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ความมหัศจรรย์ของ “ละครเพลง” หรื อ Musical คือการนําศาสตร์หลากหลายมาผสม
ให้กลมกล่อมเป็ นเนื้ อเดียว วิทยานิพนธ์เล่มนี้ก็เช่นกัน จะสําเร็ จไม่ได้หากข้อมูล ความรู้
ประสบการณ์ รวมถึงผูม้ ีส่วนร่ วมทุกท่าน ซึ่ งจะขอกล่าวเพื่อขอบพระคุณด้วยใจ ต่อไปนี้
ขอขอบพระคุ ณที่โลกนี้ มีศาสตร์ อศั จรรย์อย่างละครเพลง และขอบพระคุ ณเช่ นกันที่
โลกนี้มีครอบครัวแสนวิเศษซึ่ งได้ฟูกฟักบุคคลหนึ่ งให้มีปัญญาแตกฉานกระทัง่ สามารถสร้างสรรค์
สิ่ งในมือท่านขณะนี้
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คุณศศวัต บุษยพันธ์ คุณปิ ยะมาศ เหลื่อมเมฆ และทุกท่านที่แม้จะพบกันเพียงครั้ง แต่วางใจ เปลือย
ประสบการณ์และความรู ้ดา้ นละครเพลงอย่างไม่หวงเพื่อวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ขอบพระคุณ พี่เจี๊ยบ พี่ตาล (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) และพี่นกเล็ก (แอ็กแซ็กท์) ที่เป็ นกอง
อานวยการหลัก ช่วยเชื่ อมประสานให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนี้ราบรื่ นตั้งแต่ตน้ จนจบ
ผู้กากับ ผูท้ รงคุ ณวุฒิทุกท่าน อาจารย์ที่ปรึ กษา รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ คณะกรรมการ
ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว ผศ.ดร. กุลทิพย์ ศาสตระรุ จิ ดร. พัฒนพงศ์ จาติเกศ รวมถึงผูใ้ ห้
คําปรึ กษาเสมอมา ผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ อ.ณฤดี เต็มเจริ ญ คริ สธานินทร์ และคุณชลาลัย พงษ์ศิริ
ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาและชี้แนะจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงบริ บูรณ์ดว้ ยระดับดีมาก
ยังต้องขอบคุณอีกหลายท่านที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ดูใจ ให้ขอ้ เสนอแนะตลอดระยะ
การทําวิทยานิพนธ์ อันดับแรกขอบพระคุณทีม สสส. (อ.ปุย พี่ไอ๋ พี่โถ พี่สู่ พี่นก พี่จ๋ ุม พี่หนุ่ม พี่
ปราง พี่คิธธ์ พี่นก พี่แอน น้องอิ๋ว น้องนอย) ขอบพระคุณทีมงานโอกิลวี่ (พี่เจ๋ อ พี่บอย พี่แพร และพี่
พิงค์) และคุณวีระ เจียรนัยพาณิ ชย์ ผูส้ นันสนุนทาง Twitter อย่างเป็ นทางการ
ขอบพระคุณ คุณถกลเกี ยรติ วีรวรรณ ผูส้ ร้างสรรค์ละครเพลงชั้นดีของประเทศผูส้ ร้าง
ละครเพลงหลายเรื่ องให้เกิ ดขึ้นเป็ นตํานานของประเทศไทย และเป็ นผูส้ ร้างวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ ข้ ึน
อย่างปฏิเสธไม่ได้
ท้ายที่สุด คุณอันใดที่ท่านได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอยกความชอบทั้งสิ้ นให้กบั
ทุกท่านที่ปรากฏนามอยูใ่ นกิตติกรรมประกาศนี้ดว้ ยความนับถือและหวังว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะมี
ประโยชน์กบั ทุกท่านไม่มากก็นอ้ ย
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ฎ
สารบัญ

1
22
22
22
23
25
26

PU

D

บทคัดย่อภาษาไทย …………………………………………………………………………
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………………...
กิตติกรรมประกาศ …………………………………………………………………………
สารบัญตาราง ……………………………………………………………………………...
สารบัญภาพ...........................................................................................................................
บทที่
1. บทนา
1.1 ความเป็ นสาคัญและที่มาของปัญหา..........................................................
1.2 ปัญหานาวิจยั …………………………………………………………….
1.3 วัตถุประสงค์การวิจยั …………………………………………………….
1.4 ขอบเขตการวิจยั ………………………………………………………….
1.5 นิยามศัพท์………………………………………………………………..
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………………
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจยั …………………………………………………
2. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเรื่ องการตลาดสมัยใหม่.................................................................
2.2 แนวคิดระบบตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด……………………
2.3 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์.....................................................................
2.4 แนวคิดเรื่ องการบริ หารงานละครเวที……………………………………
2.5 แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารการตลาด………………………………………..
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง…………………………………………….…………
3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา...................................................................
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล……………………………………………….….
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั …………………………………………….…..
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล…………………………………………………..…..
3.5 การนาเสนอผลวิจยั ………………………………………………………

หน้ า
ฆ
ช
ฎ
ฑ
ฒ

27
34
49
54
69
84
88
91
92
95
95

ฐ
สารบัญ (ต่ อ)

197
197
207
211
214
246
247
276
285
287
293
338

PU

D

4. ผลการวิจยั ………………………………………………………………….…
การดาเนิ นธุ รกิจบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด…………………………….…..………
การดาเนิ นธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด............................................
การปรับตัวเพื่อดาเนินธุรกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด ..........................
ตอนที่ 1 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็ จของละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
1.1 สภาพแวดล้อมระดับมหภาค.........................................................
1.2 สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค……………………………………..
ตอนที่ 2 โครงสร้างและการบริ หารงานของละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
2.1 โครงสร้างการบริ หารงานธุรกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด..
2.2 การบริ หารงานละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด....................
ตอนที่ 3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ ม
ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด………………………………………..….
3.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์…………………………………………...
3.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา………………………………………………...
3.3 กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย……………………………..
3.4 กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด.................................................
5. สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ……………………………….
5.1 สรุ ปผลการวิจยั …………………………………………………………..
5.2 อภิปรายผล……………………………………………………………….
5.3 ข้อเสนอแนะ..............................................................................................
บรรณานุกรม………………………………………………….……………………………
ภาคผนวก..............................................................................................................................
ประวัติผเู้ ขียน………………………………………………………………………………..

หน้ า
96
97
101
105
109
109
128
149
149
156

ฑ
สารบัญตาราง
ตารางที่

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์(Paradigm) จาก 4P’s เป็ น 4C’s………………….
สรุ ปรายชื่อกลู่มผูช้ มที่ถูกสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและละครเพลงที่รับชม.............
สรุ ปอัตราค่าเข้าชมละครเพลงตั้งแต่ปี 2550- 2553……………………………..
เปรี ยบเทียบอัตราค่าเข้าชมละครเพลง…………………………………………..
ตารางเปรี ยบเทียบช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรละครเพลงทุกบริ ษทั ...................
การส่ งเสริ มการขายบัตรละครเพลงแม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั
ร่ วมกับผูส้ นับสนุน.............................................................................................. 231
4.5 การส่ งเสริ มการขายบัตรละครเนื้อคู่ 11 ฉาก และ แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั 232

PU

D

2.1
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4

หน้ า
30
90
110
208
212

ฒ
สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1
1.2
1.3
1.4

PU

D

โปสเตอร์ละครเพลง The Phantom Of Opera และ MAMMA MIA! ………. 5
โรงละครปริ นซเทียเตอร์ .................................................................................. 7
ละครเพลง คู่กรรม เดอะมิวสิ คลั และ แม่นาค เดอะมิวสิ คลั ……………….. 16
ละครเพลง AF The Musical ตอน เงิน เงิน เงิน
และ AF The Musical ตอน โจโจ้ซงั …………………………………………… 16
1.5 ละครเพลง เดอะ เลเจนด์ ออฟ เร่ ขายฝัน เฉลียง เดอะมิวสิ คลั ............................. 17
2.1 ภาพรวมระบบตลาด........................................................................................... 35
2.2 สภาพแวดล้อมระดับมหภาค.............................................................................. 37
2.3 สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค............................................................................... 46
2.4 หน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการ หรื อองค์กร........................................................ 49
2.5 ปั จจัยที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์……………………………………….… 51
2.6 แบบจาลองแนวคิดความต้องการของมนุษย์....................................................... 52
2.7 แบบจาลอง 3T การเชื่อมคุณค่าดั้งเดิมกับความทันสมัย……………………….. 53
2.8 โครงสร้างการบริ หารงานละครเวทีฝ่ายต่างๆ อย่างละเอียด…………………….. 55
2.9 ตัวอย่างโครงสร้างแบบลักษณะงาน(Functional Structure)................................ 56
2.10 ตัวอย่างโครงสร้างแบบลักษณะงาน (Division Structure) ................................ 57
2.11 ตัวอย่างโครงสร้างแบบผสมผสาน(Hybrid Structure)..................…………... 58
2.12 ตัวอย่างโครงสร้างแบบมิติ (Matrix Structure)………………………………. 59
4.1 คอนเสิ ร์ตที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เปิ ดการแสดง ................................................. 100
4.2 ภาพจากรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาว ปี 6.................................................... 101
4.3 โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ละครเพลงเรื่ อง วิมานเมือง
และบัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั .............................................................................. 102
4.4 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ละครเพลงบางกอก2485 เดอะมิวสิ คลั
และทวิภพ เดอะมิวสิ คลั ...................................................................................... 104
4.5 บัตรพลาสติกละครเวที ด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดบัตร 5.4 x 8.6 ซม……….. 112
4.6 บัตรกระดาษละครเวที ด้านหน้าและด้านหลัง ………………………..………. 113

ณ
สารบัญภาพ (ต่ อ)
ภาพที่

หน้ า

114
114
119
122
133
143
146
148
150
168

PU

D

4.7 บัตรละครเพลง MAMMA MIA! โรงละคร Prince of wales Theatre
ประเทศอังกฤษ………………………………………………………………....
4.8 กลุ่มผูช้ ุมนุมบริ เวณแยกราชประสงค์ วันที่ 3 เมษายน 2553…………………....
4.9 ละครเพลงสู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่ และ กินรี สุ้ง ละครเพลงจากละครต้นฉบับ
ภาษาต่างประเทศ.................................................................................................
4.10 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าชมการแสดง……………………………..
4.11 รายละเอียดละครเพลงลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
ในจดหมายข่าวThaiTickerMajorGuide.............................................................
4.12 แบบสอบถามละครเพลงลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั ...............................................
4.13 แผนที่แสดงตาแหน่งบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด และ
โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ .................................................................
4.14 ภาพจาลองปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จธุ รกิจละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
4.15 แผนผังโครงสร้างธุ รกิจละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด..................................
4.16 ฉากละครเพลงเรื่ อง บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั ที่สร้างสรรค์โดยคอมพิวเตอร์
4.17 นักแสดงซ้อมร้องเพลงในกระบวนการทดสอบบท(Audition)
เรื่ องสู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่………………………………………………………….
4.18 กระบวนการคัดเลือกนักแสดงสมทบในละครเพลงเรื่ อง สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่........
4.19 ภาพการอ่านบทรวม(Read-through) ในละครเพลงเรื่ อง สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่……
4.20 การซ้อมตลอดเรื่ องในห้องซ้อม(Run-through) เรื่ อง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
4.21 กระบวนการสร้างฉากละครเพลงเรื่ อง ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิ คลั ..................
4.22 การซ้อมลาดับการแสดง(Mark - through) เรื่ อง กินรี สีรุ้ง................................
4.23 การแยกซ้อมฉากและแสงในขั้นการซ้อมตลอดเรื่ อง
บนเวทีการแสดง(Run-through)……………………………………………..
4.24 ผังที่นง่ั โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์และอัตราค่าเข้าชมละครเพลง....
4.25 โปสเตอร์ โฆษณาละครเพลงเรื่ อง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั ...............................

170
174
177
181
183
188

190
207
220

ด
สารบัญภาพ(ต่ อ)
ภาพที่

หน้ า

220
222
223
225
225
226
227

PU

D

4.26 ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
ความยาว 30 วินาที............................................................................................
4.27 สื่ อโฆษณาละครเพลงกินรี สีรุ้งบริ เวณสถานีรถไฟฟ้ ามหานคร
สถานีศูนย์วฒั นธรรม………………………………………………………….
4.28 โฆษณาแฝงละครเพลงกินรี สีรุ้ง ในละครเป็ นต่อ
ออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2553………………………………………….
4.29 งานแถลงข่าวเปิ ดตัวละครเพลงกินรี สีรุ้ง............................................................
4.30 การสัมภาษณ์ทีมงานและนักแสดงกินรี สีรุ้งในรายการทูไนท์โชว์
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3.........................................................................................
4.31 รายการเรื่ องของเรื่ องตอน ตานานรักสู่ ละครเพลง
แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั .........................................................................
4.32 รายการปรากฏการณ์แห่ งละครเวที บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั ............................
4.33 เว็บไซท์ละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
www.rachadalai.com/breathethemusical..........................................................
4.34 รายละเอียดละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั ในเว็บไซท์วกิ ิพีเดีย………….
4.35 ไปรษณี ยบัตรละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั ทั้ง 2 แบบ (ด้านหน้า)……..
4.36 ไปรษณี ยบัตรละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั (ด้านหลัง)………………...
4.37 การตกแต่งภายนอกโรงละคร ขณะเปิ ดแสดงละครเพลงเรื่ อง กินรี สีรุ้ง ……..
4.38 การตกแต่งภายในโรงละคร ขณะเปิ ดแสดงละครเพลงเรื่ อง กินรี สีรุ้ง………..
4.39 สิ นค้าระลึกจากละครเพลงมิวสิ คลั ...................................................................
4.40 RACHADALAI MAGAZINE ฉบับที่ 20 และ 22 (เรี ยงจากซ้าย)…………....
4.41 มิวสิ ควิดีโอเพลง รักแท้มีอยูจ่ ริ ง ละครเพลง ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิ คลั ……..
4.42 ปกอัลบั้ม “Bie&Pat ภาพพิเศษ” .....................................................................
4.43 บัตรสมาชิก R Card ของเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ …………………………
4.44 ภาพจาลองเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาด
ของธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด......................................................

228
228
234
235
237
237
239
241
242
242
244
245

ฆ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผูเ้ ขียน
อาจารย์ที่ปรึ กษา
สาขาวิชา
ปี การศึกษา

กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
มรกต เหรี ยญทอง
รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา บิ้กกิ้นส์
สื่ อสารการตลาด
2553

บทคัดย่อ

D

การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด” เป็ นงานวิจยั
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จ
ของละครเพลง โครงสร้างและการบริ หารงานละครเพลง รวมถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ มของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
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งานวิจยั ชิ้ นนี้ เก็บข้อมูลจากแหล่ งข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ กลุ่ มผูบ้ ริ หาร กลุ่ ม
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานละครเพลงบริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด และกลุ่ ม ผู้เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ดาเนิ นงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ควบคู่กบั การศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เอกสาร
ข่าว บทความ เทปบันทึกภาพที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยงั มีการสัมภาษณ์กลุ่มผูช้ มละครเพลงบริ ษทั
ซี เนริ โอ จากัดทั้งสิ้ น 12 คน เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการวิจยั

ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ สภาพแวดล้ อมระดับมหภาค และ สภาพแวดล้ อมระดับ
จุลภาคล้วนส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจละครเพลง อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมระดับมหภาค
มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของธุ ร กิ จ ละครเพลง ประกอบไปด้ ว ย สภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อมทางการเมื องและกฏหมาย สภาพแวดล้อ มทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน นอกจากนี้
สภาพแวดล้อมระดับจุ ล ภาคมี ผลต่อความส าเร็ จของธุ รกิ จละครเพลงประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั ส่ ง
วัตถุ ดิบ คนกลางในตลาด ผูช้ ม และหน่ วยงานต่างๆ ภายในกิ จการหรื อองค์กร อันหมายรวมถึ ง
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล ภาพลักษณ์องค์กร การวิจยั พัฒนา ทาเลที่ต้ งั และกาลังการ
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ง
ผลิต อย่างไรก็ตามปั จจัยด้านหน่วยงานต่างๆ ภายในกิ จการหรื อองค์กรคือปั จจัยภายในที่บริ ษทั
ซีเนริ โอ สามารถควบคุมและบริ หารจัดการเพื่อลดอุปสรรคในการดาเนินธุ รกิจละครเพลงของตน
ปั จจัยทางการตลาดนาไปสู่ กลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
ได้แก่ การเน้นผลิตละครเพลงให้ต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของผูช้ มให้ได้มากที่สุดเพื่อ
สร้างฐานผูช้ มและสร้างรายได้สู่ ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนการผลิตเฉลี่ยปี ละ 3 เรื่ องแบ่งเป็ น
ละครพูดฟอร์มเล็ก 1 เรื่ อง และละครเพลงฟอร์ มกลางและใหญ่ อย่างละ 1 เรื่ อง แสวงหารายได้จาก
ช่องทางอื่นๆ นอกเหนื อจากการซื้ อบัตรชมละครของผูช้ ม เช่ น การหาผูส้ นับสนุนละครเพลง และ
โรงละคร มีการทาวิจยั พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เข้าครอบครองปั จจัยทางการผลิตที่สาคัญไว้ในบริ ษทั
เอง เพื่อลดอุ ปสรรคในการดาเนิ นธุ รกิ จ เช่ น การสร้ างโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ มี
ทีมงานผูผ้ ลิตประจา และบริ หารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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2. ธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด วางโครงสร้างการบริ หารงานแบบ “ลักษณะ
งาน” (Functional Structure) คือการนาตาแหน่งหรื อลักษณะงานที่ใกล้เคียงกันอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
แบ่ ง ได้ท้ งั สิ้ น 7 กลุ่ มใหญ่ ได้แก่ กองอานวยการ ด้านการแสดง ด้า นบทละคร ด้า นเพลง ด้า น
องค์ประกอบศิลป์ ด้านเสื้ อผ้า และด้านการตลาด ทั้ง 7 กลุ่มงาน อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ฝ่ าย
ดาเนิ นการผลิต ซึ่ งมีฝ่ายควบคุมการผลิตดูแลอีกชั้นหนึ่ ง อย่างไรก็ตามทั้งหมดอยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของผูก้ ากับการแสดงและ ผูอ้ านวยการผลิ ต ซึ่ งส่ วนใหญ่ผูก้ ากับการแสดงและผูอ้ านวยการ
สร้ างมักเป็ นคนเดี ยวกันคื อคุ ณ ถกลเกี ยรติ วีรวรรณ นอกจากนี้ บริ ษทั ซี เนริ โอ เน้นการบริ หาร
จัดการบุ ค ลากรในบริ ษ ทั ให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด ในธุ ร กิ จ ละครเพลงเจ้า หน้า ที่ 1 คน อาจ
รับผิดชอบงานหลายตาแหน่ ง และยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบในธุ รกิ จอื่นๆ ของบริ ษทั ควบคู่ไป
ด้วย
การบริ หารงานละครเพลงบริ ษทั ซิ เนริ โอ จากัด แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้น
เตรี ยมการผลิต ประกอบไปด้วย การประชุ มวางแผนการผลิตประจาปี การคัดเลือกบทประพันธ์
การพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่ องและพัฒนาโครงสร้างบทละคร การพัฒนาบทละคร ดนตรี
คาร้อง การพัฒนาองค์ประกอบศิลป์ การคัดเลือกนักแสดง และการพัฒนาเครื่ องแต่งกาย ขั้นการ
ผลิตและการซ้ อม ประกอบไปด้วย การซ้อมร้องเพลง การอ่านบทรวม (Read-through) การซ้อม
เต้น การรวมซ้อมในห้องซ้อม การดาเนิ นการผลิ ตองค์ประกอบอื่ นๆ การดาเนิ นงานด้านการ
สื่ อสารการตลาดและจาหน่ายบัตร และ การซ้อมในโรงละครจริ ง ขั้นการเปิ ดการแสดง ประกอบไป
ด้วย การเปิ ดแสดงเพื่อทดสอบผูช้ ม (Test-Audience) การเปิ ดแสดงจริ ง และการเพิ่มรอบการ
แสดง และ ขั้นปิ ดการแสดง อย่างไรก็ตามทีมงานจะคานึงถึงความต้องการของผูช้ ม และปั จจัยด้าน

จ
การตลาดควบคู่กบั การบริ หารงานละครเพลงทุกขั้นตอน เพื่อให้ละครเพลงประสบความสาเร็ จใน
เชิงธุรกิจ
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3. กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ มของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
เป็ นการดาเนินงานโดยมีผบู ้ ริ โภคเป็ นศูนย์กลาง กลยุทธ์ดงั กล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ซี เนริ โอจะคาดเดาความต้องการของผูช้ มและผลิ ต
ละครเพลงที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ มให้ได้มากที่สุด เป็ นละครเพลงที่เข้าถึงกลุ่ม
ผูช้ มที่หลากหลาย อันนาไปสู่ รายได้จากการซื้ อบัตรของผูช้ มซึ่ งส่ งผลต่อความอยู่รอดของธุ รกิ จ
โดยกลยุทธ์ที่บริ ษทั ซีเนริ โอให้ความสาคัญ ประกอบด้วย 8 ประการ ได้แก่ (1) รู ปแบบการนาเสนอ
ที่สนุ กสนานหวือหวา (2)บทละครที่ ผูช้ มรู้ จกั ดี อยู่แล้วและต้องการชม (3)ฉากละครที่ส วยงาม
อลังการ (4)เพลงที่ไพเราะ ติดหู (5)นักแสดงนาที่มีชื่อเสี ยง (6)ช่วงเวลาในการจัดแสดงที่เหมาะกับ
พฤติกรรมผูช้ ม (7)ระบาที่ย่ิงใหญ่สวยงาม และ(8)เครื่ องแต่งกายที่สวยงาม มีเทคนิ คในการถอด
เปลี่ ย นที่ ตื่นตา อย่า งไรก็ ตามจากทัศ นะของผูช้ มพบว่า กลยุท ธ์ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ดัง กล่ า วสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูช้ มได้
3.2 กลยุทธ์ ด้านราคา พบว่า บริ ษทั ซี เนริ โอ กาหนดอัตราบัตรละครเพลงเป็ น 6 ระดับ
500 - 2,800 บาท เพื่อให้เหมาะสมกับกาลังซื้ อของผูช้ มที่หลากหลาย และไม่แตกต่างจากอัตราบัตร
ละครเพลงของบริ ษทั อื่ นๆ โดยเกณฑ์ใ นการก าหนดราคาบัตรจะพิจารณาจาก ความเหมาะสม
ต้นทุนการผลิต การเข้าถึงกลุ่มผูช้ มหลากหลายกลุ่ม นอกจากนี้บริ ษทั ยังปรับปรุ งอัตราบัตรละครให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความพึงพอใจของผูช้ มอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตามผูช้ มพึงพอใจอัตรา
ค่าเข้าชมละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เพราะมีความเหมาะสมและหลากหลาย
3.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย มุ่งเน้นให้ผชู้ มสามารถซื้ อบัตรชมละครได้ง่าย
และสะดวกที่สุด บริ ษทั ซี เนริ โอ จึงจาหน่ ายบัตรละครเพลงผ่านช่ องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์
เพราะมีจุดจาหน่ายมาก สามารถอานวยความสะดวกในการซื้ อบัตรของผูช้ มได้ อีกทั้งมีระบบการ
จัดการที่ดีและเป็ นที่ยอมรั บโดยเฉพาะการซื้ อบัตรผ่านระบบอินเตอร์ เน็ท อย่างไรก็ตามผูช้ มพึง
พอใจที่ บ ริ ษ ทั จาหน่ า ยบัตรผ่า นไทยทิค เก็ตเมเจอร์ เพราะมี ส าขามากมาย สามารถอานวยความ
สะดวกในการซื้ อบัตรได้ และยังมีความน่าเชื่อถือ
3.4 กลยุทธ์ การส่ งเสริ มการตลาด ธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ เน้นสื่ อสารไปยัง
กลุ่ มผูช้ มเป้ าหมายเพื่อสร้ างการรับรู้ (Awareness) ถึ งการเปิ ดแสดงละครเพลง รายละเอียดละคร
เพลงแต่ละเรื่ อง เช่นนักแสดงและทีมงานผูผ้ ลิต วันเวลา สถานที่ที่จดั แสดง รวมถึงการจาหน่ายและ
อัตราค่าเข้าชม โดยผสมผสานเครื่ องมือด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่หลากหลายเพื่อหวังให้เกิ ด
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พฤติกรรมต่อผูช้ มในการตัดสิ นใจซื้ อบัตรเพื่อเข้าชมละคร อย่างไรก็ตามบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เน้น
บริ หารจัดการเครื่ องมือด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่บริ ษทั มีอยู่แล้วเพื่อประหยัดงบประมาณ เช่ น
ช่วงเวลาออกอากาศในรายการต่างๆ และสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ใช้ฐานข้อมูลผูช้ มของโรง
ละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ เป็ นต้น
เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดที่ ธุ ร กิ จ ละครเพลง บริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด น ามาใช้
ประกอบด้วย 9 เครื่ องมือ ได้แก่ (1) ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ (2) การประชาสัมพันธ์ เช่ น
การจัดงานแถลงข่าว การส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ การสร้างเว็บไซท์ การจัดแสดงรอบกาล่า เป็ นต้น
(3)การตลาดบทเพลง คือการนาเพลงหลักจากละครเพลงมาพัฒนาทานองหรื อคาร้องให้ฟังง่ายและ
ติ ดหู ข้ ึน และผลิ ตมิ วสิ ควิดีโอเพื่ อเผยแพร่ (4) การส่ งเสริ มการขาย (5) การตลาดทางตรงด้วย
ไปรษณี ยบัตร (6) การตกแต่งโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ดว้ ยภาพจากละครเรื่ องที่เปิ ด
แสดง (7) การใช้ผลิตสิ นค้าที่ระลึกเพื่อจาหน่าย (8)จัดทา Rachadalai Magazine เป็ นสู จิบตั รของ
ละครที่ เ ปิ ดแสดง และประชาสั ม พันธ์ ล ะครเพลงเรื่ องที่ จ ะเปิ ดแสดงในอนาคต และ (9)การ
บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ดว้ ยบัตรสมาชิก R-Card สมาชิกสามารถสะสมแต้มเพื่อรับสิ ทธิ พิเศษอื่นๆ
ได้
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This thesis is a qualitative research which it aimed to study the strategy that Scenario
company use for running business in musical industry. The objective is to study the factor, the
structure and the management which allow the company to be successful in it.
This research gathered many primary information by interviewing the CEO and the
executive who involve in the company’s management including the officers who work in
Muangthai Ratchadalai Theatre. The other resources ( secondary information ) are the
documents, the articles and the clips which are recorded for making the statistics including the
interviewings who watch the musical by audiences. ( estimate 12 persons for researching data)
The research found the following conclusion :
1. We can divide the important factors making Scenario company to be successful into
2 groups : the macro-environment and micro-environment.
The 1 first one is related to economic, politics and law , technology , social and
culture etc. For the 2nd one is related to producer, audience and the organization including the
fund, human resource, the develop researching , location and power of production which are all
have some effects to the success of the company.
The company produce the musical by the audiences’feedbacks and plan to expand the
audience’s by planning to produce 3 musicals in each year which they’ll separate by the funds
from small amount to the big one. They also look for more ways to make more profits such as
finding the sponsor for musical and theatre.They decrease their obstacles and problems by

ซ
preparing the important resource by example constructing the theatre,the permanant production’s
team etc.
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2. One of the management of Scenario company is called Functional Structure which
divides the similar task into the group of work and staff. There’re 7 groups : management team,
acting team, writing-script team, music producer team, art-designer team, cloth-designer team
and marketing team. However, all the groups work under the production team and the leader of
the team always is Mr.Takolkiet Weerawan. Moreover , the human resource department tries to
train their staffs so that they can work in multi-task.
There are 4 main procession for the producing the musical by the following :
1. Preparing the production : the annual meeting,choosing the script, presention
of the story’s plot, improving the script, composing the song, creating the scene , casting the actor
and actress and costume development
2. Producing and rehearsal : practicing the singing, read-through , practicing the
dancing, rehearsing in training room, public relations and advertisement for selling ticket and
rehearsing in the theatre hall.
3. Opening the show : the test-audience performance, the real performance and
increasing the show schedule.
4. Closing the show : the production team always pays attention to the
audience’s need and feedback during the main procession so that the musical will become
successful.
3. Scenario company always the musical think of the audience as the center, more
details in below :
3.1 Product Strategy Produces
The company will evaluate the expectation of the audience and
produce the musical which tries to be satisfied their need so the ticket sales is increasing and the
company will earn enough money to run business.
There are 8 important factors in this process as follow :
1.The excited presentation.
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2.The well-known script
3.The awesome scene and location.
4.The great song
5.The popular actor and actress
6.The good time-slot
7.The wonderful performance and dancing
8.The incredible costume
3.2 Pricing Strategy
The price is divided into 6 levels around 500 – 2800 baht so the
audience can decide and choose to buy the ticket. The company sets the price by the production’s
fund.
3.3 Ticket Selling Strategy
The company focuses on finding the way that the audience can purchase the
ticket easily and more convenient. Scenario company entrasts Thaiticketmajor company to take
the responsibility for selling ticket as there are many branches and also a good system and is
acceptable by many people for purchasing the ticket online.
3.4 Marketing Strakegy
Scenario company pays attention to reach and attract the targetgroup by using many kind of advertisement so that many audiences know when each performance
starts including the details such as actor, actress, production’s team, the date, the venue and the
price. For saving some fund, they use their own resource efficiently as it is possible.
The media factors of marketing that Scenario company use can be divided into 9
groups :
1. The advertisement on TV
2. The public relations such as the press conference, the website and the
gala premier
3. The music marketing which is to compose the songs that can be
remembered easily.
4. Sales Promotion
5. The announcement by mail
6. Decorating theatre by poster of the performance

ญ
7. Making the souvenir for sales
8. Publishing Ratchadalai Magazine for advertising the performance and
PR the next shows.
9. Giving the privilege to the “R-card member.
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บทที่ 1
บทนา
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1.1 ความสาคัญของทีม่ าและปัญหา
เนื่ องจากความเชื่ อพื้ น ฐานที่ ว่า มนุ ษ ย์เป็ นสัตว์ที่ มี อ ารมณ์ เป็ นส่ วนประกอบสํา คัญ
ดังนั้น การแสวงหาความบันเทิ งไม่ว่าจะเป็ นการหัวเราะ ร้องไห้ ตื่นเต้น หวาดกลัว ฯลฯ จึงเป็ น
สิ่ งจําเป็ นสําหรับการตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยารวมทั้งทางสังคมของมนุ ษย์ จากความ
เชื่ อดังกล่าวนี้ ชวนให้สรุ ปว่า การแสวงหาความบันเทิงนั้นเป็ นสิ่ งที่มีติดตัวมนุ ษย์มาในทุกยุคทุก
สมัย
“ความบันเทิง” ในสังคมเกษตรคือการเล่นแบบ “ประสบการณ์ตรง” คือผูค้ นได้เข้าไป
ร่ วมเล่นด้วยตนเอง เช่น การเล่นเพลงเกี่ยวข้าว เล่นเพลงเรื อ เป็ นต้น แต่เมื่อสังคมพัฒนาขึ้นมาเป็ น
สังคมอุตสาหกรรม รู ปแบบการเล่นเพื่อความบันเทิงก็เปลี่ยนเป็ น “การเล่นทางอ้อม” “เล่นผ่านสื่ อ”
หรื อ “ดูคนอื่นเล่น” โดยเฉพาะเมื่อมีการขยายตัวของสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ ปัจจุบนั จึงมีผคู้ น
จํานวนมากที่เป็ น “ผูช้ ม” เช่น แฟนฟุตบอล ที่เฝ้ าชมการแข่งขันโดยที่ตนไม่เคยเล่น รวมทั้งคอละคร
โทรทัศน์จาํ นวนมหาศาลที่ไม่เคยมีประสบการณ์การแสดงเลย ดังนั้นในสังคมยุคสื่ อมวลชนกิจกรรมจึงแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน กลุ่มแรกที่มีจาํ นวนน้อย คือ “กลุ่มผูเ้ ล่น” และกลุ่มหลังที่มีจาํ นวน
มหาศาลจะเป็ นเพียง “ผูช้ มการแสดงต่างๆ” ด้วยเหตุน้ ีจึงมีนกั วิชาการบางท่านขนานนามสังคม
สมัยใหม่วา่ เป็ น “สั งคมของคนดู” (Society of spectacle) (กาญจนา แก้วเทพ, 2545:30)
คุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของ “ความบันเทิง” ในสังคมสมัยใหม่ คือ การสร้างสรรค์
และผลิตความบันเทิงอย่างเป็ นอุตสาหกรรม
หรื อที่เรี ยกว่า
“อุตสาหกรรมความบันเทิง”
(Entertainment industry) อันหมายถึง อุตสาหกรรมของสื่ อมวลชน เช่น ภาพยนตร์ เพลง รายการ
วิทยุและโทรศัพท์ ละครเวที เป็ นต้น อุสาหกรรมเหล่านี้มีเป้ าหมายที่ชดั เจนคือ มุ่งสร้างความรื่ นเริ ง
ใจที่เป็ นไปตามตรรกะของระบบทุนนิยม คือมีการลงทุ นและเก็งกําไร โดยวิธีการผลิตจะนําเอา
ระบบสายพานแห่งการแบ่งงานกันทําของโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ และผูท้ ี่เข้าร่ วมในกิจกรรม
ความบันเทิงดังกล่าวไม่วา่ จะในฐานะผูเ้ ล่นหรื อผูช้ ม จะต้องมีเรื่ องเงินๆ ทองๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่
ในรู ปแบบของ “การได้เงิน(ค่าจ้าง) เล่น” ก็ในรู ปแบบของ “การเสี ยเงิน” (เข้าดูชม) มิได้สมัครใจ
เล่นเช่นในยุคก่อนหน้านี้
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“อุตสาหกรรมความบันเทิง” นี้สอดคล้องกับลัทธินีโอมาร์กซีสต์ สํานักแฟรงเฟิ ร์ ต
(สุ ภางค์ จันทวานิช, 2548) ที่เป็ นแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical theory) โดยนักคิดอย่าง Freedman
และ Adorno ได้กล่าวถึง “Commercialization of Art” และ “Culture Industry” ซึ่งมีใจความ
โดยสรุ ปคือ ทําให้ศิลปะกลายเป็ นเรื่ องพาณิ ชย์ โดยเขามองว่าศิลปะในสังคมอุตสาหกรรมทุนนิยม
นั้นเป็ นผลิตผลเชิงพาณิ ชย์สาํ หรับการบริ โภคของคนจํานวนมาก เป็ นศิลปะแบบเข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อนลึกซึ้ ง อาจมิใช่ศิลปชั้นสู ง (High Arts)

PU

D

ปัจจุบนั อุตสาหกรรมวัฒนธรรม(Culture Industry) ถูกจัดเป็ นส่ วนหนึ่งของ “เศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ ”หรื อ Creative Economy ซึ่ งเป็ นเศรษฐกิจกระแสใหม่ของโลก ที่จะช่วยสร้าง
“มูลค่ าเพิม่ ” และแปรเป็ นรายได้มหาศาลให้กบั สิ นค้า บริ การและอุตสาหกรรมได้ไม่ยาก โดยเชื่อ
กันว่า Culture Industries หรื อ Creative Industries จะช่วยให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในอีกรู ปแบบ
หนึ่ง และกลายเป็ นหนทางสู่ การรอดจากภาวะวิกฤติที่ตีบตัน เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ นแหล่งรวมของการ
สร้างสรรค์ การผลิต การแจกจ่ายของสิ นค้าและบริ การที่มาจากธรรมชาติโดยเกี่ยวพันกับวัฒนธรรม
และเป็ นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งองค์ประกอบของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มีพ้นื ฐานแนวคิดโดย
เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และ
การใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ
เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (สํานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้, 2552, 23 มิถุนายน)

ในประเทศที่พฒั นาแล้วส่ วนใหญ่ จึงหันไปสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาอุตสาหกรรมที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) เป็ นอุตสาหกรรมที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเร็ วที่สุดของ
ประเทศที่พฒั นาแล้ว อาทิ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหภาพยุโรปมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 12
ซึ่งสู งกว่าเศรษฐกิจโดยรวม และมีอตั ราการจ้างงานประมาณ 4.7 ล้านคนในปี 2547 ขณะที่ใน
สหรัฐอเมริ กา อุตสาหกรรมลิขสิ ทธิ์ มีมูลค่าสู งถึง 1,388 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อย
ละ 11.2 ของ GDP และมีการจ้างงานประมาณ 40 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 30 ของการจ้างงาน
ทั้งหมดในสหรัฐอเมริ กา
สําหรับอัตราการขยายตัวของการส่ งออกสิ นค้าและบริ การเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Goods and Services) มีมูลค่าในปี 2548 จํานวน 424.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 8.7 นับจากปี 2543 โดยประเทศที่พฒั นาแล้วครองส่ วนแบ่งถึงร้อยละ 82 และคาดการณ์วา่
ในอีก 10 ปี ข้างหน้าการแข่งขันจะเคลื่อนไปสู่ การแข่งขันด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะประเทศ
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ต่างๆ ยอมรับว่าความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และจะปรับระบบเศรษฐกิจสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันไว้อย่างต่อเนื่อง (สํานักงานบริ หารและ
พัฒนาองค์ความรู้, 2552, 18 ธันวาคม)
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“เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ” ถูกจัดประเภทอย่างหลากหลายโดยองค์กรต่างๆ ทัว่ โลก ทั้งนี้
“Department of Culture, Media and Sport” หรื อ กระทรวงวัฒนธรรม สื่ อ และการกีฬาของสหราชอาณาจักรซึ่ งเป็ นประเทศต้นแบบที่ได้รับการยอมรับให้เป็ น “ศูนย์กลางความสร้างสรรค์ของโลก”
(World Creative Hub) ได้จดั ประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. โฆษณา
2. สถาปัตยกรรม
3.งานศิลปะและวัตถุโบราณ
4. งานฝี มือ
5. แฟชัน่
6.งานออกแบบ
7. ภาพยนตร์ และวิดีโอ
8. ดนตรี
9.ศิลปะการแสดง
10. สื่ อสิ่ งพิมพ์
11. ซอฟต์แวร์
12.โทรทัศน์และวิทยุ
13. วิดีโอและคอมพิวเตอร์เกมส์ (สํานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ , 2552, 25
ธันวาคม)

ประเทศไทยนับเป็ นประเทศผูไ้ ด้รับอิทธิพลและบริ โภคสิ นค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ฝั่งทวีปยุโรปและอเมริ กามากมายในหลายทศวรรษที่ผา่ นมา ไม่วา่ จะเป็ น ด้านภาพยนตร์ ดนตรี งาน
ออกแบบ สถาปัตยกรรม งานโฆษณา สิ่ งพิมพ์ ด้านโทรทัศน์และวิทยุ วิดิโอและคอมพิวเตอร์ เกมส์
ซึ่ งที่กล่าวมาเป็ นสิ นค้าที่คนไทยนิ ยมมาเป็ นระยะเวลานาน หากแต่สินค้าอีกประเภทหนึ่ งซึ่ งระยะ
หลัง ได้รับความสนใจจากคนไทยนั่นคือ “ด้านศิล ปะการแสดง” โดยเฉพาะ “ละครเพลง” หรื อ
Musical Play ซึ่ ง นับเป็ นละครเวทีประเภทหนึ่ งที่ได้รับความนิยมอย่างสู งในประเทศฝั่งยุโรปและ
อเมริ กา ซึ่ งต่อมาศาสตร์ แขนงนี้ได้พฒั นาจากศิลปะการแสดงไปสู่ อุตสาหกรรมละครเพลงทั้งใน
ทวีปยุโรปและอเมริ กา อีกทั้งยังมีการแสดงเปิ ดแสดงแบบ “เดินสาย” หรื อ “International tour” ทั้ง
ในประเทศของตนและเดิ นสายเปิ ดแสดงตามเมื องต่า งๆทัว่ โลก รวมถึ งประเทศไทยซึ่ งให้การ
ต้อนรับการแสดงประเภทนี้เป็ นอย่างดี เฉพาะในปี 2550 -2553 มีการแสดงละครเพลงจากประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริ กามาเปิ ดการแสดงในประเทศไทย ถึง 5 เรื่ อง ได้แก่
1. CATS The Musical
2. We Will Rock You The Musical,
3. Cinderella The Musical
4. Chicago The Musical และ
5. Mamma Mia! The Musical
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บางสิ่ ง : ละครเพลง ความสุ นทรี ย์ของชาวตะวันตก
“ละครเพลง” หรื อ “Musical Play” ในที่น้ ีหมายถึง ละครเพลงในเวทีสมัยใหม่ของ
ตะวันตก โดยเฉพาะแนวอเมริ กนั ที่ผสมผสานเพลงสากล ดนตรี ละครพูด และนาฏศิลป์ ซึ่งเป็ น
ละครมหาชมนิยม พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา และแพร่ หลายไปในยุโรปและเอเชีย การ
แสดงคือ การขับร้องเพลงเป็ นหลัก มีดนตรี ประกอบทุกอารมณ์และสร้างบรรยากาศตลอดเรื่ อง
คล้ายเมโลดราม่า (Melodrama) ละครเพลงพัฒนามาจากการแสดงวิพิธทัศนา (Vaudeville) และ
ระบําเพลง (Extravaganza) ในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 แต่ใช้เพลงสมัยใหม่ที่มหาชนนิยม (Popular
music) บทพูดไม่มาก จะสลับระบําตลอดเรื่ อง การแสดงแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือ การขับร้อง(Singing)
การแสดงละคร (Acting) และนาฏศิลป์ (Dancing) นอกจากนี้ยงั มีฝ่ายดนตรี ฝ่ ายศิลป์ และเทคนิค
แต่ละฝ่ ายมีผกู ้ าํ กับเฉพาะด้าน ผูก้ าํ กับรวม ซึ่ งควบคุมทุกอย่าง เรี ยกว่าผูก้ าํ กับฝ่ ายเวที (Stage
director) หรื อผูก้ าํ กับทัว่ ไป (General director) ซึ่ งส่ วนใหญ่จะรับผิดชอบด้านการแสดงละคร และ
ทํางานประสานกับผูก้ าํ กับอีก 3 ด้าน คือ ผูก้ าํ กับดนตรี (Musical Director) ผูก้ าํ กับนาฏศิลป์ (Dance
director) และผูก้ าํ กับฝ่ ายศิลป์ และเทคนิค (มัทนี รัตนิน, 2546:29)
ละครเพลงมีการแสดงทัว่ ไป ทัว่ โลก อาจจะแสดงในงานใหญ่ๆ ที่มีทุนสร้างสู ง ถือเป็ น
อุตสาหกรรมประเภทหนึ่งเช่น ในเวสต์เอนด์ (West End) กรุ งลอนดอน และละครที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกอย่าง บรอดเวย์ (Broadway) ในกรุ งนิวยอร์ ก

เวสต์ เอนด์ (West End) คือย่านโรงละครเวทีชื่อดังในกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยโรงละครเวทีกว่า 50 โรง ย่านนี้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ในลอนดอน มี
การบันทึกสถิติวา่ ในปี ค.ศ.2007 มีผคู้ นไปเยีย่ มชม West End ถึง 13 ล้านคน
โรงละครในเวสต์เอนด์ (West End) โรงหนึ่งๆ มักเปิ ดการแสดงละครเรื่ องเดียวเป็ น
ระยะเวลานาน โดยเวสต์เอนด์ (West End) เป็ นจุดเริ่ มต้นของละครเพลงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังและ
ได้รับการยอมรับไปทัว่ โลก อย่าง Les Misérables (1980), Cats The musical (1981), We will rock
you (2002) และ Mamma Mia! The Musical ซึ่ งได้รับความนิยมมาก เปิ ดการแสดงมาแล้วกว่า 160
เมืองทัว่ โลก มีผชู ้ มกว่า 32 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 2 พันล้านดอลล่าห์ เปิ ดแสดงมาแล้วกว่า 3,200
รอบ (ชยากร สุ ทินศักดิ์, (บรรณาธิ การ), 2552: 33)

ละครบรอดเวย์ (Broadway) มีชื่อเสี ยงทางด้านของศิลปะการละครเวที มีเอกลักษณ์
ของละครอเมริ กนั อย่างที่นิยมกันเรี ยกกันว่าละครเพลง มีองค์ประกอบรู ปแบบการแสดง เพลงและ
การเต้นรําในลักษณะต่างๆ ที่กาํ หนดไว้อย่างตายตัวไม่วา่ จะมีการแสดงสักกี่รอบก็ตาม โดย
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บรอดเวย์ เป็ นชื่อของถนนสายหนึ่งในกรุ งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งประกอบด้วยโรง
ละครกว่า 40 แห่ง และมีการรายงานว่าช่วง ค.ศ. 2007-2008 รายได้จากการจําหน่ายตัว๋ มูลค่าสู งถึง
937 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์ (ชยากร สุ ทินศักดิ์, (บรรณาธิการ), 2552: 33)
วงการภาพยนตร์ ก็มกั จะนําเรื่ องราวจากละครเพลงมาทําเป็ นภาพยนตร์ เพลงและส่ วนมากจะประสบความสําเร็ จได้รางวัลอยูเ่ สมอ เช่น เรื่ อง West Side Story, The Sound of Music,
South Pacific,The King and I, Chicago, The Phantom Of Opera และ Hair Spray เป็ นต้น
ละครเพลงบรอดเวย์ แต่ละเรื่ องมักได้รับความนิยมและเปิ ดการแสดงติดต่อกันยาวนาน
มาก ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 สถิติได้บนั ทึกว่า ละครเพลงเรื่ อง The Phantom Of Opera
เป็ นละครเพลงที่เปิ ดการแสดงยาวนานที่สุดในโลก รวม 7,486 รอบ ณ โรงละครมาเจสติก และ
นอกจากนี้ยงั ได้รับรางวัลโทนี่ (Tony Award) ซึ่งเป็ นมาตรฐานดีที่สุดของวงการบรอดเวย์
ปั จจุบนั ละครบรอดเวย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มา
ปรับใช้ให้เข้ากับเรื่ องราวและเหตุการณ์อยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์ เครื่ องยิงเลเซอร์ เครื่ อง
สร้างภาพ 3 มิติ เครื่ องสร้างปรากฏการณ์ธรรมชาติเทียม ทําให้ละครดูสมจริ งสมจังมากขึ้นทุกที
เป็ นจุดเด่นที่ทาํ ให้ผชู ้ มชื่นชอบละครบรอดเวย์มาโดยตลอด
ในประเทศอเมริ กาและประเทศฝั่งยุโรปนั้น การชมละครถือเป็ นวัฒนธรรมที่คุน้ ชินมา
ช้านาน และละครเพลงก็เป็ นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งซึ่ งมีความน่าสนใจ ทั้งนี้เพราะสามารถสร้าง
รายได้จากทั้งในและนักท่องเที่ยวภายนอกประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งหากมองละครเวทีหรื อละคร
เพลงในประเทศไทยนับว่าไม่ใช่วฒั นธรรมที่มาจากรากเหง้าที่แท้จริ ง

ภาพที่ 1.1 โปสเตอร์ละครเพลง The Phantom Of Opera และ MAMMA MIA!
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เบิกโรง : ละครไทยคือจารีต ประเพณี
ละครไทยเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็ นนาฏศิลป์ ร้องรําทําเพลง มีท่ารําเป็ นแบบ
แผนตายตัว ผูอ้ าํ นวยการแสดงคือ นายโรง หรื อครู บาอาจารย์ ผูก้ าํ หนดท่า ตัวแสดง ดนตรี เรื่ องราว
บทสนทนาหรื อบทเจรจาเป็ นร้อยกรองที่กวีได้นิพนธ์ข้ ึน หรื อนายโรงแต่งอาศัยโครงเรื่ องเดิม เช่น
ละครนอก ละครชาตรี ลิเก โนรา ส่ วนละครรําในพระมหาราชวังพัฒนามาจากละครนอกวังของ
ชาวบ้าน
และมาประดิษฐ์ให้งดงามประณี ตให้เป็ นละครของหลวงซึ่ งกลายเป็ นมาตรฐานให้แก่
ชาวบ้านอีกทอดหนึ่ง เช่นเดียวกับโขน มีท้ งั โขนหลวงและโขนชาวบ้านแตกต่างกันที่บทและ
ท่าทางความประณี ต บทโขนหลวงมีกวีรวมกันแต่งขึ้นในรัชกาลต่างๆ เป็ นตอนๆ จากเรื่ องราวใน
“รามเกียรติ์” ซึ่ งเป็ นโครงเรื่ องใหญ่ ส่ วนโขนชาวบ้านอาจมีบนั ทึกเป็ นบทไว้บา้ ง แต่ไม่หลงเหลือ
ในเวลาต่อมา ก็คงมีแต่โขนหลวงหรื อโขนตามวังเจ้านายซึ่ งมีบุญญาธิการอุปถัมภ์ศิลปิ นเหล่านี้ไว้
ประดับเกียรติและฐานะของตน เมื่อจะมีการแสดงในงานพิเศษ เช่น สมโภชน์ต่างๆ เจ้านายผู้
ควบคุมการแสดงมักจะเป็ นผูก้ าํ หนดท่า เรื่ อง ตอน ผูแ้ สดง การตีความเป็ นไปตามแบบแผน
ประเพณี ไม่นิยมให้แหวกประเพณี เพราะถือว่า “ผิดครู ” การฝึ กซ้อมมักจะให้ครู หรื อศิลปิ นเอก
แสดงเป็ นแบบอย่าง ทุกคนจะรําตามให้เหมือนที่สุด ศิลปิ นคนไหนที่แววดี มีความสามารถจะเป็ นที่
โปรดปรานได้รับรางวัลและตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ ครู จะต่อท่ายากๆ ให้พิเศษขึ้นไป การแสดง
แต่ละตอนมีผแู ้ สดงนําต่างกัน ผูช้ มก็จะเฝ้ าดูเฉพาะผูท้ ี่จะรํางดงามพิเศษเหล่านั้น ส่ วนที่เหลือก็รํา
เป็ นกลุ่มไป มองรวมๆ กัน ผูช้ มจะดูไปคุยไปรับประทานไปจนถึงตอนสําคัญจึงจะตั้งใจดูเพื่อชื่น
ชมท่ารํางามๆ ของศิลปิ นเอก (มัทนี รัตนิน, 2546:12)
ต่อมาการให้ความสําคัญกับชาติตะวันตกในฐานะชาติที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และมีอาํ นาจทางทหารที่เหนื อกว่าปรากฏในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เมื่อพม่าพ่ายแพ้แก่องั กฤษ ท่ามกลางภาวะดัง กล่ าวทํา ให้ช นชั้นนํา ไทยต้องยอมรั บชาติ ตะวันตก เป็ นชาติ มหาอํานาจที่ต้องให้
ความสําคัญ ดังพระราชดํารัสในรัชากาลที่ 3 ก่อนสวรรคตว่า “การศึ กสงครามข้ างญวณข้ างพม่ าก็
เห็นจะไม่ มีแล้ ว จะมีอยู่กแ็ ต่ ข้างพวกฝรั่ งให้ ระวังให้ ดีอย่ าให้ เสี ยที แก่ เขาได้ การงานสิ่ งใดของเขาที่
ควรจะร่าเรี ยนเอาไว้ กเ็ อาอย่ างเขา แต่ อย่ าให้ นับถือเลื่อมใสไปที เดียว” (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, 2538
อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์, 2550: 25)
การตื่นตัวถึงความเจริ ญด้านต่างๆ ของชาติตะวันตก ส่ งผลต่อการรับวัฒนธรรมตะวันตก และปรับปรุ งวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้ถูกดูแคลน เช่นรัชกาลที่ 4 ทรงเคยมีพระราชปรารภว่า “จะ
เสด็จไปสิ งคโปร์ เพื่อทรงพิจารณาวัฒนธรมอย่ างฝรั่ ง มาใช้ ในการทานุบารุ งบ้ านเมือง” (สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2525 อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์, 2550: 26) การรับวัฒนธรรม
ตะวันตกจึงนับเป็ นแบบอย่างในการทํานุบาํ รุ งบ้านเมือง ซึ่ งเห็นได้ชดั ในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่ค่านิยม
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วัฒนธรรมตะวันตกคงเป็ นเพียงรสนิยมของชนชั้นนํา และไม่กระทบต่อวัฒนธรรมความบันเทิงที่มี
อยู่ ดังพัฒนาการของการฟังปี่ พาทย์ตามรสนิยมการฟังดนตรี ของตะวันตกแต่พฒั นาการที่เกิดขึ้นคือ
การปรับปรุ งวงปี่ พาทย์ให้มีท่วงทํานองสนุกสนานแบบเดียวกัน เป็ นต้น
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เมื่อวันเปลี่ยนผัน : จากความเพลินเพลิน สู่ การแสดงฐานะ
ในสมัยรัชกาลที่ 5 อาจกล่าวได้วา่ ความหมายของการบันเทิงเปลี่ยนจากการแสดงใน
งานสมโภชฉลองที่มุ่งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผรู้ ่ วมงาน โดยไม่ตอ้ งการค่าตอบแทน
กลายเป็ นความบันเทิงที่สามารถหาซื้อได้ดว้ ยเงินเพื่อสื่ อฐานะในสังคม
ในสมัยนั้นมีการพัฒนาละครรําในรู ปแบบใหม่ๆ คือ ละครพันทาง ละครดึกดําบรรพ์
และละครร้อง เจ้าของคณะที่มีชื่อในยุคนั้นได้แก่ เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธาํ รง มี “โรงละครปรินซ
เทียเตอร์ ” เดิมชื่อ Siamese Theatre เป็ นโรงละครของเจ้ าพระยามหินทรศักดิ์ธารง (เพ็ง เพ็ญกุล)
ถือเป็ นโรงละครแห่งแรกที่ริเริ่ มเก็บเงินค่าชมมหรสพในปี พ.ศ. 2526 แม้เจ้าของโรงมหรสพจะ
อธิ บายว่านําแบบอย่างการเก็บเงินมาจากตะวันตก แต่ก็สอดล้องกับความต้องการของผูม้ ีฐานะ ดัง
การเก็บค่าชมได้รับการอธิ บายว่าเป็ นการแยกแยะฐานะของผูช้ ม
“...มีการเล่ นเปนที่ดูสะบาย ของเลดีและเยนเตลแมน ซึ่ งอยากจะไปดูไม่ ให้ เป็ นที่นั่ง
เบียดเสี ยดกับคนเลวๆ ที่ใส่ เสื ้อเหมนสาบ แลไม่ ได้ ใส่ เสื ้อมีเหื ้อเปลียเปลอะนั้น ครั้ นผู้ดีมีชื่อเสี ยงจะ
ไปดูลครบ่ อน แลลครงานปลีก ซึ่ งไม่ ได้ เสี ยเงินก็มีความรั งเกียจ กลัวจะต้ องเบียดเสี ยดกับคนสก
ปลก หญิงผู้ดีดูกม็ ีความรั งเกียจที่มีบุรุษมาเบียดเสี ยด เพราเหตุดังนี ้ ท่ านเยลแตนแมนแลเลดี จึงยอม
ให้ เงินค่ าดู ซึ่ งลครปริ นซเทียเตอร์ มีเก็บเงินแก่ ผ้ ดู ีขึน้ คราวนี ้” (จดหมายเหตุสยามไสมย เล่ม2 : 2427
อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์, 2550: 39)

ภาพที่ 1.2 โรงละครปริ นซเทียเตอร์
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การเกิดมหรสพเก็บเงินในครั้งนั้น จึงเปลี่ยนแปลงขนบการดูมหรสพและเป็ นแบบอย่าง
ของมหรสพเก็บเงินต่อๆ มา การเก็บเงินค่าชมมหรสพซึ่ งก่อให้เกิดผลประโยชน์รายได้แก่ผเู้ ป็ นเจ้าของมหรสพทําให้เกิดการสร้างสรรค์มหรสพแนวใหม่เพื่อจูงใจผูช้ มแต่ครั้งนั้น (มัทนี รัตนิน,
2546:14)

PU

D

สร้ างภาพให้ ดูดี : ละครเพลง เครื่องมือสร้ างชาตินิยม
ละครเวทีในรู ปแบบละครเพลงแบบไทยนั้น เป็ นที่นิยมแพร่ หลายอย่างมากเนื่องเพราะ
นโยบายชาตินิยมในสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม โดยการใช้ละครเพลงเป็ นสื่ อสร้างความรู้สึก
สํานึกรักชาติ ด้วยการสร้างสรรค์โดย หลวงวิจิตรวาทการ
หลวงวิจิตรวาทการเป็ นผูท้ ี่รักละครเวที โดยเฉพาะอย่างยิง่ ละครแนวโรแมนติกและรัก
โศก (Melodrana) ซึ่ งได้ชมในประเทศฝรั่งเศสและยุโรป ตั้งแต่ครั้งท่านรับราชการในสถานฑูต
ไทยประจํากรุ งปารี ส ท่านนิ ยมละครพูดประกอบเพลงสมัยใหม่ที่ไพเราะ เช่น โอเปอเรตตา ที่มี
นาฏศิลป์ งามๆ แนวเรื่ องตื่นเต้น เร้าอารมณ์ ซาบซึ้ง เมื่อท่านได้รับนโยบายจากรัฐบาลชุดจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ให้จดั แสดงละครปลุกใจให้ประชาชนเกิดความรักชาติและเสี ยสละเพื่อชาติ ท่านก็
สามารถแต่งละครที่กินใจเป็ นที่นิยมของประชาชนในระยะเวลาอันรวดเร็ ว เพราะเป็ นเรื่ องเข้าใจ
ง่าย ภาษาพูดธรรมดา มีพระเอก นางเอก ผูร้ ้ายครบเครื่ อง ดนตรี ไพเราะ ปลุกใจให้ฮึกเหิม แนวเรื่ อง
เกี่ยวกับความเสี ยสละชีพเพื่อชาติ เช่นเรื่ อง “เลือดสุ พรรณ” “เจ้ าหญิงแสนหวี” ซึ่งเข้าถึงจิตใจ
สามัญชนธรรมดาได้ดี เพลงปลุกใจเหล่านี้ได้มีการเปิ ดทางวิทยุทุกวันจนติดปากประชาชน

หลังสมัยหลวงวิจิตวาทการ ละครแนวโรแมนติกและละครพูดประกอบเพลงยังเป็ นที่
นิยมต่อมาจนถึงสมัยละครโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการแสดง
ละครแข่งขันกันหลายคณะหลายโรง เพราะภาพยนตร์ ต่างประเทศไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ
จึงเป็ น “ยุคทอง” ของละครเวทียคุ หนึ่ง มีนกั ประพันธ์บทละครมีชื่อหลายคน เช่น “อิงอร” เขียน
บทละครแนวรักผจญภัย เช่น “ดรรชนีนาง” มีเพลงไพเราะ ฉากงดงาม ทุกเรื่ องจะมีดนตรี สากล
แสดงคัน่ ฉาก มีตลกครบเครื่ องและระบําเก๋ ๆ สะดุดตา มีฝรั่งมาสอนท่าทางลีลาศและท่าเต้นบ้าง
เช่น “มาดามสวัสดิ์” แต่ละคณะแข่งขันกันประมูลตัวพระเอกนางเอก ในสมัยดารายอดนิยม คือ ส.
อาสนจินดา สุ พรรณ บูรณ์พิมพ์ ฉลอง สิ มะเสถียร ฯลฯ มีการนํานวนิยายมหานิยมมาแสดง เช่น
“บ้ านทรายทอง” ของ ก.สุ รางคนางค์ และเรื่ องต่างแดนโรแมนติก เช่น “จุฬาตรีคูณ” “นางพญางู
ขาว” “กามนิต-วาสิ ฏฐี ” เป็ นต้น แนวการแสดงกึ่งเหมือนจริ งหรื อโรแมนติก ค่อนไปทางเมโลด
รามา รักโศก นํ้าตาหลัง่ มากมาย ประเภทนางเอกยากจนแสนดี นางร้ายใจโหด พระเอกเชื้อสายเจ้า
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หรื อจบจากนอก รู ปหล่อ พ่อรวย ใจงดงาม ผูร้ ้ายแสนชัว่ ไม่มีดี เป็ นดําเป็ นขาว ผูก้ าํ กับการแสดงมัก
เป็ นนักประพันธ์หรื อนักแสดง และแสดงท่าทางให้ดูเป็ นแบบ ท่าทางค่อนข้างใหญ่กว่าจริ ง เพราะ
เวทีกว้างและไกลจากผูช้ ม พูดเสี ยงดังฟังชัดเจน กวดขันเรื่ องพยัญชนะ สระ ตัว “ร” ตัว “ล” ควบ
กลํ้าให้ถูกต้อง ยังมีการบอกบทเสี ยงดังข้างฉาก อารมณ์จะแสดงด้วยท่าทางภายนอกมากกว่าที่จะ
พัฒนาจากภายในด้วยการใช้สมาธิ หรื อจินตนาการ ผูก้ าํ กับการแสดงมักเข้มงวดเรื่ องเทคนิค การ
เคลื่อนไหวบนเวที การหันตัวออก การเดินเป็ นจังหวะ ลักษณะคล้ายละครของเชกสเปี ยร์สมัยเก่า
หรื อแนวละครสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18-19 แนวโรแมนติก แมโรดรามา และละครที่เน้นอารมณ์
ซาบซึ้งเกินธรรมชาติ (Sentimental Drama) (มัทนี รัตนิน, 2546:19)
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ภาพวันนั้น : ยุคทองของละครเวทีในประเทศไทย
ต้นทศวรรษ 2490 ละครเวทีมีพฒั นาการและรู ปแบบการแสดงตามอย่างวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตกอันสอดคล้องกับค่านิยมของยุคสมัย ทําให้กิจการละครเวทีเฟื่ องฟูได้รับความนิยมในหมู่ผู้
มีฐานะ ค่าดูละครจํากัดกลุ่มผูช้ มในแต่ละระดับ อัตราแพงที่สุดคือ 20 บาท 10 บาท และ 5 บาท ซึ่ง
ที่นง่ั สําหรับค่าดู 5 บาท มีเพียงเล็กน้อย อัตราค่าดูดงั กล่าวนับว่าไม่นอ้ ยเมื่อเทียบกับราคาข้าวสาร 1
ถัง ราคา 20 บาท (สุ วรรณ บูรณพิมพ์, 2528 อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์, 2550: 227)
ละมูล อติพยัคฆ์ กล่าวถึงความนิยมละครเวทีในช่วงต้นทศวรรษ 2490 แทนที่
ภาพยนตร์ ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมความบันเทิงของคนกรุ งเทพมหานครฯ ก่อนหน้านี้ โดยมีละครเวที
แทนหนังฉายตามโรงภาพยนตร์ “เฉลิมนครก่ อนหน้ านีม้ ีหนังฉาย แต่ มากลายเป็ นละครไทยไม่
ย้ อนกลับ ที่หน้ าโรงตามไฟให้ ระยับ แล้ วประดับโฉมหน้ าดาราไทย” (2528 อ้างถึงใน ภัทรวดี
ภูชฏาภิรมย์, 2550: 227)
ความนิยมละครเวทีทาํ ให้เกิดละครเวทีมากมายหลายคณะ เช่น ศิวาภรณ์, ผกาวลี, เทพ
ศิลป์ , นําไทย, อัศวินการละคร, ชื่นชุมนุมศิลปิ น เป็ นต้น การแข่งขันของคณะละครทําให้มีการ
พัฒนารู ปแบบละครให้สอดคล้องกับรสนิยมของผูช้ ม ลักษณะความหรู หรา แปลกใหม่ใช้เทคนิค
สร้างความสมจริ ง และมีเนื้อหาสอดคล้องกับรสนิยมของคนในสังคม
ละครคณะผกาวลี เป็ นละครที่ได้รับความนิยมมากคณะหนึ่งเพราะมีความแปลกใหม่
ทั้งองค์ประกอบการแสดง ดนตรี และเนื้อเรื่ อง ชูศรี มีสมมนต์ (2534 อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์,
2550: 227) เล่าถึงความแปลกใหม่ของละครเวทีผกาวลีวา่
“เพลงที่ อาจารย์ ประสิ ทธิ์ ศิลปบรรเลง แต่ งให้ ร้องนับว่ าเรี ยกร้ องความนิยมจาก
ประชาชนได้ รวดเร็ วเกินคาด อาจจะเป็ นเพราะทุกอย่ างเป็ นของใหม่ โรงละครเฉลิมไทยสมัยนั้นก็
ยังเป็ นของใหม่ มีฉากเลื่อน ฉากหมุน คือเวทีหมุนสามารถเปลี่ยนฉากได้ รวดเร็ ว แล้ วก็ตัวละครก็
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ใหม่ ๆ สดๆ เนื่องจากคุณครู ลัดดานามาจากโรงเรี ยนศิลปากรเป็ นส่ วนใหญ่ เครื่ องแต่ งตัวก็แพรว
พราวไปหมด บทละครก็เยี่ยมที่สุด เนือ้ เรื่ องเป็ นทานองอย่ างเรื่ อง “เต็ลมา” ของฝรั่ งหรื ออย่ าง “อติ
รู ปกับอรั ญญาณี ” ของอาจารย์ “แสงทอง”
ความทันสมัยแบบตะวันตกตามรสนิยมของผูช้ ม ทําให้คณะละครผกาที่เกิดขึ้นไม่นาน
มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมอย่างมาก มีผกู้ ล่าวถึงชื่อเสี ยงของคณะละครผกาวลีขณะนั้นว่า “ขจร
ขจายราวกับพลุ เป็ นความบันเทิงแปลกใหม่ ทันสมัยในยุคนั้น” (ประสิ ทธิ์ ศิลปบรรเลง, 2547 อ้าง
ถึงใน ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์, 2550: 228) การประสบความสําเร็ จของคณะผกาวลีเป็ นแบบอย่างของ
พัฒนาการที่เน้นเทคนิคความแปลกใหม่ และความสอดคล้องกับยุคสมัยแก่ละครเวทีคณะอื่นๆ
เนื้อเรื่ องที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรสนิยมของคนในสังคมสอดคล้องกับบริ บท
ของยุคสมัย ทําให้ละครเวทีอยูใ่ นความสนใจของผูช้ มเป็ นเวลาหลายปี โดยเฉพาะเรื่ องที่ได้รับความ
นิยมจากตลาดหนังสื อนวนิยาย นับแต่เรื่ องประเภทจินตนิยาย ละครชีวติ จนถึงละครประวัติศาสตร์
ที่นาํ มาจากนวนิยายตะวันตกละครเวทีในยุคแรกเป็ นเรื่ องประเภทจินตนิยาย
อันสอดคล้องกับ
สภาพสังคมภายหลังสงครามที่ประชาชนต้องการความรื่ นรมย์ เพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวล เช่น
เรื่ องที่จดั แสดงของคณะผกาวลีเป็ นจินตนิยายของต่างประเทศทําให้ได้รับความนิยม “มีแฟนคนดูที่
ชอบรู ปแบบการแสดงทันสมัยของคณะผกาวลีไม่ น้อย ละครที่ครู จัดสมัยนั้นก็ค่อนข้ างคลาสสิ ก
อย่ างเรื่ อง “เงือกน้ อย” ที่เป็ นเรื่ องของฝรั่ งที่เขาแสดงเป็ นบัลเล่ ต์ ตอนนั้นคุณครู ลัดดาจัดแสดงละคร
ประเภทฝรั่ งต่ างประเทศจนเกือบจะไม่ มีเรื่ องให้ เล่ นแล้ ว ท่ านก็หันมาแสดงบทละครแบบไทยแท้
ของเราบ้ าง แต่ กย็ งั เป็ นศิลปะ ละครร้ องในสไตล์ “โอเปร่ า” (ชูศรี มีสมมนต์, 2534:68 อ้างถึงใน
ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์, 2550: 229)
ต่อมาโครงเรื่ องของละครเวทีจะเน้นละครอิงประวัติศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งส่ งเสริ มความรักชาติ เช่น “เรื่องขุนเหล็ก” “พันท้ายนรสิ งห์ ” ของอัศวินการละคร
“ยอดขุนพล” “ผู้ชนะสิ บทิศ” ของศิวารมณ์ และเปลี่ยนเป็ นละครชีวติ สะท้อนสภาพสังคมเพื่อให้
สอดคล้องกับรสนิยมของตลาด โดยพนม สุ วรรณบุศย์ กล่าวว่า
“เดี่ยวนีล้ ะครแบบมีกษัตริ ย์นั้นตกบัลลังก์ เสี ยแล้ ว และก็เป็ นความจริ ง หลังจาก
“ดรรชนีนาง” ของอิงอร ประสบความสาเร็ จอย่ างงดงามในรอบปั กษ์ นี้ “ข้ ามมหาสมุทร์ ” ของ
สุ วฒั น์ วรดิลก อันเป็ นละครชี วิตแบบทันสมัยก็ได้ รับความสาเร็ จอย่ างงดงามอีกเรื่ องหนึ่ง ทั้งๆที่ฝน
ตกประชาชนก็ยงั ฝ่ าฝนมาดูและเมื่อดูจบก็พูดกันต่ อๆ ไปว่ าเรื่ องนีเ้ ขาดีจริ ง นี่เองทาให้ คนแน่ นขึน้ ๆ
กว่ าเดิมทุกรอบเบียดเสี ยดเยียดยัดราวกับว่ าทุกคนได้ รับเชิ ญมาดูฟรี ” (อ้างใน ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์,
2550: 229)
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ภาพแห่ งความหลัง : จุดจบยุคทองของละครเวทีไทย
อย่างไรก็ตามเมื่อละครเวทีมีพฒั นาการถึงขีดสุ ด ใช้เทคนิคการแสดงที่ตอ้ งลงทุนสู ง
ย่อมยากต่อการพัฒนารู ปแบบละครให้กา้ วหน้าหรื อแปลกใหม่ทนั สมัยไปกว่าเดิม จึงเสื่ อมลงใน
ที่สุด กุมุท จันทร์เรื อง ให้เหตุผลในการเลิกจัดแสดงละครเวทีในปี พ.ศ.2494 ว่า
“ผู้ผลิตละครมีทางได้ กาไรน้ อย แต่ มีทางขาดทุนมาก เพราะการสร้ างละครเรื่ องหนึ่งๆ
ต้ องลงทุนมากไปไม่ น้อยกว่ าการทาภาพยนตร์ เรื่ องหนึ่ง คือ 4-6 หมื่นบาท แต่ เวลาเล่ นมีจากัดและ
ความไม่ แน่ นอนของผลลัพพ์ มีน้อย ดินฟ้ าอากาศเหตุการณ์ บ้านเมือง ต้ นเดือนปลายเดือนล้ วนมี
ส่ วนทาให้ รายได้ ผนั แปรไปได้ นอกจากนีเ้ จ้ าของโรงยังบีบคณะละครให้ หาเรื่ องเยี่ยมๆ เด่ นๆ
ลงทุนมากๆ ออกมาเล่ นบ่ อยๆ งานละครในปั จจุบันจึงดีสาหรั บผู้มีโรงให้ เช่ า ตัวแสดงที่เล่ นบ่ อย
คนงานที่มีงานทาระหว่ างแสดง และรั ฐบาลผู้เก็บภาษี แต่ เจ้ าของคณะต้ องเสี่ ยงมาก ด้ วยเหตุผลนี ้
กุมทุ จังได้ วางมือจากการละครชั่วคราว” (โฆษนาสาร, 1มกราคม 2494 อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฏา
ภิรมย์, 2550: 229)
ในที่สุดละครเวทีไม่สามารถพัฒนาการแสดงให้ดีไปกว่าเดิม มีความจําเจทั้งผูแ้ สดง
การดําเนิ นเรื่ องและเนื้องเรื่ อง อีกทั้งภาพยนตร์ไทยกลับมาเฟื่ องฟูอีกครั้ง ละครเวทีจึงปิ ดฉากลง
เจ้าของคณะละครหลายคนได้หนั กลับไปสร้างภาพยนตร์ ตามความนิยมของผูด้ ู มีผวู้ จิ ารณ์ถึงเหตุ
ความเสื่ อมของละครเวทีเนื่องจากความจําเจของโครงเรื่ องและการแสดงว่า
“ละครแบบสมัยใหม่ นั้น ก็คงมีเล่ นปกติ ศิลปิ นผู้แสดงที่ มีชื่อเสี ยงเมื่อห้ าปี ก่ อน บัดนีก้ ็
คงมีชื่อเสี ยงอยู่ตามเดิม หลายคนคงอยู่คณะเดิมแต่ ย้ายคณะไปก็มีมาก อย่ างไรก็ดีเหมือนทุกๆ คณะ
ส่ วนการแสดงและการสร้ างฉากดีขึน้ กว่ าแต่ ก่อน แต่ การดาเนินเรื่ องยังยืดยาด เรื่ องหนึ่งกว่ าจะจบ
ตั้งสามสี่ ชั่วโมงนั้น ข้ าพเจ้ าไม่ อยากจะเชื่ อว่ าผู้ดูคนไทยเราต้ องการปริ มาณมากกว่ าคุณภาพเลย”
(ข่าวกรุ ง, เมษายน 2496 อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์, 2550: 230)
พัฒนาการของละครเวทีซ่ ึ งให้ความสําคัญกับรสนิยมของตลาด ทั้งค่านิยมวัฒนธรรม
ตะวันตก ความแปลกใหม่ทนั สมัยตามรสนิยมวัฒนธรรมแบบตะวันตกของผูช้ ม ทําให้ละครเวที
กลายเป็ นวัฒนธรรมความบันเทิงที่แพร่ หลายในช่วงต้นทศวรรษ 2490 แต่รูปแบบ เนื้อหาและ
องค์ประกอบของละครเวทีคงตอบสนองกลุ่มผูช้ มซึ่ งเป็ นกลุ่มผูม้ ีฐานะในสังคม ดังเข้าใจกันใน
ขณะนั้นว่า “ละครเวทีเป็ นละครของผู้ที่มีรสนิยม” (มณี รามอินทรา, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2547
อ้างถึงใน ภัทรวดี ภูชฏาภิรมย์, 2550: 230)
แม้วา่ การแสดงละครเวทีในลักษณะของอุตสาหกรรมจะซบเซาไป แต่นบั ได้วา่ คนไทย
ได้เริ่ มรู ้จกั กับวัฒนธรรมการชมละครอย่างตะวันตก อีกทั้งยังได้รู้จกั กับละครเพลง ที่หลวงวิจิตร
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ไม่ เคยมีคาว่าสาย : ความพยายามของธุรกิจละครเวทีไทย
การแสดงละครเวที และละครเพลงของในเชิงแสวงหารายได้น้ นั ยังคงมีแสดงบ้างแต่ไม่
เป็ นที่นิยมนักเท่าอดีต ซึ่ งคณะละครสําคัญๆ ที่เปิ ดแสดงจากอดีตถึงปัจจุบนั มีดงั ต่อไปนี้
มณเฑียรทองเทียเตอร์ จะแสดงละครแนวบันเทิงรอบดึกแบบ Cooktail loung theatre
มีศิษย์จุฬา-ธรรมศาสตร์ ไปร่ วมจัด และให้รางวัลแก่นกั แสดงและบทยอดเยีย่ มประจําปี ของมณเฑียร
ทองเทียเตอร์
นักแสดงจากมณเฑียรทองเทียเตอร์หลายคนพัฒนาเป็ นผูก้ าํ กับละครโทรทัศน์ใน
ปั จจุบนั มณเฑียรทองเทียเตอร์ เปิ ดกิจการอยูไ่ ด้ประมาณ สิ บกว่าปี ก็เลิกไป เพราะมีปัญหาทาง
การเงินและการบริ หาร (มัทนี รัตนิน, 2546:26)
คณะละคอน 28 เป็ นกลุ่มบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันจัดตั้งบริ ษทั ผลิตละครคุณภาพจากบทละครและวรรณกรรมต่างประเทศ ผูน้ าํ กลุ่ม
รุ่ นบุกเบิก ได้แก่ อาจารย์รัศมี เผ่าเหลืองทอง(บัณฑิตจากศิลปการละคร จุฬาฯ และ Yale Drama
School, USA) ยุทธนา ทุกดาสนิท(บัณฑิตจากคณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และได้ศึกษาใน
สาขาการละครอีกด้วย) บุรณี รัชไชยบุญ(บัณฑิตจากศิลปศาสตร์การละคร จุฬาฯ และศึกษาต่อการ
ละครในสหรัฐอเมริ กา) ปนัดดา เลิ้ศลํ้าอําไพ(บัณฑิตจากศิลปการละคร จุฬาฯ) อาจารย์รัศมีเป็ น
ผูท้ าํ บทและเป็ น “Dramaturg” หรื อที่ปรึ กษาวิจาร์บท เป็ นส่ วนใหญ่ ยุทธนากํากับการแสดง บุรณ
ออกแบบควบคุมแสง สี เสี ยงและเทคนิค ปนัดดา บริ หาร ประชาสัมพันธ์และประสานงาน ซึ่ง
ปัจจุบนั คณะละคร 28 ยุติกิจการไปแล้ว (มัทนี รัตนิน, 2546:27)
แดสเอนเตอร์ เทนเมนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2533 กลุ่มบัณฑิตการละครอีกกลุ่มหนึ่ง ได้จดั ตั้ง
บริ ษทั แดสเอนเตอร์เทนเมนต์(Dass Entertainment) เพื่อ “ผลิตรายการศิลปะบันเทิงที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะการแสดงบนเวทีงานศิลปะบันเทิงสมัยใหม่”
ที่สาธารณชนเข้าใจได้ง่ายและสะท้อน
สังคม โดยใช้นกั แสดงอาชี พจากวงการโทรทัศน์เป็ นส่ วนใหญ่ แนวการนําเสนอเป็ นละครชวนหัว
สะท้อนสังคม ละครเพลง ละครสําหรับเด็ก เรื่ องฆาตกรรมสื บสวน ทั้งที่เป็ นละครดัดแปลงจากบท
ต่างประเทศ และบทที่เขียนขึ้นใหม่ เนื้อหาเข้าใจได้ไม่ยากนัก เพรากลุ่มเป้ าหมายคือชนชั้นกลาง
จนถึงระดับสู ง เก็บค่าชมค่อนข้างแพง เพื่อสามารถเป็ นธุ รกิจการค้าได้
ผูก้ าํ กับละครส่ วนใหญ่ของแดสเอนเตอร์ เทนเมนต์ คือ สุ วรรณดี จักราวรวุธ (ศึกษา
วรรคดีและการละครจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) ใช้แนวการกํากับการแสดงสมจริ ง ให้นกั แสดง
มีอิสระในการแสดงอารมณ์ความรู ้สึกตามธรรมชาติ ไม่เข้มงวดเรื่ องบล็อกกิ้ง (Blocking) หรื อ
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องค์ประกอบ (Composition) มากนัก ให้ละครสามารถสื่ อสารกับผูช้ มได้ดีที่สุด โดยเฉพาะละคร
ชวนหัว ละครเพลงและละครเด็ก แนวการออกแบบฉากส่ วนใหญ่จะสมจริ งในละครประเภทชีวิต
และสะท้อนสังคมปั จจุบนั ส่ วนที่เป็ นละครเพลงและละครเด็ก มักเป็ นแนวจินตนาการ (Fantasy)
แดสเอนเตอร์ เทนเมนต์ได้ต้ งั โรงละครกรุ งเทพ เมื่อพ.ศ. 2536 นับเป็ นโรงละครเอกชน
สมัยใหม่เต็มรู ปแบบแห่งแรกที่มีการแสดงประจําปี นอกจากนั้นยังผลิตละครสั้นแนวขบขัน ละคร
เด็กและละครเพื่อการศึกษาทางโทรทัศน์ จัดประกวดบทละครรางวัล “สดใสอะวอร์ ด” ประจําทุกปี
ละครที่ชนะเลิศบางเรื่ องนํามาจัดแสดง เป็ นการพัฒนาคนละครรุ่ นใหม่ และจัดฝึ กอบกรมการแสดง
และการจัดแสดงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สนับสนุนโดย บริ ติส เคาน์ซิล(The
British Council) (มัทนี รัตนิน, 2546:28)
ภัทราวิดีเธียเตอร์ ในวงการบันเทิงอาชีพ “ภัทราวดี มีชูธน” เป็ นศิลปิ นนักแสดงและ
กํากับการแสดงที่มีบทลาทสําคัญยิง่ คนหนึ่ง ในการพัฒนาการละครสมัยของไทย โดยสําเร็ จการศึกษาการละครสมัยใหม่โดยตรงที่สหรัฐอเมริ กาจาก Pasadena Play House Drama School
แคลิฟอร์ เนีย และเริ่ มการแสดงในพ.ศ. 2515 ด้วยภาพยนตร์เรื่ องแรก “ไม่มีสวรรค์สาํ หรับคุณ”
ระหว่าง พ.ศ. 2514-2528 ภัทราวดี มีชูธน ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
การละครเพลงแนวบรอดเวย์ ฝึ กนาฏศิลป์ สากล ขับร้องและแสดงในรู ปแบบละครออฟ บรอดเวย์
(Off Broadway) จากประสบการณ์น้ ี เธอได้กลับมาเปิ ดการแสดงคอนเสิ ร์ตศิลปิ นเดี่ยว (One
Women Show) ซึ่ งเป็ นการแสดงทั้งนาฏศิลป์ เพลง เต้น ละครย่อย เป็ นต้น ผสมผสานท่านาฏศิลป์
สากลโดยมีคู่หางเครื่ องฝรั่ง นับเป็ นครั้งแรก เป็ นที่ตื่นตาตื่นใจของผูช้ มมาก หลังจากนั้นเธอได้ผลิต
ละครแนวบรอดเวย์ เกี่ยวกับชีวติ นักร้องไทยสากลเป็ นครั้งแรกในประเทศไทยอย่างครบเครื่ องและ
เทคนิค เรื่ องเก็บดาวดวงใหม่ ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีลอนนี (Lonni) นักเต้น
อเมริ กาเป็ นผูอ้ อกแบบและฝึ กซ้อมท่าเต้น แบร์รีย ์ อาร์ โนลด์ (Barry Arnold) ชาวอเมริ กาซึ่งเคย
ทํางานละครบอรดเวย์เป็ นผูอ้ อกแบบฉาก แสง สี เสี ยง ละครเรื่ องนี้เป็ นแบบอย่างให้แก่การแสดง
คอนเสิ ร์ตของไทยสมัยใหม่ (มัทนี รัตนิน, 2546:29)
ด้วยพัฒนาการด้านการละครของไทย และด้วยการเปิ ดการแสดงของคณะละครต่างๆ
ทําให้คนไทยคุน้ เคยกับ “ละครเพลง” หรื อ “Musical Play” มากขึ้น ทั้งการพัฒนาละครเพลงของ
หลวงวิจิตราวาทการที่ใช้เป็ นเครื่ องมือของการสร้างกระแส “ชาตินิยม” หรื อการสร้างละครเพลง
จากบทละครแปลต่างประเทศของคณะละคร 28 หรื อจากการนําเทคนิคและบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ด้านละครเพลงมาพัฒนาคุณภาพละครของไทย จากการริ เริ่ มของภัทราวดี มีชูธน
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จากบทเรี ยนของธุ รกิจละครเพลงของเมืองไทยนั้น ยังล้มลุกคลุกคลาน และเป็ นเรื่ อง
ยากที่จะประสบความสําเร็ วในเชิงธุรกิจซึ่งยุคละครเพลง ละครเวทีน้ นั เคยเฟื่ องฟูช่วง แดสเอนเตอร์
เทนเม้นท์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่เติบโตและมีประสบการณ์ แม้เนื้อหาน่าสนใจ แต่ยงั ไม่หลากหลายนัก และ
จุดอ่อนในแง่การสื่ อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์และการตลาด ทําให้กระแสนั้นค่อยๆ หายไปจาก
วงการ โดยนางสาวสุ วรรณดี จักราวรวุธ ผูก้ าํ กับการแสดง บริ ษทั แดสเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
เปิ ดเผยว่า กล่าวถึงความสําคัญของการทําการสื่ อสารการตลาดกับธุรกิจละครเวที
“สาเหตุที่ละครเวทีไม่ ประสบความสาเร็ จในเรื่ องรายได้ อาจมาจากปั ญหาในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพราะมีผ้ ทู ี่สนใจอยากชม แต่ ซื้อบัตรไม่ ทัน ทาให้ พลาดไปอย่ างน่ าเสี ยดาย
นอกจากนีย้ งั ขาดการสนับสนุนจากรั ฐบาล ถึงแม้ จะมีสปอนเซอร์ ให้ การสนับสนุนอยู่บ้าง แต่ ธุรกิจ
นีก้ ไ็ ม่ สามารถไปรอดได้ อีกทั้งยังอยากให้ มีการทาการตลาดเดินควบคู่ไปกับการยึดมัน่ ในคุณค่ า
ทางศิลปะ” (บิสิเนสไทย, 2550, 25 ตุลาคม)
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ในรอบหลายปี ที่ผา่ นมา
รัฐบาลไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนา
“เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” โดยในสมัย พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้วางรากฐานของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ดว้ ยการก่อตั้ง “สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (สบร.)” หรื อ OKMD
ซึ่งเป็ นองค์กรมหาชน ภายใต้สังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี โดย สบร. ได้แตกแขนงหน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ อาทิ “อุทยานการเรี ยนรู้” หรื อ TK Park อีกทั้ง “ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ” หรื อ “TDCD” ที่มีผลงานเพื่อการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างโครงการ “คิด Creative
Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” นอกจากนั้นรัฐบาลชุดพตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้เริ่ มหลากหลายโครงการที่มาจากฐานความคิดอย่าง “โครงการสิ นค้าหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” หรื อ “OTOP” หรื อ “โครงการกรุ งเทพเมืองแฟชัน่ ” เป็ นต้น
แม้ว่ารัฐบาล พตท. ดร. ทักษิณ ชิ นวิตร หมดวาระลงแล้ว หากแต่นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยยังคงพิสูจน์ได้ถึงความจําเป็ นที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้น
อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งในรัฐบาลชุ ดนายอภิสิทธิ เวชาชี วะ ซึ่ งดํารงค์ตาํ แหน่ งนายกรัฐมนตรี ก็ได้ประกาศ
สานต่อเจตนารมณ์ โดย ได้ประกาศใช้แนวคิด “เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์” ในการขับเคลื่ อนระบบ
เศรษฐกิ จของประเทศ โดยได้บรรจุนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็ นหนึ่ งใน “แผนปฏิบตั ิการไทย
เข้ม แข็ง ” โดยในระยะเวลา 3 ปี ได้มีก ารจัดสรรงบประมาณถึ ง 20,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนา 15
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ใน 4 กลุ่ มหลักนั่นคือ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม(Heritage or Cultural
Heritage) ด้านศิลปะ(Arts) ด้านสื่ อ(Media) และด้านงานสร้ างสรรค์ตามลักษณะงาน (Function
Creation) โดยเมื่ อ วัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2552 รั ฐ บาลชุ ด นายอภิ สิ ท ธิ เวชาชี ว ะ ได้จ ัด งานเปิ ดตัว
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โครงการ Creative Thailand อย่างเป็ นทางการ โดยประกาศเป้ าหมายให้ไทยเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ในภูมิภาคอาเซี ยน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของประเทศ จาก 12 % เป็ น 20 % ของดีจีพีภายในปี 2552 (สํานักงานบริ หารและพัฒนา
องค์ความรู้, 2553, 1 กุมภาพันธ์)
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การประกาศนโยบาลเชิงรุ กด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล นับเป็ นสัญญาณเชิง
บวกของอุตสาหกรรมละครเวที ที่นบั เป็ นธุรกิจแขนงหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แม้วา่ ใน
อุตสาหกรรมละครเวที จะมีผเู ้ ล่นในตลาดน้อยรายหากแต่ก็มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งราวปี
พ.ศ.2550 อุตสาหกรรมละครเวทีในประเทศไทยกลับมาได้รับการฟื้ นตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยการดําเนิน
ธุ รกิจของภาคเอกชนในหลากหลายบริ ษทั โดยธุรกิจนี้ถูกจัดเป็ นอีกแขนง (Segment) ในธุรกิจการ
จัดแสดง (Showbiz) แม้ค่อนข้างจะจัดเป็ นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) แต่ปัจจุบนั พฤติกรรม
คนยุคใหม่น้ นั เสพบันเทิงหลากหลายและไม่ค่อยมีเส้นแบ่ง การตัดสิ นใจจ่ายเงินนั้นดูจาก ความ
น่าสนใจ อาทิ ตัวนักแสดง ที่พลิกบทบาท หรื อเนื้ อหา และสิ่ งที่ทาํ ให้ละครเพลงในปัจจุบนั แต่ละ
เรื่ องประสบความสําเร็ จย่อมต้องให้ความสําคัญกับ การตลาด ประชาสัมพันธ์ให้ต่อเนื่อง ปัจจุบนั
การขายกันที่ความตระการตาของฉาก เพียงแค่บทนั้นให้อรรถรสเพียงด้านเดียว ดังนั้นการทําให้
โชว์ให้อลังการขึ้น จะช่วยให้ทาํ ให้ดึงกลุ่มใหม่ได้กว้างขึ้นและการทําการตลาดก็มีส่วนช่วยดึงความ
น่าสนใจให้ละครเพลงมากขึ้น (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม)
สามารถสรุ ปภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมละครเวทีไทยได้วา่ กําลัง
ขยายวงกว้าง จากภาพลักษณ์ในแนวดิ่ง ที่เจาะจงเฉพาะชนชั้นไฮโซ หรื อ ผูม้ ีรสนิยมวิไล ได้ถูกทํา
ให้แบนราบ ทั้งเนื้อเรื่ องที่เข้าใจง่าย และราคาเข้าชมที่ตอบสนองต่อตลาดแมสมากขึ้น ยุคใหม่ของ
ละครเวทีเมืองไทยได้เริ่ มขึ้นแล้ว โดยเฉพาะละครเพลง (บิสิเนสไทย, 2551, 5 กันยายน, http://
www.businessthai.co.th/bt/content.php?data=414558) โดยอุตสาหกรรมละครเวทีในประเทศไทย
ปั จจุบนั มีการเปิ ดแสดงละครเพลงมากกว่าละครพูด โดยมีผปู้ ระกอบการไม่มากรายนักหากแต่มี
ความน่าสนใจไม่นอ้ ย ได้แก่

บริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จากัด เปิ ดการแสดงละครเพลง คู่กรรม เดอะมิวสิ คัล (ปี 2545-2551
แต่เปิ ดแสดงไม่ต่อเนื่ อง), แม่ นาค เดอะมิวสิ คัล(ปี 2552) โดยการเปิ ดแสดงละครเพลง 1 เรื่ องมีรอบ
การแสดงเฉลี่ย 20 รอบต่อการเปิ ดแสดงหนึ่งครั้ง และไม่เน้นการพัฒนาละครเพลงเรื่ องใหม่ๆ ออก
สู่ ตลาด หากแต่เน้นการสร้างละครเพลงที่สามารถเวียนแสดงได้หลายครั้งเพื่อประหยัดต้นทุนและ

16
ระยะเวลาในการผลิต หากวิเคราะห์การดําเนินงานละครเพลงของ บริ ษทั ดรี มบ๊อกซ์ จํากัด นับว่ายัง
ไม่ประสบความสําเร็ จในเรื่ องรอบการแสดง เท่าที่ควร อีกทั้งยังขาดความหลากหลายในการผลิต
เพราะมีนโยบายประหยัดต้นทุนในการผลิตละครเพลง

D

ภาพที่ 1.3 ละครเพลง คู่กรรม เดอะมิวสิ คลั และ แม่นาค เดอะมิวสิ คลั
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บริษัท ทรู แฟนเทเชี ย จากัด เริ่ มเปิ ดการแสดงละครเพลงในชื่อ AF The Musical โดย
จัดแสดงเรื่ อง ตอน AF The Musical ตอน เงิน เงิน เงิน (ปี 2550), AF The Musical ตอน โจโจ้ ซัง
(ปี 2551) โดยการเปิ ดแสดงละครเพลง 1 เรื่ องมีรอบการแสดงเฉลี่ย 20 รอบต่อการเปิ ดแสดงหนึ่ง
ครั้ง และมีเป้ าหมายเพื่อสร้างงานให้กบั ศิลปิ น อเคเดมี่แฟนแทเชีย เป็ นหลัก อีกทั้งยังวางตนเองว่า
เป็ นละครเพลงอิงคอนเสิ ร์ตซึ่ งผูช้ มส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มแฟนคลับของศิลปิ นที่ร่วมแสดงในเรื่ อง
หากวิเคราะห์การดําเนินงานละครเพลงของ บริ ษทั ทรู แฟนเทเชีย จํากัด นับว่ายังไม่ประสบ
ความสําเร็ จในเรื่ องรอบการแสดง

ภาพที่ 1.4 ละครเพลง AF The Musical ตอน เงิน เงิน เงิน และ AF The Musical ตอน โจโจ้ซงั
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บริษัท เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน) ในปี 2552 ปรากฏการณ์ร่วมผลิตได้เกิดขี้นระหว่าง
บริ ษทั ทรู แฟนเทเชีย จํากัด และ บริ ษทั โต๊ะกลม ในเครื อบริ ษทั เวิร์คพอทย์ จํากัด (มหาชน) จัด
แสดง "เดอะ เลเจนด์ ออฟ เร่ ขายฝัน เฉลียง เดอะมิวสิ คัล" (ปี 2552) การเข้ามารุ กตลาดของบริ ษทั
เวิร์คพอทย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งมีขอ้ ได้เปรี ยบทางด้านช่องทางการสื่ อสารการตลาด และมีความ
สามารถในเชิงการผลิตนั้น ทําให้อุตสาหกรรมละครเพลงไทยมีสีสันมากขึ้น และผูช้ มได้เสพงาน
ละครที่หลากหลาย หากแต่การนโยบายการผลิตละครเพลงร่ วมกันระหว่าง เวิร์คพอทย์ และ ทรู
แฟนเทเชีย นั้นยังไม่เห็นเป็ นกลยุทธ์ในระยะยาว
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ภาพที่ 1.5 ละครเพลง เดอะ เลเจนด์ ออฟ เร่ ขายฝัน เฉลียง เดอะมิวสิ คลั

บริ ษทั ผูผ้ ลิตละครเพลงทั้ง 3 บริ ษทั นั้นนับว่ายังไม่ประสบความสําเร็ จชัดเจนนักทั้งใน
ด้านรายได้และจํานวนรอบการเปิ ดแสดง ซึ่งผูผ้ ลิตละครเพลงอย่างต่อเนื่องและประสบความสําเร็ จ
ทั้งจํานวนรอบการแสดงและรายได้ อีกทั้งยังถือเป็ นเจ้าตลาด คือ บริษัท ซีเนริโอ จากัด ซึ่งคุณถกลเกียรติ วีรวรรณได้กล่าวถึงกุญแจสําคัญความสําเร็ จของละครเพลงอีกประการหนึ่ง คือการสื่ อสาร
การตลาด
“การทาละครเวทีให้ ประสบความสาเร็ จทั้งในเรื่ องของรายได้ และทางคุ ณค่ าทางศิลปะ
นั้นเป็ นเรื่ องที่ยาก ซึ่ งจะประสบความสาเร็ จได้ นั้นต้ องผสมผสานระหว่ างเนือ้ เรื่ อง นักแสดง เสื ้อผ้ า
ฉาก รวมถึงการทาการตลาดอย่ างต่ อเนื่องในส่ วนของโฆษณาประชาสั มพันธ์ ”(บิสิเนสไทย, 2550,
25 ตุลาคม)
“มาร์ เก็ตติง้ มีความสาคัญมาก ผมว่ าเราคงเป็ นคนละครเวที อยู่เจ้ าเดียวที่ทามีเดีย
โทรทัศน์ ด้วย และทาละครเวทีด้วย และเอา 2 อย่ างมา Merge กันได้ อย่ างลงตัว อันนีป้ ฏิ เสธไม่ ได้

18
เลย เพราะละครเวทีต้องการการโปรโมทผ่ านรายการโทรทัศน์ มากๆ ละครเวทีดีๆ ถ้ าไม่ ได้ โปรโมท
ให้ คนมาดู เขาก็มาดู นั่นคื อ ในเรื่ องของการโปรโมท เรื่ องมาร์ เก็ตติง้ ” (พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล,
(บรรณาธิการ), 2551: 134)
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ระบายความฝัน : บริษัท ซีเนริโอ จากัด กับการรุ กตลาดละครเวที
บริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 บริ หารงานโดยคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึ่ง
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มละครเพลงเวทีเรื่ องใหญ่และสามารถสร้างกระแสตื่นตัวในสังคม ตลอด 10 ปี ด้วยความ
ตั้งใจของคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่ตอ้ งการสร้างวัฒนธรรมการดูละครให้เกิดขึ้นในเมืองไทย
เพราะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีภาพลักษณ์เก่าๆ ที่ฝังอยูใ่ นหัวของผูบ้ ริ โภคที่คิดว่า ละครเวทีตอ้ ง “ปี น
บันได” ทั้งนี้เพื่อขยายฐานคนดู ให้กลายเป็ นการแสดงที่ทุกคนสามารถรับชมได้ (Mass Product)
“การที่จะทาให้ คนดูเข้ าใจและชอบได้ ต้ องค่ อยไปทีละขัน้ ตอน เพราะคนไทยหลายคน
ยังมีความรู้ สึกกลัวและไม่ กล้ าที่จะดูละครเวที เพราะดูยากเกินไปจะต้ องปี นบันไดหรื อเปล่ า” (บิ
สิ เนสไทย, 2550, 12 กันยายน)
โดยในปี พ.ศ. 2540 เป็ นจุดเริ่ ม ละครเพลงถูกผลิตออกสู่ สายตาประชาชนในนามบริ ษทั
เอ็กแซ็กท์ จํากัด และได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่ งลําดับการเปิ ดแสดงละครเพลงมีดงั นี้
วิมานเมือง
เปิ ดแสดง ในปี 2540 ณ. ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย จํานวน 14 รอบ
บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คัล
เปิ ดแสดง ในปี 2544 และ 2545 ณ. ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย จํานวน 33 รอบ
บางกอก 2485 เดอะมิวสิ คัล
เปิ ดแสดง ในปี พ.ศ. 2547 ณ. ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย จํานวน 22 รอบ
ทวิภพ เดอะมิวสิ คัล
เปิ ดแสดง ในปี 2548 และ 2549 ณ. ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย จํานวน50 รอบ
“จากกระแสตอบรั บจากสังคมไทยและแนวโน้ มที่ขยายตัวขึน้
จากผู้ชมละครเพลง
หลายเรื่ อง แสดงให้ เห็นถึงอัตราการเติบโตของกลุ่มผู้ชมกลุ่มหนึ่งที่ให้ ความสนใจ ในอดีตที่ผ่านมา
เคยมีบทพิสูจน์ มาแล้ วว่ า หากคนสร้ างฮาร์ ทแวร์ กับซอฟต์ แวร์ ละครเพลงไม่ ใช่ คนเดียวกัน โอกาสที่
จะอยู่รอดแทบจะไม่ มี ด้ วยยากที่จะขยายตลาดไปได้ ตลอดรอดฝั่ ง หากนโยบายการดาเนินงานไม่
เป็ นไปอย่ างควบคู่กัน” (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม)
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จากความตั้งใจจริ งในการทําให้เกิดวัฒนธรรมการดูละครเพลงอย่างกว้างขวางในเมือง
ไทย จนนําไปสู่ การดําเนินธุ รกิจเชิงรุ กละครเพลงอย่างจริ งจัง ครบวงจร นําไปสู่ การเปิ ดตัวโรงละคร“ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ” บริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด ของในปี พ.ศ. 2550
“เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ” เป็ นโรงละครแบบโพรซีเนียม (Proscenium Theatre) ถูก
ออกแบบภายใต้แนวคิด “Thai Modern” ความจุ 1,455 ที่นง่ั ตั้งอยูบ่ นชั้น 4 และ 5 ของศูนย์การค้า ดิ
เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพมหานครฯ ที่สร้างขึ้นโดยการร่ วมทุนกว่า 500 ล้านบาทของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลายเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเปิ ดโรงละคร และ
ทอดพระเนตรละครเวทีฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิ คลั รอบปฐมทัศน์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2550
ระบบฉากของเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ มาตรฐานระดับเดียวกับโรงละครย่านถนน
บรอดเวย์ กรุ งนิวยอร์ค (Broadway New York) พร้อมระบบ Fly ที่ใช้ในการเปลี่ยนฉากได้ถึง 48
ชั้น ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยเพื่อรองรับจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ระบบเสี ยง ถูกออกแบบไม่เกิดเสี ยงสะท้อนรวมทั้งระบบ Acoustic ที่ออกแบบเฉพาะ
เพื่อรองรับอุปกรณ์ Amplified Sound ทุกประเภท ด้วยเทคโนโลยีล้ าํ สมัยจาก Mason Acoustic
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบเสี ยงระดับโลก
“เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ” มีส่ิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับผูช้ ม และทีมงาน
นักแสดง โดยชั้น 4 ประกอบด้วยส่ วนจําหน่ายบัตร (Box Office), Lobby Lounge, Theatre Café,
Libraly&Internet, Executive Lounge ชั้น 5 และชั้นลอย ประกอบด้วยส่ วน Lobby (PreFunction),Theatre bar, ที่นง่ั และเวทีการแสดง
ในส่ วนการบริ หารจัดการนั้น โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ตั้งเป้ าหมายรายได้
คุม้ ทุนในระยะเวลา 7 ปี ทั้งนี้ได้วางละครแสดง 4-5 เรื่ องต่อปี และยังเปิ ดบริ การให้เช่าพื้นที่เพื่อเป็ น
ช่องทางการหารายได้เสริ มอีกด้วย
การเกิดขึ้นของเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์คือสัญญาณของบริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด ใน
การรุ กสู่ ความเป็ นเจ้าตลาดของธุ รกิจละครเพลง ซึ่ งตั้งแต่เปิ ดบริ การโรงละครในปี พ.ศ. 2550 จนถึง
พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้เปิ ดแสดงละครเพลงหลากหลายแนว เรื่ อยมาดังนี้
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- ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิ คัล
เปิ ดแสดง 24 พฤษภาคม-15 กรกฏาคม 2550 รวม 53 รอบ
- บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คัล
เปิ ดการแสดง 27 กันยายน–28 ตุลาคม,14-22 ธํนวาคม 2550 รวม 47 รอบ
- สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่ (Man of La Mancha The Musical)
เปิ ดการแสดง 13-22 มิถุนายน 2551 รวม 13 รอบ
- ข้ างหลังภาพ เดอะมิวสิ คัล
เปิ ดการแสดง 21 สิ งหาคม–28 กันยายน, 17-26 ตุลาคม 2551 รวม 49 รอบ
- แม่ นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คัล
เปิ ดการแสดง 20 พฤษภาคม–28 มิถุนายน, 16-26 กรกฏาคม 2552 รวม 51 รอบ
- ลมหายใจ เดอะมิวสิ คัล
เปิ ดการแสดง 28 ตุลาคม– 22 พฤศจิกายน 2552 รวม 30 รอบ
- กินรีสีร้ ุง (La Cage Aux Folles)
เปิ ดการแสดง 16 มิถุนายน –17 กรกฏาคม 2553 รวม 27 รอบ
นอกจากละครเพลงที่บริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด ผลิตเองแล้วนั้นเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
ยังมีโอกาสได้ตอ้ นรับการแสดงละครเพลงจากต่างประเทศ อีกมากมาย เช่น
- CATS The Musical
เปิ ดการแสดง 8-25 พศจิกายน 2550 รวม 22 รอบ
- We Will Rock You The Musical
เปิ ดการแสดง 12-27 กรกฏาคม 2551 รวม 27 รอบ
- Cinderella The Musical
เปิ ดการแสดง 16-21 ธันวาคม 2551 รวม 8 รอบ
- Chicago The Musical
เปิ ดการแสดง 12-22 กุมภาพันธ์ 2552 รวม 15 รอบ
- Mama Mia! The Musical
เปิ ดการแสดง 11-30 สิ งหาคม 2552 รวม 24 รอบ

นับได้วา่ บริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนินทําธุ รกิจละครเพลงรายใหญ่ของ
ประเทศไทยและนโยบายเชิงรุ กด้านธูรกิจละครเพลง อันปรากฏจากการพัฒนาคุณภาพของงาน
จํานวนละครเพลงที่ผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นับแต่ปี พ.ศ. 2550 และความสําเร็ จในระดับประ-
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เทศที่วดั ได้จากจํานวนผูช้ ม และการจํานวนรอบการแสดงของละครแต่ละเรื่ อง มีผเู้ ข้าชมต่อรอบ
เฉลี่ย 70-80% ส่ วนรอบที่ทาํ รายได้สูงสุ ดอยูท่ ี่ 2.2-2.3 ล้านบาท ขณะที่รอบที่มีคนดูนอ้ ยสุ ดจะมี
รายได้เฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาท (บิสิเนสไทย, 2550, 12 กันยายน) อย่างไรก็ตามธุ รกิจละครเวที
และละครเพลง คิดเป็ น 25% ของรายได้ บริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด หรื อมีมูลค่ากว่า 200 ล้านบาทในปี
พ.ศ.2551 และคาดว่าจะมีการเติบโตขึ้น 10-20% ในปี 2552 (ผูจ้ ดั การรายวัน. 2551, 30 กรกฏาคม)
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หากเปรี ยบเทียบความสําเร็ จของอุตสาหกรรมละครเพลง ทั้ง 4 บริ ษทั หลักในตลาดอัน
ได้แก่ บริ ษทั ดรี มบ๊อกซ์ จํากัด บริ ษทั ทรู แฟนเทเชีย จํากัด บริ ษทั เวิร์คพอทย์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัด จะพบว่าซีเนริ โอ มีประสบความสําเร็ จในแง่ธุรกิจ 3 ด้าน อันได้แก่
1. ประสบความสําเร็ จด้านรายได้ ซึ่ งสามารถสร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาทต่อปี
2. ประสบความสําเร็ จด้านจํานวนรอบการแสดง เฉลี่ยเรื่ องละ 45 รอบ ในขณะที่บริ ษทั
อื่นๆ สามารถเปิ ดแสดงเฉลี่ยเรื่ องละ 20 รอบ
3. ประสบความสําเร็ จด้วยความหลากหลายด้านละครที่เปิ ดแสดง นอกจากนี้ยงั ผลิต
ละครเพลงออกสู่ สายตาผูช้ มถึง 7 เรื่ องนับแต่การเปิ ดโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ซึ่ งนับว่า
มากกว่าบริ ษทั อื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ความสําเร็ จของธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด นั้นมีความน่าสนใจอย่าง
มาก หากจะศึกษาเพื่อเป็ นต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมละครเพลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
อย่างยัง่ ยืน ด้วยโอกาสทางบวกด้านการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมนี้ในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการดําเนินธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด ที่เน้นนโยบายเชิงรุ ก
อย่าบต่อเนื่ อง ความสามารถประสานการตลาดเข้ากับศาสตร์ของละครเพลง กระบวนการผลิต
และรสนิยมของผูช้ ม ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัดนั้นสามารถนําไปสู่ ความสําเร็ จในเชิงธุรกิจ

อย่า งไรก็ ต ามสามารถสรุ ป ได้ว่า จากภาวะที่ ซ บเซา หากแต่ ปั จ จุ บ ัน ละครเวที เ ป็ น
รู ปแบบความบันเทิงชนิ ดหนึ่ งที่กลับมาได้รับสนใจอีกครั้ง ทั้งในฐานะของผูผ้ ลิตละครและผูช้ ม
โดยในการกลับมาในยุคนี้ เป็ นการกลับมาในรู ปแบบของพานิชย์ ศิลป์ (Commercial Arts) ที่ผผู้ ลิต
ละครต้องมีศิลปะในการรังสรรค์ผลงาน และให้บทบาทกับการสื่ อสารการตลาด จนนําไปสู่ ความ
สําเร็ จ โดยละครเวทีที่กาํ ลังได้รับความสนใจจากผูช้ มมากที่สุดหาใช่ ละครพูดไม่ หากเป็ นละคร
เพลงถื อเป็ นสิ่ งที่โดดเด่นและสร้ างความสนใจให้กบั สังคมได้ไม่น้อย และผูท้ ี่สร้างปรากฏการณ์
ความสําเร็ จของละครเพลงในเมื องไทยทั้งในแง่ ของรายได้ จํานวนผูช้ ม รอบเปิ ดการแสดงของ
ละครเพลงแต่ละเรื่ อง นัน่ คือ บริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด ด้วยการบริ หารงานของคุณ ถกลเกียรติ วีรวรรณ
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การศึกษาวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จากัด” ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้น
ว่า “ข้างหลังภาพ” แห่ งความสําเร็ จในการดําเนิ นธุ รกิจละครเพลงนั้น บริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัด นั้นมี
การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสําเร็ จของละครเพลงของในปั จจุบนั และนํามาใช้ใน
การดําเนิ นธุ รกิจไว้อย่างไร ปั จจัยใดบ้างและนําไปสู่ การดําเนินงาน การวางโครงสร้างและบริ หาร
งานธุ รกิจละครเพลงอย่างไร อีกทั้งมีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุ รกิจละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ มใช้ในการตอบสนองผูช้ มในลักษณะอย่างไรอันนําไปสู่ ความสําเร็ จในการดําเนิ นงานที่
ผ่านมา
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1.2 ปัญหานาวิจัย
1.2.1 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสําเร็ จของละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัดในปัจจุบนั
มีปัจจัยใดบ้าง
1.2.3 บริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัดมีการวางโครงสร้างและบริ หารงานธุรกิจละครเพลงอย่างไร
1.2.2 บริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัด มีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงที่
ตอบสนองผูช้ มใช้ในการตอบสนองผูช้ มในลักษณะอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดอันมีผลต่อความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจละครเพลงของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัด
1.3.2 เพื่อศึกษาโครงสร้างและการบริ หารงานละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด
1.3.3 เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ มบริ ษทั ซีเนริ โอ
จํากัด

1.4 ขอบเขตการวิจัย
ช่วงระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – กันยายน 2553 รวม
ทั้งสิ้ น 7 เดือน ซึ่งขอบเขตของเนื้ อหาในการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดอันนําไปสู่ ความสําเร็ จของ
ธุ รกิจ การวางโครงสร้างและการบริ หารงานละครเพลง รวมทั้งกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ละครเพลงเพื่อตอนสนองผูช้ ม ของบริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด ตั้งแต่ปี 2550 – 2553 ซึ่งครอบคลุมการ
ดําเนินงานละครเพลง 7 เรื่ อง ที่เปิ ดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ดังต่อไปนี้
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พ.ศ. 2550 - ฟ้ าจรดทราย เดอะมิวสิ คลั
- บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั
พ.ศ. 2551 - สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่ (Man of La Mancha The Musical)
- ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิ คลั
พ.ศ. 2552 - แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั
- ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
พ.ศ. 2553 - กินรี สีรุ้ง (La Cage Aux Folles)
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1.5 นิยามศัพท์
ละครเพลง หมายถึง การแสดงละครเวทีประเภทละครเพลงหรื อ Musical Play ที่ผลิต
โดย บริ ษทั ซิเนริ โอ จํากัด ซึ่ งเปิ ดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ในระว่างปี พ.ศ.
2550-2553 ซึ่ งได้แก่ละครเพลงทั้งสิ้ น 7 เรื่ อง อันได้แก่
- ฟ้ าจรดทราย เดอะมิวสิ คลั
เปิ ดแสดง 24 พฤษภาคม-15 กรกฏาคม 2550 รวม 53 รอบ
- บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั
เปิ ดการแสดง 27 กันยายน–28 ตุลาคม,14-22 ธํนวาคม 2550 รวม 47 รอบ
- สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่ (Man of La Mancha The Musical)
เปิ ดการแสดง 13-22 มิถุนายน 2551 รวม 13 รอบ
- ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิ คลั
เปิ ดการแสดง 21 สิ งหาคม–28 กันยายน, 17-26 ตุลาคม 2551 รวม 49 รอบ
- แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั
เปิ ดการแสดง 20 พฤษภาคม–28 มิถุนายน, 16-26 กรกฏาคม 2552 รวม 51 รอบ
- ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
เปิ ดการแสดง 28 ตุลาคม– 22 พฤศจิกายน 2552 รวม 30 รอบ
- กินรี สีรุ้ง (La Cage Aux Folles)
เปิ ดการแสดง 16 มิถุนายน –17 กรกฏาคม 2553 รวม 27 รอบ

บริษัท ซีเนริโอ จากัด หมายถึง บริ ษทั ธุรกิจสื่ อโทรทัศน์ ในกลุ่มบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่จาํ กัด (มหาชน) ดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทละคร เกมโชว์ วาไรตี้ เพื่อ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แบบพื้นฐาน หรื อฟรี ทีวี และรับจ้างผลิตละคร รวมทั้งเป็ นผูผ้ ลิต
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ละครเวทีและบริ หารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ โดยบริ ษทั ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2534
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
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ปัจจัยทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบหรื อสิ่ งต่างๆ ที่มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อ
การดําเนิ นธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จํากัด โดยในที่น้ ีแบ่งออกเป็ น
1. สภาพแวดล้อมระดับมหภาค อันประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
2. สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค อันประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ คนกลางในตลาด
ผูบ้ ริ โภค และหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรื อองค์กร
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การบริหารงานละครเวที หมายถึง การรู ปแบบจัดโครงสร้างภายในของบริ ษทั ซีเนริ
โอ จํากัด เป็ นหน่วยงานต่างๆ เพื่อดําเนินการผลิต และรวมถึงขั้นตอนการผลิตละครเวทีท้ งั 4
ขั้นตอน หลักอันได้แก่ (1) ขั้นเตรี ยมการผลิต อันประกอบไปด้วย การประชุมวางแผนการผลิต
ประจําปี การคัดเลือกบทประพันธ์ การพัฒนาประเด็นการนําเสนอของเรื่ องและพัฒนาโครงสร้าง
บทละคร การพัฒนาบทละคร ดนตรี คําร้อง การพัฒนาองค์ประกอบศิลป์ และการคัดเลือกนักแสดง
และการพัฒนาเครื่ องแต่งกาย (2) ขั้นการผลิตและการซ้อม อันประกอบไปด้วย การซ้อมร้องเพลง
การ-อ่านบทรวม (Read-through) การซ้อมเต้น การรวมซ้อมในห้องซ้อม การดําเนินการผลิตองค์ประกอบอื่นๆ การดําเนินงานด้านการสื่ อสารการตลาดและจําหน่ายบัตร และ การซ้อมในโรงละคร
จริ ง (3) ขั้นการเปิ ดการแสดง อันประกอบไปด้วย การเปิ ดแสดงเพื่อทดสอบผูช้ ม (Test-Audience)
การเปิ ดแสดงจริ ง และการเพิ่มรอบการแสดง และ(4) ขั้นปิ ดการแสดง
ส่ วนประสมทางการตลาดทีต่ อบสนองผู้ชม หมายถึง ส่ วนประสมทางการตลาด 4
ด้านที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัด พัฒนาขึ้นเพื่อดําเนินธุ รกิจละครเพลง อันประกอบไปด้วย (1) กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ (2) กลยุทธ์ดา้ นราคา (3) กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่าย (4) กลยุทธ์ดา้ นการ
ส่ งเสริ มการตลาด

เครื่องมือการส่ งเสริมการตลาด หมายถึง รู ปแบบการส่ งเสริ มการต่างที่บริ ษทั ซีเนริ โอ
จํากัด ใช้ทาํ การตลาดไปยังกลุ่มผูช้ มทั้งสิ้ น 9 เครื่ องมือ ได้แก่ (1) ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
(2) การประชาสัมพันธ์ (การจัดงานแถลงข่าว การส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ การสร้างเว็บไซท์ การจัด

25
แสดงรอบกาล่า) (3) การตลาดบทเพลง (Music Marketing) (4) การส่ งเสริ มการขาย (5) การตลาด
ทางตรงด้วยไปรษณี ยบัตร (6) การจัดแสดงสิ นค้า (การตกแต่งโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
ด้วยภาพจากละครเรื่ องที่เปิ ดแสดง) (7) การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ (การใช้ผลิตสิ นค้าที่ระลึกเพื่อจําหน่าย) (8) คู่มือสิ นค้า (Rachadalai Magazine) และ (9) การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ (บัตรสมาชิก
R-Card)
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1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1.6.1 สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสําเร็ จของละคร
เพลง ไปใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการดําเนินการผลิตละครเพลงสําหรับองค์กรที่สนใจ
1.6.2 สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการศึกษาโครงสร้างและการบริ หารงานของธุ รกิจละครเพลง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จํากัดไปพัฒนาการบริ หารงานธุรกิจละครเพลงให้ประสบความสําเร็ จ
1.6.3 สามารถนําความรู ้จากการศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงที่
ตอบสนองผูช้ ม ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ของส่ วนประสมทางการตลาด
ของธุ รกิจละครเพลงในอนาคตได้

-

ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ
คนกลางในตลาด
ผูช้ ม
หน่วยงานต่างๆภายใน
กิจการหรื อองค์กร

สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค

- สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
- สภาพแวดล้อมทางการเมืองและ
กฏหมาย
- สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
- สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
- สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม
- สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน

สภาพแวดล้อมระดับมหภาค

ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อ
ความสาเร็จของละครเพลง

ขั้นที่ 4 ขั้นปิ ดการแสดง

(การเปิ ดแสดงเพื่อทดสอบผูช้ ม (Test-Audience) การเปิ ด
แสดงจริ ง การเพิ่มรอบการแสดง)

ขั้นที่ 3 ขั้นการเปิ ดการแสดง

(การซ้อมร้องเพลง การอ่านบทรวม (Read-through)
การซ้อมเต้น การรวมซ้อมในห้องซ้อม การดําเนินการผลิต
องค์ประกอบอื่นๆ การดําเนินงานด้านการสื่ อสารการตลาด
และจําหน่ายบัตร การซ้อมในโรงละครจริ ง)

ขั้นที่ 2 ขั้นการผลิตและการซ้ อม

(การประชุมวางแผนการผลิตประจําปี การคัดเลือกบทประพันธ์ การพัฒนาประเด็นการนําเสนอของเรื่ องและพัฒนา
โครงสร้างบทละคร การพัฒนาบทละคร ดนตรี คําร้อง
การพัฒนาองค์ประกอบศิลป์ และการคัดเลือกนักแสดง
การพัฒนาเครื่ องแต่งกาย)

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการผลิต

ขั้นตอนการผลิตละครเพลง

การจัดโครงสร้ างองค์ กรของธุรกิจละครเพลง

โครงสร้ างและการบริหารงานละครเพลง
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- ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์
- การประชาสัมพันธ์ (การจัดงานแถลงข่าว การส่ งข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างเว็บไซท์ การจัดแสดงรอบกาล่า)
- การตลาดบทเพลง
- การส่งเสริ มการขาย
- การตลาดทางตรงด้วยไปรษณี ยบัตร
- การจัดแสดงสิ นค้า (การตกแต่งโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์
ด้วยภาพจากละครเรื่ องที่เปิ ดแสดง )
- การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ (การใช้ผลิตสิ นค้าที่ระลึกเพื่อจําหน่าย)
- คู่มือสิ นค้า (Rachadalai Magazine)
- การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ (บัตรสมาชิก R-Card)

กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด

กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่าย

กลยุทธ์ดา้ นราคา

กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดละคร
เพลงทีต่ อบสนองผู้ชม (4P’s - 4C’s)

D

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
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ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จากัด” นั้น
มุ่งเน้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่วา่ ปัจจัยทางการตลาดด้านใดบ้างที่อิทธิพลต่อการดาเนินธุรกิจละคร
เพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมีการจัดโครงสร้างและการบริ หารงานละครเพลง รวมทั้งดาเนินกลยุทธ์
ส่ วนประสมทางการตลาดละครเพลงเพื่อตอบสนองผูช้ มในลักษณะเช่นไร โดยในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นดังไฟส่ องนาทิศทางในการ
ศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
แนวคิดเรื่องการตลาดสมัยใหม่
แนวคิดระบบตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด
แนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
แนวคิดเรื่องการสื่ อสารการตลาด
แนวคิดเรื่องการบริหารงานละครเวที
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

PU

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.1 แนวคิดเรื่องการตลาดสมัยใหม่
คาว่า “การตลาด” ได้มีผใู้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
Kotler (2000:8) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การตลาด หมายถึง กิจกรรมของมนุ ษย์ที่ดาเนิ น
ไปเพื่อกากับให้มีการตอบสนองความพอใจและความต้องการ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน
หรื ออีกความหนึ่งว่าการตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและการบริ หารแนวความคิดเกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณ ฑ์ การกาหนดราคา การส่ งเสริ ม การตลาด การจัดจาหน่ า ย สิ นค้า บริ การ หรื อแนวคิ ด
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
สมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐอเมริ กา (The American Marketing Association : AMA)
ได้ให้ความหมายไว้ว่าการตลาด หมายถึ ง การปฏิ บตั ิงานหรื อการดาเนิ นงานที่เป็ นกิ จกรรมทาง
ธุ รกิจที่มีผลทาให้การกากับสิ นค้าและบริ การไหลผ่านจากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้บริ การนั้นๆ
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ให้ได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการ (อ้างถึงใน สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ,
2541:1)
Harry L. Hansan (อ้างถึ งใน สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ, 2541:1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
การตลาด หมายถึง ขบวนการค้นหาความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์และวิเคราะห์ออกมา
เพื่อที่จะหาสิ นค้าหรื อบริ การที่จะมาตอบสนองความต้องการนั้นๆ
จากความหมายข้างต้น พอที่จะสรุ ปความหมายของการตลาดได้วา่ การตลาด หมายถึง
การดาเนินกิจกรรมทางธุ รกิจที่ก่อให้เกิดการไหลผ่านของสิ นค้าและบริ การจากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู้ ริ โภค
โดยอาศัยกระบวนการวางแผนและบริ การแนวคิดในเรื่ องส่ วนประสมมทางการตลาด ซึ่ งประกอบ
ผลิตภัณฑ์ กาหนดราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มทางการตลาด เพื่อให้ได้สินค้าและบริ การ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันก็บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรด้วย
จากความหมายของการตลาดดังกล่าวเราจึงไม่อาจมองข้ามแนวคิดพื้นฐานทางการตลาด
ที่จะนาไปสู่ ความเข้าใจต่อการตลาดสมัยใหม่ คือ การตอบคาถามหลักที่วา่
1. ใครอยูใ่ นตลาด
2. ตลาดซื้ ออะไร
3. ซื้อเมื่อไหร่ และทาไม
4. ใครมีส่วนร่ วมในกระบวนการซื้ อ
5. ปั จจัยสาคัญอะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และ
6. ผูซ้ ้ือตัดสิ นใจอย่างไร
และจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในยุคปัจจุบนั การตลาดสมัยใหม่ หรื อ M o d e r n
Marketing Concept เป็ นเสมือนเครื่ องมือที่มีความสาคัญยิง่ ต่อธุรกิจในการผลักดันให้ประสบความสาเร็ จ โดยมีการพัฒนาแนวคิดการสร้างรากฐานทางการตลาด ที่มุ่งเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ระยะ
ยาว (Long Term Relationship) มาบริ หารจัดการ เพราะสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลูกค้า ทาให้
เกิ ดความสัมพันธ์ ใ นทางการปฏิ บตั ิอนั เป็ นรากฐานการพัฒนาการตลาดภายในองค์กร (Internal
Marketing) และภายนอกองค์กร (External Marketing) อีกทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้
สอดคล้องกับสภาวะของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer
Relation Management) จึงเป็ นกลไกอันทรงประสิ ทธิ ภาพที่สาคัญในการพัฒนาสายสัมพันธ์ระยะ
ยาวกับลูกค้า เพื่อความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดยุคปั จจุบนั และล้ าสู่ ยุคการแข่งขันทาง
การตลาดสมัยใหม่ เพราะเมื่อโลกเราก้าวเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นยุคแห่ งกระแสโลกาภิวฒั น์ เกิด
เทคโนโลยีการสื่ อสารในโลกที่ไร้พรมแดน เป็ นเหตุของการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายด้าย กลไก
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ทางการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าจึงเปลี่ยนไป ฉะนั้นผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่จึงจาต้องมีความรู้ดา้ น
การตลาดสมัยใหม่และต้องมีกลยุทธ์ในการทาธุรกิจอย่างรอบด้าน การตลาดสมัยใหม่น้ นั จึงต้องหัน
มาให้ความสาคัญกับส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มากยิง่ ขึ้น
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Hawkins et al. (อ้างถึงใน สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ, 2541:2) กล่าวถึง ผูบ้ ริ โภคที่มีทศั นะต่อ
สิ นค้า หลายประการประกอบกันซึ่ งความรู้ น้ ี จะเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดกลยุทธ์ การตลาด
ดังนั้นการวัดองค์ประกอบของทัศนคติ แต่ละอย่างของผูบ้ ริ โภคจึงความสาคัญ ดังนั้นในการทา
การตลาด นักการตลาดมัก จะคิ ด ถึ ง ส่ วนผสมทางการตลาด ที่ บ างคนก็นิย มเรี ยกกันทับ ศัพ ท์ว่า
Marketing Mix หรื อบางทีก็เรี ยกกันสั้นว่า 4P’s อันเนื่องจากที่มนั ประกอบไปด้วยส่ วนผสมจาก P
ทั้ง 4 ตัว คือ Product, Price, Place และ Promotion กล่าวคือ
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง ตัว ผลิ ตภัณฑ์ หรื อสิ น ค้า ที่ ผลิ ตหรื อคิ ด ค้นขึ้ นมา
ให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภค
ราคา (Price) หมายถึง ราคาที่ต้ งั ในการขายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ไปยังร้านค้าหรื อ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งทฤษฏีในการตั้งราคามีอยู่ 3 แนวทางด้วยกัน คือ 1) การตั้งราคาให้สูงกว่าคู่แข่ง 2) การ
ตั้งราคาให้เท่ากับคู่แข่ง 3) ตั้งราคาให้ต่ากว่าคู่แข่ง ส่ วนจะเลือกแนวทางใดก็แล้วแต่กลยุทธ์ใน
ขณะนั้น
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หรื อ ช่องทางการจัดจาหน่าย ในอดีตนั้น เมื่อพูดถึงช่อง
ทางการจัดจาหน่ายหมายถึงการขายสิ นค้าผ่านยี่ปั๊วและซาปั๊ ว หรื อผ่านร้านค้าส่ งและไปยังร้านค้าปลีก แต่ในปั จจุบนั ได้เกิ ดร้านค้าประเภท Hyper Mart และ Discount Store อย่าง Makro, Tesco
Lotus, Big C, Carrefour เป็ นต้น ทาให้ผผู้ ลิตสามารถขายโดยตรงถึงร้านประเภท Modern Trade นี้
ได้สบายและประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะร้านเหล่านั้นจะสัง่ ซื้อสิ นค้าคราวละมากๆ
การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การส่ งเสริ ม
การขาย (Sale Promotion) พนักงานขาย (Personal Selling) และการประชาสัมพันธ์ (Publicity) ใน
อดีตแต่ละกิจกรรมต่างคนต่างทา คนทาโฆษณาก็ทาไป คนที่คิดจะส่ งเสริ มการขายก็ทาไป คนที่จะ
อบรมพนักงานขายก็ทาไป และคนที่ทาประชาสัมพันธ์ก็ทาไป โดยที่แต่ละคนหรื อแต่ละส่ วนไม่มี
การประสานงานหรื อพูดคุยกันเท่าไหร่ หลักจากที่โลกวิวฒั นาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้าน
อินเทอร์เน็ททาให้ระบบการสื่ อสารในโลกใบนี้ ปรับเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็ นหลังมือ ธุ รกิจต่างๆ
ได้เปลี่ ยนโฉมหน้าไปในทันที ใครที่อยู่ในกระแสได้ปรับตัวนาเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์ เน็ทมา
ใช้ก่อนก็ได้เปรี ยบก่อน เพราะมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการสื่ อสารไปได้อย่างมหาศาล
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จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน้ ี เอง ส่ วนผสมทางการตลาดที่รู้จกั กันในเรื่ อง 4P’s
ปั จจุบนั อาจไม่เพียงพอมากนักสาหรับโลกธุ รกิจในยุคนี้ ทาให้นกั การตลาดยุคใหม่เริ่ มปรับเปลี่ยน
มุมมองใหม่และปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm) ใหม่ จากความคิดที่ส่วนผสมทางการตลาดพูดถึง
แต่ 4P’s ก็มามองเป็ น 4C’s แทน กล่าวคือ เป็ นการใช้เครื่ องมือทางการตลาดในแต่ละเครื่ องมือเพื่อ
ส่ งมอบผลประโยชน์ให้กบั ลูกค้ารวม 4 ด้าน ซึ่ง Robert Lauterborn เรี ยกว่า “4C’s” ดังนี้
ตารางที่2.1 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์(Paradigm) จาก 4P’s เป็ น 4C’s

D

ส่ วนประสมทางการตลาด(4P’s)
1. ผลิตภัณฑ์(Product) ต้องคานึงถึง

PU

2.ราคา(Price) ต้องพิจารณาถึง
3. การจัดจาหน่าย(Place) ต้องคานึงถึง
4.การส่ งเสริ มการตลาด(Promotion)
ต้องคานึงถึง

การตอบสนองลูกค้ า 4 ด้ าน(4C’s)
ความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้า
(Customer needs and Wants)
ต้นทุนของลูกค้า(Cost to the Customer)
ความสะดวกของลูกค้า(Convenience)
การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า(Communication)

ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดและการบริ หารการตลาด.
กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์พฒั นาศึกษา, 2538

ปั จจุบนั Philip Kotler ผูท้ ี่เขียนตาราด้านการตลาดที่มีชื่อเสี ยง ยังได้เขียนถึ ง 4C’s
สาหรับนักการตลาดสมัยใหม่ที่จะมีการใช้แทน 4P’s ที่เป็ นที่รู้จกั กันมานาน ว่าเป็ นเครื่ องมือของ
นักการตลาดที่จะตอบสนองการตลาดสมัยใหม่ที่จะเข้ามาใช้แทน 4P’s ที่เป็ นที่รู้จกั กันมานาน ว่า
เป็ นเครื่ องมือของนักการตลาดที่จะตอบสนองความพึงพอใจให้ผบู้ ริ โภค โดยให้มองจากลูกค้าเป็ น
หลัก ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ (Product)  สิ่ งที่นาเสนอต่อตลาด ต้องแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าได้ (Customer
Solution)
ราคา (Price)  การตั้งราคา ต้องคานวณว่า เป็ นต้นทุนลูกค้า (Customer Cost)
สถานที่ (Place)  ความสะดวก แหล่ งที่ ลูกค้าสามารถซื้ อหาสิ นค้า ได้อย่างสะดวก
(Customer Convience)
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)  การสื่ อสารถึงลูกค้า
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อย่างไรก็ตามการตลาดที่ตอ้ งปรับเปลี่ ยนมุมมองใหม่ ก็เพื่อการทาการตลาดให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคยุคโลกาภิวฒั น์ เพราะโลกของศตวรรษที่ 21 นี้ มุมมองของ
นักการตลาดได้เปลี่ยนจาก Product Center มาเป็ น Customer Centric หรื อ ผูบ้ ริ โภคเป็ นใหญ่
นัน่ เอง หนึ่งในนั้นก็คือ Don E. Schultz ปรมาจารย์ทางด้านการตลาด และการสื่ อสารการตลาด ซึ่ ง
Don E. Schultz ได้เสนอไว้ในหนังสื อ New Marketing Paradigm ว่าในยุคปั จจุบนั นี้ เป็ นยุคที่ถึง
เวลาของการลืม 4P’s และหันมอง 4C’s แทน Model 4C’s นี้ เป็ นแนวคิดของมุมมองซึ่ งมุ่งไปที่
ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ขณะที่ Model เก่ าจะใช้มุมมองของแผนการตลาดที่มุ่งไปที่ความสาเร็ จของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก ด้วย 4C’s ที่เน้นการคานึงถึงผูบ้ ริ โภคนี้ เองที่ทาให้นกั การตลาดสามารถสื่ อสาร
กับผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เพราะ 4C’s จะเปิ ดโอกาสให้นกั การตลาดคานึ งถึง
การที่ จะทาอย่างไรให้สินค้าเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตผูบ้ ริ โภค นั่นคือ นักการตลาดต้องรู้ จกั
ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี วา่ วันๆ ทาอะไร ใช้สินค้าไปเพื่ออะไร ใช้อย่างไร ใช้บ่อยแค่ไหน มีอะไรเป็ น
แรงจูงใจ สื่ อที่เข้าถึงมีอะไรบ้าง ตลอดจนผูบ้ ริ โภคมีลีลาชีวิต (Lift style) อย่างไร เป็ นต้น ดังนั้น
การตลาดสมัยใหม่จึงต้องหันมามองกระบวนทัศน์ใหม่ซ่ ึ งมี 4C’s ดังนี้
1. ลูกค้า (Comsumer)
2. ต้นทุน (Cost)
3. ความสะดวก (Convenience)
4. การสื่ อสาร (Communication)
1. ลูกค้า(Consumer) ถือเป็ น C ตัวที่หนึ่ง คือ Consumer Solution (สิ่ งที่เสนอต่อตลาด
ต้องแก้ปัญหาให้กบั ลู ก ค้า ได้) เพราะในอดี ตเราอาจผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การ และใช้ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในการชักนาให้ผบู ้ ริ โภคมาซื้ อสิ นค้าเรา แต่ในปั จจุบนั นี้สินค้าที่เหมือนกันมีอยูม่ าก
นักการตลาดจึงต้องหันมาให้ความสนใจที่ตวั ผูบ้ ริ โภคว่าเขาต้องการอะไร ไม่ตอ้ งการอะไร และหัน
มาผลิ ตในสิ่ งที่เขาต้องการมากกว่า เพราะ Customer ทางการตลาดถือว่าเป็ น หัวใจสาคัญ เพราะ
การตลาดคือการตอบสนองต่อความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เป็ นจุดเริ่ มต้นของแนวคิดการตลาดสมัย
ใหม่ หากเป็ นนักการตลาดหรื อคิดที่จะหาตลาด คาถามแรก คือ มีตลาดไหม ตลาดใหญ่แค่ไหน คา
ว่าตลาดในที่น้ ีคือต้องการหาลูกค้า (Customer) นัน่ เอง วิธีการมองหาลูกค้า ต้องเริ่ มต้นที่การมองหา
ความต้องการในตลาดก่อน ผูท้ ี่จะมาเป็ นลูกค้าต้องเป็ นผูท้ ี่มีความจาเป็ นหรื อความต้องการในส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ ง อาทิ เช่น ลูกค้าบ้านจัดสรรคือผูท้ ี่ตอ้ งการหาซื้ อบ้าน ลูกค้าของโรงพยาบาลคือผูป้ ่ วย
ลูกค้าบ้านจัดสรรที่มีฐานะดี ต้องการบ้านที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วน เป็ นบ้านหรู อยูส่ บาย
ก็มีบา้ นจัดสรรที่ออกแบบหรู ตั้งราคาสู ง ตอบสนองความต้องการดังกล่าว โรงพยาบาลเองก็มีหลาย
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แบบ ลูกค้าหรื อคนไข้จานวนหนึ่ งมีปัญหาเรื่ องตา ก็มีโรงพยาบาลที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะเรื่ องตา
จัดหาแพทย์และเครื่ องมือแพทย์ที่ใช้เฉพาะเรื่ องตา มาตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้า
เป็ นต้น
สาหรับ C – Customer Solution (การแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้า) เดิมคือ P-Product หมายถึง
ผลิ ตภัณฑ์ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า เดิ มอาจจะมองว่าเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เดิมอาจจะมองว่าเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อตัวสิ นค้า เช่น บ้านจัดสรรก็อาจจะมอง
เรื่ องการออกแบบบ้านจากการออกแบบของสถาปนิกโดยที่ยงั ไม่ได้ดูวา่ ลูกค้าเป็ นใคร แต่ถา้ เป็ น C
– Customer Solution คือการมองว่าอะไรที่จะแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าได้บา้ ง ลูกค้าที่มีปัญหาอยากอยู่
บ้านในเมืองไม่ตอ้ งการเดิ นทางไกล แต่ก็มีขอ้ จากัดคือรายได้ต่อเดือนไม่มากนัก มีคอนโดในเมือง
มีห้องขนาดเล็กมีส่ิ งอานายความสะดวกพอเพียงตอบสนองให้เป็ นต้น เราจึงมักได้ยินผูค้ นพูดกัน
บ่อยๆ ว่านักการตลาดสมัยใหม่ในปั จจุบนั ต้องหันมาศึกษาหาความรู้ในเรื่ อง Customer Relation
Management (CRM) เพราะการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าคือการค้นหาความต้องการและปั ญหา
ของข้อจากัดแห่ งความต้องการของลูกค้า เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างกลยุทธ์ในการมัดใจลูกค้า
และทาให้ลูกค้าหันมาซื้อสิ นค้ากับเรามากยิง่ ขึ้น CRM จึงเป็ นหัวใจของ C ตัวที่หนึ่ง
2. ต้นทุน (Cost) C ตัวที่สองคือ Customer Cost (การตั้งราคา ต้องคานวณว่า เป็ นต้นทุน
ลูกค้า) ในการผลิตสิ นค้านั้น เราต้องคานึงถึงต้นทุน และหาทางลดต้นทุนให้ได้ เนื่องจากในปั จจุบนั
การขึ้นราคาสิ นค้าตามใจชอบทาไม่ได้อีกแล้ว คู่แข่งขันมีมาก ทันทีที่ข้ ึนราคา ลูกค้าก็อาจหันไปหา
คนอื่นได้ ฉะนั้น ในยุคนี้ C-Cost (ต้นทุน) ซึ่ งเดิมคือ P-Pricing การตั้งราคาส่ วนนี้ เดิมทีอาจจะเคย
ตั้งราคาโดยดูตน้ ทุนของสิ นค้าเป็ นเกณฑ์หรื อดูราคาของคู่แข่งขัน ปั จจุบนั ให้คานึ งถึงว่าราคาคือ
Cost หรื อต้นทุนที่ จะเสี ยไป นักการตลาดสมัยใหม่จึงต้องคิดถึงเรื่ องนี้ ด้วยว่า ให้อะไรคุ ม้ ค่ากับ
ต้นทุนที่ลูกค้าจ่ายมา และต้องหันมาให้ความสนใจในการจัดการโซ่อุปทานนั้น สามารถทาให้เราลด
ต้นทุนการผลิตได้ต่ากว่า 10-30% เลยทีเดียว และนัน่ คือ C ตัวที่สอง
3. ความสะดวก (Convenience) C ตัวที่สาม คือ Customer Convenience (ความสะดวก
แหล่งที่ลูกค้าสามารถซื้ อสิ นค้าได้อย่างสะดวก) C-Convenience (ความสะดวกสบาย) เดิมคือ PPlace ซึ่ งมักจะมีผแู ้ ปลว่า สถานที่ซ่ ึ งความจริ งเดิม หมายถึง ช่องทางการจาหน่าย เช่ น ร้านค้าปลีก
หรื อพ่อค้าขายส่ งที่จะอานวยความสะดวกจัดสรรสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังลูกค้า การใช้คาว่า Place จึง
มีผใู ้ ห้ความสาคัญกับสถานที่มากกว่าสมัยใหม่เมื่อมาใช้คาว่า C-Convenience หรื อความสะดวกใน
มุมมองของลูกค้าจะชัดเจนขึ้น เพราะลูกค้าต้องการความสะดวก สิ นค้าบางตัวอาจจะจัดส่ งให้กบั
ลู ก ค้าถึ ง บ้านที่ ต้องการด่ วน ดัง นั้นความสะดวกที่ กล่ า ว ถ้า จะหมายถึ ง ทั้ง ร้ านค้า คนกลางที่ จะ
อานวยความสะดวกและจัดส่ งสิ นค้าถึงมือลูกค้าด้วย จึงทาให้เกิดช่องทางการขายใหม่ๆ เกิดขึ้น ไม่
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ว่าจะเป็ นความสะดวกสบายในเรื่ องการทา Home Delivery หรื อการนาเอาวิวฒั นาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือมาทาการตลาด เช่ น การทาธุ รกรรมทางธนาคารที่บา้ น
หรื อที่เราเรี ยกว่า E-Banking หรื อผ่านทางมือถือ M-Banking เป็ นต้น นอกจากนั้น การขายผ่ายทาง
website ก็เริ่ มเป็ นที่นิยมในสิ นค้าบางประการที่ไม่จาเป็ นต้องส่ งสิ นค้าโดยตรง สามารถขายผ่านทาง
websiteโดยการ Download ได้ เช่น การซื้ อขายเพลง การ download ringtone และภาพยนตร์ เป็ น
ต้น การเปิ ด website ขายของก็เป็ นการตัดปั ญหาพ่อค้าคนกลางได้ดีเช่ นกัน เช่ น ร้ า นหนังสื อ
amazon.com ขายหนังสื อผ่าน website และขายดีจนขยายกิ จการไปขายอย่างอื่นด้วย นักการตลาด
สมัยใหม่จึงต้องพยายามมองหาช่องทางการจัดจาหน่ายที่จะให้ความสะดวกสบายแก่ผบู้ ริ โภคมากที่
สุ ด และนัน่ ก็คือที่มาของ C ตัวที่ 3 คือ Convenience นัน่ เอง
4. การสื่ อสาร (Communocation) C ตัวที่สี่คือ Communication (การสื่ อสารถึงลูกค้า
แบบครบวงจร) เดิ มเมื่ อเราพูดถึ ง Promotion เราก็จะนึ งถึ ง แค่ การโฆษณา การส่ ง เสริ มการขาย
พนั ก งานขาย และการประชาสั ม พัน ธ์ แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน นี้ C-Communication (การสื่ อสารทาง
การตลาด) เดิมคือ P-Promotion ที่แปลว่าการส่ งเสริ มการตลาด ถ้าใช้คาว่าส่ งเสริ ม คนนึ กถึงการ
ส่ งเสริ มให้ซ้ือ แต่ถา้ เป็ น C-Communication จะเน้นการสื่ อสารไปยังลู กค้า ซึ่ งอาจจะสื่ อสารให้รู้จกั
ซื้ อก็ได้แล้วแต่ว่าลู กค้าจะรู้จกั สิ นค้าในระดับไหน นอกจากนี้ เครื่ องมือสื่ อสารก็แตกต่างกันตาม
ความสะดวกของลู ก ค้า อาจจะใช้สิ่ งพิม พ์ คน หรื อที วี วิทยุ ซึ่ งนั่นจะดูที่ ลูก ค้าเป็ นหลัก เพราะ
ปั จจุบนั การทา Promotion แค่น้ นั ไม่เพียงพอเสี ยแล้วในโลกที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรง นักการ
ตลาดสมัยใหม่จึงต้องคานึงถึงการสื่ อสารให้ครบวงจรแบบ Total Communication หรื อ IMC ด้วย
ทั้งหมดนี้ คือ 4C’s ที่ใ ห้ม องจากลูกค้าเข้ามา อย่า งไรก็ตามก็ ตามมีผูท้ ี่ใ ช้ศพั ท์ CCustomer ที่ แปลว่าลู กค้าปะปนกับ C-Consumer ที่แปลว่าผูบ้ ริ โภค ศัพท์ท้ งั สองคานี้ อาจจะใช้
ปะปนกัน ได้ใ นกรณี ที่ นัก การตลาดหมายถึ ง บุ ค คลที่ มุ่ ง จะตอบสนองความต้องการเพราะ CConsumer นั้น หมายถึง ผูท้ ี่มีคุณสมบัติที่จะซื้ อหรื อใช้สินค้า เป็ นผูท้ ี่มีความต้องการ และนักการ
ตลาดอยากได้เป็ นลูกค้า ส่ วน C-Customer หรื อลูกค้า หมายถึงผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าเราอย่างน้อย 1 ครั้ง
แต่นักการตลาดมักจะหมายถึ ง Potential Customer คือผูท้ ี่มีศกั ยภาพที่จะเป็ นลู กค้า หรื อผูท้ ี่มี
คุณลักษณะที่จะเป็ นลู กค้าทั้งๆ ที่ยงั ไม่ได้เป็ นก็อาจจะเรี ยกรวมๆ ว่าลูกค้าก็ได้ จะเห็นได้ว่า 4C’s
เป็ นการมอง Demand Chain แล้วค่อยมาปรับ Supply Chain ให้ตรงกับความต้องการผูบ้ ริ โภค เมื่อ
Supply Chain สามารถตอบสนอง Demand Chain ได้ จะเกิดการตลาดแบบที่ 3 เรี ยกว่า Value Chain
การตลาดเพื่อสร้างคุณค่าที่แตกต่าง หรื อ Value Chain คือ คุณสมบัติประการสาคัญของ
การตลาดสมัยใหม่คุณค่าที่แตกต่างนี้ตอ้ งมีคุณสมบัติท้ งั 4A’s ครบถ้วนทุกประการ ซึ่ งได้แก่
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- Addressability เข้าถึงตัวผูบ้ ริ โภคแบบใกล้ชิด รู้จกั ผูบ้ ริ โภคเป็ นรายๆ รู้ความต้องการ
เฉพาะของผูบ้ ริ โภค สามารถสนองความต้องการเฉพาะตัวผูบ้ ริ โภคได้ตรงใจ
- Affordability ต้องประหยัดทั้งการเข้าหาผูบ้ ริ โภค และการสร้างคุณค่าให้ผบู้ ริ โภค
และผูบ้ ริ โภคก็ได้ของในราคาที่ยนิ ดีจ่าย
- Accessibility ผูบ้ ริ โภคสามารถได้หรื อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทุกที่ทุกเวลาที่ตอ้ งการ
- Accountability ทุกกิจกรรมทางการตลาดต้องสามารถตรวจสอบวัดผลได้
ดังนั้นการสื่ อสารติดต่อหากันระหว่างเรากับผูบ้ ริ โภคจะเป็ นแบบสองทาง (Two - way
Communications) เช่น ทาง website โทรศัพท์ SMS ดังนั้น โฆษณาทุกชิ้น ทุกสื่ อบนกล่องบรรจุภัณฑ์ ควรระบุสถานที่ติดต่อกลับ เพื่อให้เกิดการสื่ อสารทางที่จะนาไปสู่ การวัดผล และทาให้ทราบ
ว่ากิจกรรมทางการตลาดอะไร ทาแล้วได้ผล มีผบู้ ริ โภคสนใจ ตอบกลับ หรื อตอบสนอง
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“แนวทางของการตลาดสมัยใหม่” (New Consumer Marketing) จึงเป็ นการวางแผนกลยุทธ์ที่เริ่ มต้นจาก Demand Chain, Supply Chain, Value Chain เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ที่ สาคัญทุกกระบวนการของการตลาดสมัยใหม่ตอ้ งมีการสร้ างนวัตกรรม (Mareketing
Innovation to The Market) เพื่อสร้างคุณค่าและส่ งคุณค่าสู่ ผบู้ ริ โภค ผลลัพธ์ของการดาเนิ นการ
ตลาดแบบนี้ก็คือ ความสามารถในการสร้างคุณค่าหรื อมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ทาให้
สามารถหนีวงจรเดิมที่เน้นการลด แลก แจก แถม และนาไปสู่ การได้กาไรที่มากขึ้น เพราะสามารถ
ขายสิ นค้าได้ใ นราคาที่ สูงขึ้ น อย่างไรก็ตามแนวความคิดทางด้า นการตลาดสมัยใหม่ที่ ได้ศึกษา
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาได้วา่ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ผูม้ ีนโยบายเชิ งรุ กในธุ รกิจละคร
เพลง มี การดาเนิ นงานด้า นการตลาดสมัยใหม่อนั นาไปสู่ การออกแบบกลยุท ธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองผูช้ มในลักษณะใดบ้าง
2.2 แนวคิดระบบตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด
จากแนวคิดหลักทางการตลาดที่ให้ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่กบั การบรรลุเป้ าหมายขององค์กร ดังนั้นในระบบของงานทางการตลาดจึงเป็ นระบบที่ถือ
ว่า ลูกค้ า หรื อผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย (Target Market) เป็ นศูนย์กลางของระบบโดยนักการตลาดจะ
ใช้กลยุทธ์หลักๆ 4 กลุ่ม ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ที่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายในระดับ ราคา ที่เขาพอใจจะจ่าย ด้วย ช่ องทางการจัด
จาหน่ าย ที่สร้างความสะดวกให้กลุ่มเป้ าหมายในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์โดยอาศัย การส่ งเสริม
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การตลาด ช่วยแพร่ กระจายข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ารับทราบ จูงใจลูกค้าเกิดความสนใจ
และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
กระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตัว จะทาภายใต้
กรอบของกระบวนการบริ หารการตลาด ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กรเพื่อดาเนินงาน
ตามแผน การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด และระบบข้อมูลทางการตลาด โดยการบริ หาร
การตลาดนั้นองค์กรไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ท้ งั หมด เนื่องจากมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเข้ามามีผลกระทบต่อแผนงานและการดาเนินงานที่วางไว้ ดังนั้น ในระบบการบริ หารการตลาดจึงต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการทางานทางการตลาด เช่น คู่แข่งขัน
สภาพเศรษฐกิจ กฏหมาย เป็ นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อนามาประกอบกันจะได้ภาพรวม
องค์ประกอบของระบบตลาดดังแสดงในรู ปที่ 2.1 โดยจะแสดงสภาพแวดล้อมทางการตลาด ส่ วน
ระบบบริ หารการตลาด และกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด ซึ่ งเป็ นระบบที่อยูใ่ นส่ วนของระบบ
การตลาด

ภาพที่ 2.1 ภาพรวมระบบตลาด

ที่มา: วิทวัส รุ่ งเรื องผล. (2552). ตาราหลักการตลาด.หน้า 16
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สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment)
สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment) (วิทวัส รุ่ งเรื องผล, 2552 : 16)
คือ ปั จจัยภายนอกที่นกั การตลาดไม่สามารถควบคุมได้ หรื ออาจจะควบคุมได้เพียงบางส่ วน มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยปั จจัยต่างๆ นั้น สามารถสร้างโอกาสหรื อก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดจึงมีบทบาทสาคัญต่อการตัดสิ นใจทาง
การตลาดอย่างมาก
สภาพแวดล้อมทางการตลาด สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro Environment) และระดับจุลภาค (Micro Environment) ซึ่ งทั้ง 2 ระดับนี้ ล้วนมี
ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานทางการตลาดในระดับที่แตกต่างกัน จึงจาเป็ นที่นกั การตลาดจะต้องทา
ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางการตลาดต่างๆ ให้ได้อย่างถ่องแท้ เพราะความรู้และเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้ความสามารถชิงความได้เปรี ยบทางการตลาดจากคู่แข่งขันได้
และเป็ นปั จจัยที่จะนาความสาเร็ จมาสู่ กิจการได้ในระยะยาว
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สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro Environment)
สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro Environment) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่สามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมหรื อธุ รกิจนั้นๆ ซึ่ งแตกต่างกับสภาพแวดล้อมระดับ
จุลภาค ที่จะมีผลกระทบในวงจากัดกว่า
สาหรับองค์ประกอบที่จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาดในระดับมหภาค
ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์
2. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
3. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย
4. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
5. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
6. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
7. สภาพทางการแข่งขัน
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ภาพที่ 2.2 สภาพแวดล้อมระดับมหภาค

ที่มา: วิทวัส รุ่ งเรื องผล. (2552). ตาราหลักการตลาด.หน้า 17
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องค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะสังเกตได้วา่ ล้วนเป็ นเหตุการณ์หรื อสิ่ งที่นกั การ
ตลาดไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในกรณี นักการตลาดที่สามารถจะเข้าไปมีส่วนผลักดัน หรื อควบคุม
ได้บางส่ วน เช่น องค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน โดยบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มีส่วน
ครองตลาด (Market Share) สู ง หรื อบริ ษทั ที่เป็ นผูน้ าด้าน เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงระดับมหภาคต่อภาคธุ รกิจนั้นๆ ได้

สภาพแวดล้อมทางด้ านประชากรศาสตร์ (Demographic Environment)
สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ เป็ นปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
การตลาด เพราะความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรคือความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผูซ้ ้ื อหรื อผูบ้ ริ โภคซึ่งเป็ น ตลาดของกิจการ นัน่ เอง
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านประชากรศาสตร์ของสังคมหนึ่ง ทั้งในด้านอายุ ระดับ
การศึกษา โครงสร้างครอบครัว การย้ายถิ่นฐานของประชากร เหล่านี้ลว้ นมีผลต่อการดาเนินการ
ทางการตลาดขององค์กรทั้งสิ้ น ซึ่ งนักการตลาดจะต้องศึกษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการ
ติดตามหรื อศึกษาสภาพแวดล้อมด้านประชากรศาสตร์ที่สาคัญ ได้แก่
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1. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างด้ านอายุ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านอายุของประชากรในตลาด จะชี้ถึงความต้องการ
บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การของตลาด เพราะแต่ละช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงในตลาดย่อมจะมีความต้องการสิ นค้าและบริ การ รวมถึงพฤติกรรมในการซื้ อที่แตกต่างกัน
2. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างด้ านระดับการศึกษา
การศึกษาที่ดีข้ ึนของประชากร ย่อมหมายถึงความสามารถในการประกอบอาชีพที่
ดีข้ ึน และมีรายได้เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งหมายถึงอานาจในการซื้อในตลาดที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับความพิถีพิถนั
ในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การด้วยเช่นกัน
3. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางครอบครัวในสังคมไทยนั้น จะสามารถสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงได้สองด้านหลักๆ คือ ด้านอายุของคู่สมรส และด้านขนาดของครอบครัว กล่าวคือ เมื่อ
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงมาสู่ การเป็ นสังคมอุตสาหกรรม กอปรกับประชากรที่มีการศึกษาได้อพยพ
เข้ามาทางานในเมืองและให้ความสนใจกับการทางานมากขึ้น จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้อายุเฉลี่ย
ของคู่แต่งงานสู งขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้โครงสร้างทางครอบครัวของสังคมไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็ น ครอบครัวขยายที่มีปู่ยาตายายจนถึงรุ่ นลูกหลาน อาศัยในครัวเรื อน
เดียวกัน มาเป็ นครอบครัวเดี่ยวที่คู่สมรสจะแยกมาตั้งครอบครัวใหม่ ประกอบขึ้นด้วย พ่อแม่ และ
ลูก เท่านั้น
4. การย้ายถิ่นฐาน
การย้ายถิ่นฐานของประชากรในสังคม นับเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานทางการตลาดของกิจการ โดยในช่วงที่ผา่ นมาได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรใน
ชนบทเพื่อมาประกอบอาชีพในตัวเมืองมากขึ้น
สภาพแวดล้อมทางด้ านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดของ
กิจการได้ท้ งั ในทางตรงและทางอ้อม และยังเป็ นผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะด้านการตลาด
เพราะเมื่อผูบ้ ริ โภคประสบปั ญหาการว่างงาน เกิดปั ญหาเงินฝื ด ขาดแคลนเม็ดเงินในระบบ
เศรษฐกิจ จะส่ งผลทางจิตวิทยาให้กบั ผูบ้ ริ โภคหยุดการจับจ่ายซื้อหาสิ นค้า เหล่านี้คือตัวอย่าง
ความสาคัญขององค์ประกอบด้านสภาพเศรษฐกิจ ที่นกั การตลาดจะต้องให้ความสนใจที่จะศึกษา
และติดต่ออย่างต่อเนื่ อง โดยปั จจัยที่จะใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ได้แก่
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1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นับเป็ นปั จจัยหลักในการศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยมีตวั แปรหลัก
สาคัญในการศึกษา คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ที่
แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายได้ของประชากรภายในประเทศในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ และ
สะท้อนออกมาเป็ นค่าหรื ออัตราการเจริ ญเติบโต
2. อัตราเงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้ อ จะเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจดาเนินกิจกรรมทางการตลาด ทั้งนี้เพราะอัตราเงินเฟ้ อจะเกิดขึ้นจากราคาสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งคานวณจาก
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (Consumer Price Index : CPI) ปรับตัวสู งกว่าอัตรารายได้เพิ่มขึ้นของประชากร
ในประเทศ เป็ นผลให้อานาจซื้ อในตลาดลดลง ดังนั้นในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้ ออย่างรุ นแรง จะ
ส่ งผลให้การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดเป็ นไปด้วยความยากลาบากขึ้น โดยสาเหตุที่นอกเหนือ
จากอานาจซื้ อที่ลดลงแล้ว ยังเป็ นผลจากความไม่แน่ใจของผูบ้ ริ โภคต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ราคาของสิ นค้า หรื ออัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพนั้น ควรจะมีอตั ราเงินเฟ้ อ
ประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี เพื่อเป็ นการกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจ
3. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบี้ยเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวพันกับปริ มาณเงินในตลาดและระบบเศรษฐกิจอย่าง
มีนยั สาคัญ เพราะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และมีผลต่อการดาเนินกิจกรรมทาง
ธุ รกิจของกิจการภาคธุ รกิจอย่างมากด้วยเช่นกัน กล่าวคือหากอัตราดอกเบี้ยต่า ผูบ้ ริ โภคจะนาเงิน
ออมออกมาจับจ่ายเพื่อซื้อสิ นค้าหรื อบริ การมากขึ้น และเป็ นการกระตุน้ ให้กิจการหรื อภาคธุรกิจเกิด
การลงทุนเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุจากสภาวะตลาดดังกล่าวและต้นทุนทางการเงินเพื่อการลงทุน ซึ่ งมี
ที่มาจากเงินกูท้ ี่มีอตั ราดอกเบี้ยต่า ในการตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยสู งจะจงใจให้ผบู้ ริ โภคชะลอ
การใช้จ่ายลง เพื่อหวังผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรื อการลงทุนในตราสารทางการเงิน
อื่นๆ และกิจการหรื อภาคธุ รกิจชะลอการลงทุนทางการเงินมีการปรับตัวสู งขึ้น
4. การจ้ างงานและอัตราค่ าจ้ าง
การจ้างงานและอัตราค่าจ้างนับเป็ นปัจจัยหนึ่งในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมด้านประชากรศาสตร์ และยังสามารถส่ งผลกระทบต่อ
การบริ หารและจัดการของกิจการหรื อธุรกิจได้อย่างมากด้วยเช่นกันกล่าวคือ เมื่อมีการจ้างงานใน
อัตราค่าจ้างที่กาหนดในแต่ละภูมิภาค ย่อมหมายถึงการเพิ่มขึ้นของอานาจซื้อในตลาดตามสัดส่ วน
ของการจ้างงานและค่าจ้างด้วย แต่การจ้างงานและอัตราค่าจ้างจะมีผลให้ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การ

40
สู งขึ้นได้เช่นกัน และหากราคาของสิ นค้าหรื อบริ การมีราคาสู งขึ้นในสัดส่ วนที่ไม่สัมพันธ์กบั การ
จ้างงานและอัตราค่าจ้าง จะเป็ นเหตุให้เกิดปั ญหาเงินเฟ้ อในระบบเศรษฐกิจได้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ล้วนมีผลต่อการดาเนินกิจกรรมทาง
การตลาดในด้านอานาจซื้ อของตลาด และผลทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สาคัญ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบไปสู่ ปัจจัย
อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์อีกด้วย
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สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย (Political and Legal Environment)
ในการดาเนินงานทางการตลาดให้ประสบความสาเร็ จ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ ยกตัวอย่างเช่น การ
ที่ประเทศไทยรับหลักการการค้าเสรี จากองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่ ง
จะขยายตลาดการส่ งออกของไทยให้กว้างขึ้นจากเดิม แต่ก็นาการเปิ ดรับสิ นค้าจากต่างประเทศเข้า
มาแข่งขันกับผลิ ตในประเทศด้วย อัตราภาษีนาเข้าที่ลดลง เหล่านี้ ลว้ นมีผลกระทบต่อการดาเนิ น
กิจกรรมทางการตลาด ที่นกั การตลาดจะต้องตระหนักถึงและติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิ ด ขึ้ น อยู่เ สมอ โดยปั จ จัย ที่ ค วรติ ด ตามและศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มทางการเมื อ งและกฏหมาย
ประกอบด้วย
1. นโยบายรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาลจะมีส่วนสร้างโอกาสทางการตลาด หรื อก่อให้เกิดอุปสรรค
ทางการตลาดแก่กิจการได้ท้ งั ในทางตรงและทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น การที่รัฐบาลจัดทาโครงการ
นมโรงเรี ยน โดยจัดงบประมาณการซื้อนมแจกจ่ายให้กบั ทางโรงเรี ยน ทาให้ตลาดในประเทศมี
ขนาดใหญ่ข้ ึน แต่สาหรับร้านค้าย่อยในโรงเรี ยน นโยบายนี้จะทาให้เข้าจาหน่าย เครื่ องดื่มใน
โรงเรี ยนได้นอ้ ยลง เพราะนักเรี ยนได้รับนมฟรี จากทางโรงเรี ยน
2. ระเบียบข้ อบังคับและกฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับและกฏหมาย เป็ นกรอบที่จากัดกิจกรรมทางการตลาดของนักการตลาดโดยมีความสัมพันธ์หรื อที่มาจากนโยบายของรัฐบาลด้วยส่ วนหนึ่ง และอีกส่ วนหนึ่งมา
จากกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ที่เรี ยกร้องหรื อผลักดันให้เกิดข้อบังคับและกฏหมายขึ้น
3. กลุ่มพลังมวลชน
ในสภาพสังคมปั จจุบนั เป็ นยุคของสังคมข่าวสาร มวลชน สื่ อมวลชน และองค์กร
ต่างๆ หลายแห่ง เริ่ มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านการปกป้ อง และคุม้ ครองสังคม และผูบ้ ริ โภค
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ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนับวันจะยิง่ มีพลังขึ้นในการผลักดันให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมดูแล หรื อออกระเบียบ
ข้อบังคับ และกฏหมายใหม่ๆ ในด้านต่างๆ ซึ่ งอาจมีผลต่อการดาเนินงานทางตลาดของกิจการได้
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สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment)
เทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ อย่างมากมาย เทคโนโลยีถูกปรับปรุ งและพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ วทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาจานวน
มาก เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ขณะที่ผลิตภัณฑ์บางชนิดกลับต้องสู ญหายไปจากตลาด
เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีกว่า หรื อมีตน้ ทุนที่ต่ากว่าเข้า
มาแทนที่ เช่น คอมพิวเตอร์ เข้ามาแทนที่เครื่ องพิมพ์ดีด บริ ษทั ชั้นนาในโลกปัจจุบนั ทุ่มเท
งบประมาณในการวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้พฒั นาผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อออกวางจาหน่าย เช่น เสื้ อที่ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีสามารถใส่ คุณสมบัติใช้เป็ นจุดขาย
เป็ นต้น
ความก้า วหน้า หรื อการเปลี่ ย นแปลงในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ล้วนส่ ง ผล
กระทบอย่างมากต่อการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาด ทั้งนี้ เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกรรมต่างๆ ของกิ จการและชี วิตประจาวันของมนุ ษย์อย่างกว้างขวาง
ดังนั้นหากนักการตลาดไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ย่อมอาจจะสู ญเสี ยโอกาสทางการตลาดที่สาคัญให้แก่คู่แข่งขันได้

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment)
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน
ทางการตลาดซึ่ งสภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติน้ ี เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถควบคุ มได้ และยากต่อการ
คาดคะเนถึงเหตุการณ์และเวลาที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
1. การเปลีย่ นแปลงฤดูกาล
การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล อาจจะเป็ นสาเหตุให้เกิ ดการขาดแคลนวัตถุดิบที่มีแหล่งที่มา
จากธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ฝนแล้ง ซึ่ งนามาสู่ การขาดแคลนน้ าดิบที่การประปาจะนามาใช้ผลิตเป็ น
น้ า ประชาเพื่ อการอุ ป โภคและบริ โ ภคและธุ รกิ จที่ ต้อ งใช้น้ า เป็ นปั จจัย ส าคัญ ในการผลิ ต จะไม่
สามารถดาเนิ นการผลิตสิ นค้าได้ตามที่ตอ้ งการ แต่ขณะที่ตอ้ งใช้น้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิตจะ
ไม่ ส ามารถดาเนิ น การผลิ ตสิ น ค้า ได้ต ามที่ ต้อ งการ แต่ ข ณะเดี ย วกัน ก็ จะช่ ว ยสร้ า งโอกาสทาง
การตลาดให้กบั สิ นค้าหลายชนิด เช่น สุ ขภัณฑ์ประหยัดน้ า ถังเก็บน้ า และเครื่ องสู บน้ า เป็ นต้น

42

PU

D

2. การเพิม่ ขึน้ ของระดับมลพิษ
ปั ญหามลพิษเป็ นปั ญหาสาคัญที่ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย แต่เป็ นปั ญหาของ
ทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาน้ าเสี ย อากาศเป็ นพิษ หรื อแม้แต่มลภาวะทางเสี ยง ซึ่ งนาไปสู่ ขอ้ จากัด
หรื อการเพิ่มต้นทุนทางการตลาดให้กบั สิ นค้าบางชนิดที่มีส่วนทาให้เกิดมลพิษได้
ในทางตรงกันข้าม ปั ญหามลพิษที่เพิ่มขึ้น ได้สร้ างโอกาสทางการตลาดให้กบั สิ นค้า
เพื่อสิ่ งแวดล้อมประเภทต่างๆ เช่ น ยาฆ่าแมลงที่สกัดจากธรรมชาติ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย
เป็ นต้น รวมทั้ง นัก การตลาดยัง น าปั ญ หาดัง กล่ า ว ไปประยุก ต์ก ับ แผนส่ ง เสริ ม การตลาดเชิ ง
ภาพพจน์ เช่น โครงการ THINK EARTH ของบริ ษทั สยามกลการ จากัด เป็ นต้น
3. ภัยธรรมชาติ
ได้แก่ น้ าท่วม พายุ ไฟไหม้ป่า และภูเขาไฟระเบิดเหล่านี้เป็ นต้น ล้วนเป็ นปัจจัยที่อาจ
สร้างผลกระทบต่อการดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดสาหรับสิ นค้าหรื อบริ การบางชนิด เช่น การเกิด
ภาวะน้ าท่วมในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นอุปสรรคด้านการขนส่ ง สิ นค้าที่เน่าเสี ยง่าย แต่
กลับเป็ นการสร้างโอกาสให้กบั สิ นค้าประเภทอาหารแห้งหรื อเครื่ องกระป๋ อง เช่น บะหมี่ก่ ึง
สาเร็ จรู ป อาหารกระป๋ อง นมสดชนิดยูเอชที รวมทั้ง สิ นค้าเพื่อการต้านภัยน้ าท่วม เช่น กระสอบ
ทราย เครื่ องสู บน้ า เรื อ เป็ นต้น และเมื่อภาวะน้ าท่วมสิ้ นสุ ดลง ตลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์การซ่อมแซม
และตกแต่งบ้านจะเติบโตขึ้นเนื่องจากประชาชนจะต้องทาการซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยที่เสี ยหายจากภัย
น้ าท่วม เป็ นต้น นอกจากนี้ภยั ธรรมชาติยงั เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมด้านประชากรศาสตร์ จากการย้ายถิ่นฐาน หรื ออพยพของประชากรในแถบที่ประสบภัย
ธรรมชาติซ้ าซ้อนอีกด้วย

สภาพแวดล้อมทางสั งคมและวัฒนธรรม (Social and cultural Environment)
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมบาง
ประการอาจจะส่ งผลในทางที่ดีให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การบางประการได้ แต่ในขณะเดียวกัน ยัง
สามารถสร้างข้อจากัดให้กบั การดาเนินกิจการทางการตลาดได้ดว้ ยเช่นกัน ตัวอย่างสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่นกั การตลาดควรให้ความสนใจ ได้แก่
1. การตื่นตัวด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
เพราะมนุ ษย์เริ่ มตระหนักถึ งปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมที่เสื่ อมโทรมลงทุกวันหันมาใช้
สิ นค้าหรื อบริ การที่ เห็ นว่าจะสามารถลดมลภาวะได้ ทาให้หลายกิ จการต้องปรับตัวสู่ กระแสอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ดว้ ย
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2. การตื่นตัวเรื่องสุ ขภาพ
นอกจากการใส่ ใจกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นแล้ว มนุษย์ยงั เริ่ มให้ความสนใจ
กับสุ ขภาพของตนเองมากขึ้นด้วย โดยเริ่ มปรากฏให้เห็นเด่นชัดภายหลัง ดร. สาทิส อินทรกาแหง
ได้แนะนาชีวจิตให้ประชาชนไทยได้รู้จกั และนับจากนั้นเป็ นต้นมา กระแสตื่นตัวเกี่ยวกับสุ ขภาพได้
เริ่ มอยูใ่ นความสนใจของประชาชนไทยจานวนมาก โดยหันมานิยมอาหารที่ไขมันต่าหรื อปราศจากน้ าตาลและเลือกซื้ อพืชผักปลอดสารพิษ ทาให้เกิดเป็ นโอกาสทางการตลาดครั้งสาคัญ สาหรับ
สิ นค้าอาหารเพื่อสุ ขภาพประเภทต่างๆ อาทิ บุกผง เครื่ องดื่มนมผสมแคลเซียม และร้านค้าที่
จาหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ เหล่านี้เป็ นต้น
3. ปัญหาการจราจร
ปั ญหานี้เป็ นปั ญหาใหญ่ของเมืองใหญ่ และเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกี่ ย วกับ สภาพความเป็ นอยู่ท างสั ง คมและการด ารงชี วิต ที่ มี ค วามยุ่ง ยากและซับ ซ้อ นมากขึ้ น
เนื่ องจากการต้องสู ญเสี ยเวลาไปกับการเดินทางและได้เกิ ดเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ดา้ นสังคมหลาย
ประการ เช่น
- ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเวลาที่มีจากัด เช่น เวลาในการรับประทานอาหาร
ที่ น้อยลง ก็ไ ด้ก ลายมาเป็ นโอกาสทางการตลาดครั้ง ส าคัญของร้ า นอาหาร
ประเภทฟาสต์ฟู้ด
- ต้องมีบา้ นแห่งที่สองบริ เวณกลางใจเมือง เพื่อลดเวลาในการเดินทางระหว่างที่
พักและสถานที่ทางาน ทาให้เป็ นโอกาสทางการตลาดของกิจการอสังหาริ มทรัพย์ เช่น อาคารชุด (Comdominium) กลางใจเมืองหลายแห่ง
- ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตในรถมากขึ้น ซึ่ งเป็ นโอกาสทางการตลาดให้สินค้า
ประเภทต่างๆ ที่ปรับปรุ งการใช้งานให้สะดวกกับการใช้งานภายในรถยนต์
เช่ น สุ ขภัณฑ์ติดรถยนต์ (คอมฟอร์ ด 100) โทรศัพท์เคลื่ อนที่ คอมพิวเตอร์
ขนาดกระเป๋ าหิ้ว ตูเ้ ย็นเล็กๆ ที่ใช้ไฟฟ้ าในรถยนต์ ได้ เป็ นต้น
- เกิดบริ การใหม่ๆ ด้านการจนส่ งสิ นค้าให้ผบู้ ริ โภคถึงสถานที่ (Delivery) เช่ น
การบริ การจัดส่ งพิซซ่า ไก่ทอด รวมถึง บริ การซัก อบ รี ด เหล่านี้ เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมของการแข่ งขันในตลาด (Competition Environment)
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน เป็ นปัจจัยที่อาจจะจัดเป็ นสภาพแวดล้อมทางการตลาด
ได้ท้ งั ในระดับมหภาคและจุลภาค ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั คู่แข่งขันและกลยุทธ์ทางการแข่งขัน ว่าจะสามารถ
สร้างผลกระทบต่อธุ รกิจในระดับใด จึงเป็ นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลโดยตรงและรวดเร็ วต่อการ
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ดาเนินงานทางการตลาด ซึ่ งในบางกรณี นกั การตลาดสามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมนี้ได้ใน
ระดับหนึ่ง
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในตลาดที่นกั การตลาดควรทราบ คือ องค์ประกอบของ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และลักษณะการแข่งขันโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นใน
ตลาด
1. องค์ ประกอบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่ งขัน ซึ่งอาจจะ
เกิดได้จาก
1.1 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน
องค์ประกอบด้านการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน อาจจะเป็ นสาเหตุให้
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในตลาดต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น บริ ษทั ซี พีเอฟจากัด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหารรายใหญ่ มีนโยบายเน้นด้านคุณภาพการผลิตอาหารสดเพื่อขาย
ส่ ง ได้เปลี่ยนนโยบายมาทาการจาหน่ายโดยใช้ช่องทางของตนเองมากขึ้นด้วยการเปิ ดร้าน ซี พเี ฟร
ชมาร์ท โดยทาการขยายสาขาเป็ นจานวนมาก และทุ่มงบประมาณในการสร้างตรายี่หอ้ ของตนเอง
โดยทาการผลิตอาหาร สดและอาหารสาเร็ จรู ปที่ผบู้ ริ โภคสามารถนาไปอุ่นบริ โภคได้ทนั ที การ
เปลี่ยนนโยบายนี้ อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดอาหารในประเทศไทยเช่น ทาให้พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่นิยมซื้อเนื้ อสัตว์สดตามแผงในตลาดสด
ให้หนั มาซื้อเนื้อสัตว์แช่เย็นจากร้านที่
น่าเชื่อถืออย่าง ซี พีเฟรชมาร์ ท ส่ วนแผงขายอาหารสด (ไข่ เนื้อหมู เนื้ อไก่) อาจมียอดจาหน่าย
น้อยลง เป็ นต้น
1.2 การที่มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาร่ วมแข่งขันในตลาด
การเข้ามาสู่ ตลาดของคู่แข่งรายใหม่ หากเกิดขึ้นในกรณี ที่คู่แข่งรายนั้นมีขนาด
ของกิ จการที่ เล็ ก ไม่มี พ ลังทางการตลาดมากนัก การเข้า สู่ ตลาดของคู่ แข่ง ขันรายใหม่ อาจไม่ มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในตลาดมากนัก แต่วา่ หากคู่แข่งรายใหม่ที่เข้าสู่ ตลาดมี
เงินทุนสู งและมีความเชี่ยวชาญในธุ รกิจมากนัก อาจส่ งผลกระทบอย่างกว้างขวางให้เกิดขึ้นในตลาด
ได้
1.3 การออกไปจากตลาดของคู่แข่งขัน
ในกรณี ที่ผปู้ ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจถอนตัวจากตลาด จะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแข่งขันในตลาด ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั โฟร์ โมสต์ อาหารนม ที่เคยเป็ น
ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายไอศครี มรายใหญ่ของประเทศ ภายใต้ชื่อ ไอศครี มโฟร์ โมสต์ ได้ถอนตัวออก
จากธุ รกิจไอศครี ม โดยเป็ นนโยบายของบริ ษทั แม่ในต่างประเทศ ทาให้ไอศครี มวอลล์ของบริ ษทั ยู
นิลีเวอร์ ฯ เป็ นผูน้ าตลาดไอศครี มภายในประเทศไทยในระยะสั้น (บริ ษทั โฟโมสต์ ได้ขายธุรกิจ
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ไอศครี ม ให้กบั บริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ซึ่ งเป็ นคู่แข่งรายใหญ่ ทาให้ยนู ิลีเวอร์ มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจ
ไอศครี มในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากในช่วงเวลานั้น) และยังทาให้เกิดช่องว่างในตลาดไอศครี มขึ้น
ทาให้เกิดคู่แข่งขันรายใหม่ๆ ในตลาดขึ้นอีกเป็ นจานวนมาก
2. ลักษณะการแข่ งขันในตลาด
2.1 การแข่งขันระหว่างตรายีห่ ้อ (Brand Competition)
เป็ นการแข่งขันระหว่างสิ นค้าหรื อบริ การที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่าง
กันในชื่อตรา และยีห่ อ้ (Brand Name) และบริ ษทั ผูจ้ าหน่ายสิ นค้า เช่น สบู่ปาล์มโอลีฟ ลักส์ นกแก้ว
เป็ นต้น หรื อการแข่งขันระหว่างรถยนต์ โตโยต้า มิตซูบิชิ ฮอนด้า และมาสด้า เป็ นต้น
2.2 การแข่งขันที่เกิดจากสิ นค้าที่ทดแทนกันได้(Substitute Products Competition)
สิ นค้าทดแทนกันได้ หมายถึง สิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้เช่นเดียวกัน เช่น แผ่นดีวดี ีภาพยนตร์ เป็ นคู่แข่งของโรงภาพยนตร์
อาคารชุด
(Condominium) เป็ นคู่แข่งของบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น
2.3 การแข่งขันที่เกิดจากสิ นค้าหรื อบริ การอื่นทัว่ ไป
(Other Production Competition)
สิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว ไม่จาเป็ นที่จะต้องมีลกั ษณะเดียวกันหรื อทดแทน
กันได้ เช่น 2 ลักษณะข้างต้น เพราะการแข่งขันที่เกิ ดขึ้นจากลักษณะเช่นนี้ จะเกิดจากข้อจากัดด้าน
อานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการจะจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่ น
หากผูบ้ ริ โภคมีเงิน 10,000 บาท เมื่อเขาตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องรับโทรศัพท์เขาจะไม่มีเงินเหลือพอที่จะ
ซื้ อกระเป๋ าเดิ นทาง ดังนั้นเครื่ องรับโทรทัศน์จึงเป็ นคู่แข่งของกระเป๋ าเดิ นทาง หรื อเมื่อผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อบ้าน เขาอาจจะไม่มีเงิ นเหลือสาหรับซื้ อรถยนต์ ดังนั้นบ้านจึงเป็ นคู่แข่งทางอ้อมของ
รถยนต์ เหล่านี้เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในลักษณะนี้ เป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดไม่ค่อยให้ความสนใจใน
การกาหนดกลยุทธ์เพื่อตอบโต้ เนื่องจากขอบเขตการแข่งขันกว้างเกินไปและยากที่จะทราบได้วา่
ขณะนั้นผูบ้ ริ โภคมีสินค้าหรื อบริ การอะไรอยูใ่ นความต้องการสาหรับวงเงินที่มีจากัด อีกทั้งยังเป็ น
การยากที่จะกาหนดแข่งขันได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
สภาพแวดล้ อมระดับจุลภาค (Micro Environment)
สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคมีผลกระทบต่อการดาเนินงานทางการตลาดของกิจการได้
เช่นเดียวกันกับสภาพแวดล้อมระดับมหภาค เพียงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น จะมีผลกระทบในวง
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แคบหรื อเฉพาะกิจการแต่ละแห่งเท่านั้น ไม่มีผลกระทบทัว่ อุตสาหกรรม เช่นในระดับมหภาคดังได้
อธิบายถึงได้แล้ว องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการตลาดระดับจุลภาค ประกอบด้วย
1. ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ (Suppier)
2. คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries)
3. ผูบ้ ริ โภค (Consumer)
4. หน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรื อภายในองค์กร (Company)

PU

D
ภาพที่ 2.3 สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค
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ในองค์ประกอบทั้ง 4 ข้างต้น จะสังเกตได้ว่า ยังสามารถที่จะจัดแบ่งได้ตามลักษณะ
การควบคุ มอีกด้วย กล่าวคือ ในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เป็ นองค์ประกอบที่
นักการตลาดสามารถควบคุมให้เป็ นไปตามความต้องการได้ แต่องค์ประกอบที่เหลือนักการตลาด
ไม่สามารถควบคุ มได้เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานภายนอกองค์กร แต่ในบางกรณี นักการตลาดอาจ
ควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ ได้ ด้วยอานาจต่อรองระหว่างกิจการกับหน่วยงานภายนอก ซึ่ งอานาจ
ต่อรองจะมาจากอานาจการซื้ อที่สูงจนสามารถครอบงาผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ในตลาดให้ยอมดาเนินการ
ตามที่องค์กรนั้นๆ ต้องการได้

47

PU

D

ผู้จัดส่ งวัตถุดิบ (Supplier)
ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ (Supplier) เป็ นหน่ วยงานภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริ การและ
จัดการด้านการผลิต และกระทบมาสู่ การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดได้ แต่กิจการหลายแห่ งไม่ได้
ให้ความสนใจกับปั จจัยในด้านนี้ มากนัก โดยจะเริ่ มเล็งเห็นความสาคัญเมื่อเกิ ดอุปสรรคขึ้นกับการ
ดาเนินงานของกิจการจากปัญหาการขาดวัตถุดิบในการผลิตแล้วเท่านั้น ซึ่ งปัญหาเหล่านี้ มีที่มาจากผู้
จัดส่ งวัตถุดิบเป็ นสาคัญ เช่น ในฤดูร้อนที่ปริ มาณความต้องการบริ โภคไอศครี มในตลาดสู ง คาสั่ง
ซื้ อย่อมเพิ่มขึ้นมา ปริ มาณความต้องการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต จึงสู งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากผู้
จัดส่ งวัตถุดิบไม่สามารถที่จดั ส่ งวัตถุดิบได้ตามปริ มาณที่เพิ่มขึ้น และทันกับความต้องการของตลาด
นัน่ หมายถึงการสู ญเสี ยโอกาสทางการตลาดของกิจการ
โดยปกติ ใ นการติ ดต่ อดาเนิ นการค้าระหว่างกิ จการ (ผูซ้ ้ื อ) และผูจ้ ดั ส่ ง วัตถุ ดิบ จะ
เป็ นไปในรู ปแบบที่กิจการมีอานาจต่อรองที่เหนือกว่า แต่ในบางธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมที่วตั ถุดิบมี
จากัด อานาจต่อรองระหว่างกิจการและผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบย่อมต้องเปลี่ยนไปสู่ ฝ่ายผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ ซึ่ ง
เป็ นไปตามกฏของอุปสงค์อุปทาน ที่เกิ ดขึ้นในตลาด ณ ช่ วงเวลานั้นๆ ดังนั้นการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกิจการและผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ จึงเป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดไม่ควรมองข้าม
คนกลางในตลาด (Marketing Intermediaries)
คนกลางทางการตลาด ในที่น้ ี หมายถึ ง ผูท้ าหน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการนาสิ นค้าของ
กิ จการไปจัดจาหน่ ายให้แก่ ผบู ้ ริ โภคต่อไป ซึ่ งจะประกอบด้วย พ่อค้าส่ ง พ่อค้าปลี ก และตัวแทน
ทางการค้า เป็ นต้น
คนกลางทางการตลาดนั้น นับได้วา่ มีความสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
ของนัก การตลาดอย่า งมาก เพราะบุ ค คลกลุ่ ม นี้ จะเป็ นผูต้ ิดต่ อหรื อมี ค วามสัม พันธ์ โดยตรงกับ
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าของกิ จการ ดังนั้น กิ จกรรมทางการตลาดใดๆ ที่บุคคลกลุ่มนี้ ดาเนิ นการ จึงอาจจะ
ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ผบู ้ ริ โภคจะมีต่อกิจการได้ท้ งั ในทางบวกและในทางลบ
แต่ในทางตรงกันข้าม หากคนกลางมีความรู้และเข้าใจกับแผนงานทางการตลาดของ
กิ จการจะเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้แผนงานทางการตลาดของกิ จการดาเนิ นไปได้อย่าง
ราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพได้ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า (คนกลางทางการตลาดชนิดหนึ่ง ) จัดวางสิ นค้า
ของกิจการให้อยูใ่ นตาแหน่ง หรื อทาเลที่ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายจะพบเห็นได้อย่างสะดวก เป็ นต้น
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ผู้บริโภค (Consumer)
ผูบ้ ริ โภค คือ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ หรื อล้มเหลวของกิจการ ดังคากล่าวสาหรับนักการ
ตลาดที่ยงั คงความจริ งอยู่ คือ “ลูกค้า คือ พระเจ้า” ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคอย่างลึกซึ้ ง ว่าประกอบขึ้นด้วยปั จจัยใดบ้าง รวมถึง
การเปลี่ ยนแปลงในพฤติ กรรมต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคในตลาดประกอบด้วย ซึ่ งล้วนแต่มีผลต่อการ
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด และความสาเร็ จของกิจการทั้งสิ้ น และในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภค
และพฤติกรรมที่สาคัญ ในการกาหนดและตัดสิ นใจในแผนทางการตลาด
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หน่ วยงานต่ างๆ ภายในกิจการหรือองค์ กร (Company)
ภายในองค์กรหนึ่ ง ย่อมต้องประกอบขึ้นด้วยฝ่ ายงานต่างๆ เช่น ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายบุ ค คล ฝ่ ายวิจ ัย ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายขาย และฝ่ ายการตลาด ฯลฯ ซึ่ ง ทั้ง หมดนี้ จะขึ้ นอยู่ก ับการ
กาหนดโครงสร้างการบริ หารและจัดการของแต่ละกิจการและองค์กรเป็ นสาคัญ
ฝ่ ายงานต่างๆ ทุกฝ่ าย ล้วนมีบทบาทความสาคัญต่อการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาด
ของกิ จการอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่ น หากฝ่ ายการตลาดสามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่
สิ นค้าของกิจการได้ แต่ฝ่ายผลิตไม่สามารถที่จะผลิตสิ นค้าได้ตามปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นย่อมเป็ น
การสู ญเปล่ าทางการตลาด ที่ สาคัญหากขาดการวางแผนงานที่เหมาะสมของหน่ วยงานต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องจะเป็ นการตลาดที่ไปยังพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล โดยขาดแผนงานที่เหมาะสมของหน่ วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็ นเหตุให้ตน้ ทุนการดาเนินงานหรื อจัดส่ งสิ นค้าสู งกว่าคู่แข่งขันในตลาดนั้นๆ
และจะเป็ นอุปสรรคทางการตลาดให้ตอ้ งประสบความล้มเหลวได้ เหล่านี้เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมในด้านนี้ ต่างจากสภาพแวดล้อมด้านอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว
ทั้งหมด เนื่ องจากสภาพแวดล้อมดังกล่าว เป็ นสภาพแวดล้อมภายในกิ จการที่สามารถควบคุมและ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดได้ โดยผ่านกลไกทางการ
บริ หารและจัดการ
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ภาพที่ 2.4 หน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการ หรื อองค์กร

PU

ที่มา: วิทวัส รุ่ งเรื องผล. (2552). ตาราหลักการตลาด.หน้า 36

ในการดาเนิ นงานอันนาไปสู่ ค วามสาเร็ จของธุ รกิ จใดก็ ตามนั้นต้องมี การวิเคราะห์
ระบบตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด แนวคิดดังกล่าวจึงหมาะสมเป็ นเครื่ องมือในการไข
ปั ญหาที่ว่า ปั จจัยทางการตลาดต่างใดบ้างที่มีอิทธิ พล อันนาไปสู่ ความสาเร็ จของธุ รกิ จละครเพลง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เช่นในปั จจุบนั

2.3 แนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
“เศรษฐกิจสร้ า งสรรค์ ” หรื อ Creative Economy มีพ้ืนฐานแนวคิ ดโดยเน้นการ
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้
ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาที่ เ ชื่ อ มโยงกับ รากฐานทางวัฒ นธรรม การสั่ ง สมความรู้ ข องสั ง คม และ
เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงเป็ นเศรษฐกิจกระแสใหม่ของโลก ที่จะช่วย
สร้าง “มูลค่ าเพิ่ม” และแปรเป็ นรายได้มหาศาลให้กบั สิ นค้า บริ การและอุตสาหกรรม (สานักงาน
บริ หารและพัฒนาองค์ความรู้, 2552, 25ธันวาคม)
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“เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์” ถูกจัดประเภทอย่างหลากหลายโดยองค์กรต่างๆ ทัว่ โลก ทั้งนี้
“Department of Culture, Media and Sport” หรื อ กระทรวงวัฒนธรรม สื่ อ และการกีฬาของสหราชอาณาจักรซึ่ งเป็ นประเทศต้นแบบที่ได้รับการยอมรับให้เป็ น “ศูนย์กลางความสร้างสรรค์ของโลก”
(World Creative Hub) ได้จดั ประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. โฆษณา
2. สถาปัตยกรรม
3.งานศิลปะและวัตถุโบราณ
4. งานฝี มือ
5. แฟชัน่
6.งานออกแบบ
7. ภาพยนตร์ และวิดีโอ
8. ดนตรี
9.ศิลปะการแสดง
10. สื่ อสิ่ งพิมพ์
11. ซอฟต์แวร์
12.โทรทัศน์และวิทยุ
13. วิดีโอและคอมพิวเตอร์ เกมส์ (สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้, 2552, 23
มิถุนายน)
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ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
สังคมหรื อประเทศที่เอื้อต่อการเกิ ดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย กาลังแรงงาน
(Creative workforce) ชุ มชนสร้างสรรค์ (Creative community) และกลุ่มผูผ้ ลิต (Creative cluster)
ซึ่ งทั้งหมดล้วนเกื้ อกูลและสอดรับกัน ในการสร้ างสรรค์ระบบเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ทั้งสามส่ วน
ต้องมีความหลากหลายมากเพียงพอ ไม่วา่ จะเป็ นทักษะแรงงานและทักษะช่างฝี มือเพื่อรองรับการ
คิดค้นหรื อการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างสิ นค้าและบริ การที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ขณะที่ลกั ษณะของชุ มชนก็จะต้องเป็ นสังคมเปิ ดที่ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่าง นอกจากนี้ชุมชนยังต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงเช้ากับชุมชนอื่นๆ ของโลก ไม่วา่ จะ
เป็ นอินเตอร์ เน็ท ธนาคาร หรื อระบบลอจิสติกส์ ตลอดจนเป็ นชุมชนที่เอื้อต่อการอยูอ่ าศัย มีสถานที่
ที่จะเป็ นในการใช้ชีวติ และรองรับการทางานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ห้องบันทึกเสี ยง ห้อง
ตัดต่อภาพยนตร์ และห้องแลปสาหรับถ่ ายภาพ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะก่ อให้เกิ ดปฏิสัมพันธ์ช่วยให้การ
คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ เป็ นรู ปเป็ นร่ างและสามารถส่ งต่อไปยังแหล่งผลิตอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ วๆ อย่างไรก็
ตามทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถจาลองเป็ นรู ปภาพได้ ดังนี้
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ภาพที่ 2.5 ปั จจัยที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่มา: อภิสิทธิ์ ไล่ศตั รู ไกล. (2552). ทาไมต้ องเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ .หน้า 123
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ในระบบเศรษฐกิจสร้ างสรรค์น้ นั ผูป้ ระกอบการทั้งหลายได้เปลี่ยนรู ปแบบธุ รกิจจากการ
ทางานในระบบสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้พ้ืนที่ผลิตจานวนมากและทางานได้
เฉพาะช่ วงเวลา มาสู่ การผลิ ตในสังคมฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
การผลิ ตที่เปลี่ ยนไป ส่ งผลให้ไม่ตอ้ งใช้พน้ ที่มาก และสามารถทางานได้ต ลอด 24 ชัว่ โมง ทาให้
ธุ รกิจเดินได้โดยไม่หยุดพัก และเมื่อมีปัจจัยพื้นฐานครบทั้งด้านทักษะแรงงาน ชุมชนที่มีสิ่งอานวย
ความสะดวก และมีเครื อข่ายการทางานที่สามารถรับช่วงต่อการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะยิ่ง
ทาให้เศรษฐกิ จมีอตั ราการขยายตัวสู งขึ้น ดังเช่ นวิธีการเอาท์ซอร์ ท (Outsourcing) หรื อการจ้างคน
ในอี ก ทางหนึ่ งท างานให้โดยมี เป้ าหมายเพื่ อลดต้นทุ น รวมถึ ง บริ หารเวลาและพลัง งานให้เกิ ด
ประโยชน์สู ง สุ ด นับ เป็ นกระบวนการทางธุ รกิ จ ที่ ห ลายๆ ประเทศในยุโ รปและอเมริ ก าก าลัง
ดาเนินงานอยู่ (อภิสิทธิ์ ไล่ศตั รู ไกล, 2552: 122-123)
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ จากสิ นทรัพย์ ทางวัฒนธรรม
คุ ณค่าทางวัฒนธรรมที่ มีเอกลักษณ์ ของแต่ ละประเทศสามารถนามาสร้ างคุ ณค่า (Value
Creation) ให้กบั ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ โดยการนาคุณค่า จินตนาการ และวัฒนธรรมมาใช้
ในเชิ งพาณิ ชย์น้ นั เริ่ ทจากการอาศัยโลกทัศน์และความสามารถในการทาความเข้าใจมิติที่ลึกลงไป
กว่าการขายคุณประโยชน์ใช้สอย(Benefit) แก่ผบู้ ริ โภค โดยการเพิ่มมูลค่าทางจิตวิญญาณ สิ นค้าที่
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จะประสบความสาเร็ จไม่เพียงแต่หาซื้ อง่าย ใช้สะดวกเท่านั้น แต่ตอ้ งสนองตอบทางอารมณ์ จิตใจ
ได้ด้ว ย อย่า งไรก็ ตามการนาคุ ณ ค่ า ทางวัฒ นธรรมมาใช้ใ ห้เกิ ด ประโยชน์ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์น้ ัน มี
องค์ประกอบที่น่าสนใจอยู่ 3 ประการ ได้แก่
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1. ความเข้ าใจในคุณค่ าของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
ความเข้าใจในที่น้ ีรวมถึงด้านประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา อารมณ์ และแรงบันดาลใจที่หล่อ
เลี้ยงคุณค่านั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าความเป็ นไทย ความเข้าใจประวัติศาสตร์ เป็ นเรื่ องพื้นฐาน
ที่จาเป็ น และเมื่อนามาประกอบกับเรื่ องราวและเหตุการณ์แวดล้อมที่หล่อเลี้ยงคุณค่าความเป็ นไทย
ย่อมสามารถสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ได้ท้ งั สิ้ น เพราะทุกวันนี้ ผคู้ นดื่มด่า บริ โภค และให้ราคา
กับเรื่ องราว ตานาน อารมณ์ บุคลิกภาพ และทัศนคติมากกว่าสิ่ งที่จบต้องได้เสี ยอีก
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2. ความสามารถในการรับรู้ความต้ องการเบือ้ งลึกของผู้บริโภค
ความเข้าใจที่หยึ่งลึ กถึ งก้นบึ้งของความต้องการที่แท้จริ งกลายเป็ นเรื่ องชี้ เป็ นชี้ ตายความ
สาเร็ จของธุ รกิจในยุคปั จจุบนั ว่าเหตุผลของการตัดสิ นใจซื้ อมากจากเหตุผลการบริ โภค ประโยชน์ที่
ได้รับในเชิ งกายภาพ อารมณ์ จิตใจ หรื อจิตวิญญาณ ลึกลงไปในความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์
ความต้องการที่จะแสดงออก ความต้องการที่จะประกาศความเป็ นตัวตน สถานภาพ ความคิดเห็น
และความชื่ นชม ความต้องการเป็ นคนดี คนเด่ น คนที่มีความสามารถของสังคม ทั้งหมดนี้ ล้วน
แล้วแต่เป็ นความหิ วโหยของสัง คมปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการที่เข้า ใจและรู้ จกั หาโอกาสจากความ
ต้องการเหล่านี้ ธุ รกิจย่อมประสบความสาเร็ จได้ไม่ยาก

ภาพที่ 2.6 แบบจาลองแนวคิดความต้องการของมนุษย์
ที่มา: ชัยประนิน วิสุทธิผล. (2552). ทาไมต้ องเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ .หน้า 79
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3. ความสามารถในการเชื่ อมคุณค่ าของความดั้งเดิม ความเป็ นตัวตนเข้ ากับความทันสมัย
อย่างกลมกลืน (Cosmopolitan hybrid)
การเชื่อมคุณค่าของความคิดดั้งเดิมเข้ากับความทัยสมัยนั้นมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
ลักษณะการนาเสนอตรงกับอารมณ์ความรู้สึก (Tone & Manner)
ถูกรสนิยม (Taste)
สร้างกระแส (Trend) หรื อไปตามกระแส (Trend) อย่างโดดเด่น
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ภาพที่ 2.7 แบบจาลอง 3T การเชื่ อมคุณค่าดั้งเดิมกับความทันสมัย
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ที่มา: ชัยประนิน วิสุทธิผล. (2552). ทาไมต้ องเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ .หน้า 79

เมื่อนาองค์ประกอบของ 3T เทรวมเข้ากับการหยัง่ รู้ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และการใช้
ประโยชน์จากคุ ณค่ารวมกันแล้ว ก็จะได้มาซึ่ งทักษะในการเล่าเรื่ อง (Commercial & story teling
skill) ไม่วา่ จะทาอะไร ผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จต้องมีเข็มทิศในการทาการค้าอยูใ่ นใจ มีทกั ษะในการ
เล่านิยายแห่งคุณค่าผ่านบรรจุภณั ฑ์ การตกแต่งร้าน การให้บริ การ อาหาร วิธีหารต้อนรับ จนถึงการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งจะเป็ นการส่ งต่อคุณค่าสู่ ผบู้ ริ โภคอย่างแม่นยา (ชัยประนิ น วิสุทธิ ผล
2552: 76-80)
ธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ถือเป็ นธุ รกิจในกลุ่มเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ แนวคิด
ดังกล่าวสามารถนามาใช้เสริ มการวิเคราะห์ได้ว่า ปั จจัยทางการตลาดด้านต่างๆ เอื้อต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจละครเพลงหรื อไม่อย่างไร และบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัดมีนาเอาคุณค่าของวัฒนธรรมมาประยุกต์
ใช้กบั กลยุทธ์ธุรกิจละครเพลงในลักษณะใดบ้าง
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2.4 แนวคิดเรื่องการบริหารงานละครเวที
ธุ รกิจละครเพลงและละครเวทีถือเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด โดย
สามารถสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั ถึง 20 % ซึ่งในศาสตร์ของละครเวทีรวมถึงในการผลิตละครแต่ละ
เรื่ อง ผูร้ ่ วมงานฝ่ ายต่างๆ มีความสาคัญเท่าเทียมกันหมด ไม่วา่ ผูก้ ากับการแสดง ผูก้ ากับเวที ผูเ้ ขียน
บทละคร นักแสดง ผูอ้ อกแบบฉาก ผูอ้ อกแบบเสื้ อผ้า ผูอ้ อกแบบแสง ผูส้ ร้างฉาก ช่ างเทคนิ คฝ่ าย
แสง ช่ างเทคนิ คฝ่ ายเสี ยง ผูเ้ ปลี่ ยนฉาก และแม้แต่เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลทาความสะอาดพื้นเวทีและโรง
ละคร ฯลฯ ต่างก็มีภาระหน้าที่สาคัญยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทุกคนทางานร่ วมกันเป็ นทีม มีความเป็ น
น้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน การผลิ ตละครที่ได้ทีมงานที่ดี มีวินยั รู้จกั หน้าที่ของตนเองอย่างดี ย่อมทาให้
ได้ผลงานที่ประสบความสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้โดยง่าย อย่างไรก็ตามการขั้นตอนและ
รายละเอียดการผลิตละครเวที รวมทั้งการวางโครงสร้างองค์กรผูผ้ ลิตละครเวที สามารถอธิ บายได้
ดังต่อไปนี้
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การจัดโครงสร้ างองค์ กรของธุรกิจละครเพลง (กฤษรา วริ ศราภูริชา, 2551: 1-28)
ในกระบวนการผลิ ตละครแต่ละเรื่ องถือว่า ผูร้ ่ วมงานฝ่ ายต่างๆ มีความสาคัญเท่าเทียม
กันหมด ไม่วา่ ผูก้ ากับการแสดง ผูก้ ากับเวมี ผูเ้ ขียนบทละคร นักแสดง ผูอ้ อกแบบฉาก ผูอ้ อกแบบ
เสื้ อผ้า ผูอ้ อกแบบแสง ผูส้ ร้างฉาก ช่างเทคนิคฝ่ านแสง ช่างเทคนิคฝ่ ายเสี ยง ผูเ้ ปลี่ยนฉาก และแม้แต่
เจ้าหน้าที่ผดู้ ูแลทาความสะอาดพื้นเวทีและโรงละคร ฯลฯ ต่างก็มีภาระหน้าที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่ากัน ทุกคนทางานร่ วมกันเป็ นทีม มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การผลิตละครที่ได้ทีมงานที่ดี มี
วินยั รู ้จกั หน้าที่ของตนเองเป็ นอย่างดี ย่อมทาให้ได้ผลงานที่ประสบความสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมาย
ที่วางไว้โดยง่ายดาย
อย่างในการศึ กษางานการผลิ ตละครของฝ่ ายเบื้ องหน้า จาเป็ นต้องปูพ้ื นฐานพื้นความรู้
เกี่ยวกับหน้าที่และโครงสร้างองค์กรผูผ้ ลิตละครเวที เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างตาแหน่งและโครงสร้างเจ้าหน้าที่ผผู้ ลิตละครเวที ดัง สามารถสร้างเป็ นตารางหน่วยของฝ่ ายต่างๆ ในการผลิตละคร
เวทีได้ดงั ภาพ 2.8

- ผูก้ ากับฝ่ ายศิลป์
- ผูอ้ อกแบบฉาก
- นักออกแบบแสง
- ผูอ้ อกแบบเสี ยง(ผูแ้ ต่งเพลง)
- ผูอ้ อกแบบเครื่ องประกอบฉาก
- ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย
- ผูอ้ อกแบบการแต่งหน้า-ทาผม
- ผูอ้ อกแบบเทคนิคพิเศษ

- ผูก้ ากับฝ่ ายเทคนิค
- ผูก้ ากับด้านไฟฟ้ า
- ฝ่ ายสร้างฉาก - ทาสี ฉาก
- ฝ่ ายติดตั้งอุปกรณ์แสง
- ฝ่ ายติดตั้งอุปกรณ์เสี ยง
- ฝ่ ายสร้างเครื่ องประกอบฉาก
- ฝ่ ายประกอบงานเทคนิคพิเศษ
ภาพ และระบบพิเศษ
- ฝ่ ายตัดเย็บเสื้ อผ้า
- ฝ่ ายแต่งหน้าและทรงผม

ผู้กากับการแสดง
ผู้ช่วยผู้กากับการแสดง

นักแสดง

ที่มา: กฤษรา วริ ศราภูริชา. (2551). งานฉากละคร 1. หน้า 6

ภาพที่ 2.8 โครงสร้างการบริ การงานละครเวทีฝ่ายต่างๆ อย่างละเอียด

- ผูก้ ากับดนตรี
- ผูแ้ ต่งเพลง
- นักดนตรี
- นักร้อง
- ผูก้ ากับท่าเต้น
- นักเต้นระบา

ผู้อานวยผู้การสร้ าง
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- ผูก้ ากับเวที
- ผูช้ ่วยผูก้ ากับเวที
- ฝ่ ายแสง
- ฝ่ ายเสี ยง
- ฝ่ ายภาพประกอบ
- ฝ่ ายเครื่ องประกอบฉาก
- ฝ่ ายเปลี่ยนฉาก
- ฝ่ ายเครื่ องแต่งกาย
- ฝ่ ายแต่งหน้า
- ฝ่ ายตกแต่งทรงผม
- ฝ่ ายเทคนิคพิเศษ

ผูแ้ ต่ง - แปลบทละคร

ที่ปรึ กษากฏหมาย

D

ที่ปรึ กษาทัว่ ไป

- ฝ่ ายธุรกิจ
- ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
- ฝ่ ายเหรัญญิก
- ฝ่ ายบัตรและสู จิบตั ร
- ฝ่ ายต้อนรับและสถานที่
- ฝ่ ายสวัสดิการ
- ฝ่ ายนิทรรศการ
- ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย
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อย่างไรก็ตามเพื่อผนวกการจัดโครงสร้างองค์กรผูผ้ ลิตละครเวที ในเชิงการดาเนินธุรกิจ
จึงจาต้องนาเอาแนวคิดการวางโครงสร้างองค์กรมากล่าวประกอบกัน ณ ที่น้ ีดว้ ย
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D

โครงสร้ างองค์ กร(Structure) (นิวตั ิ โชติวงษ์,2544 : 119-127)
คื อรู ปแบบของการจัดแบ่ งกลุ่ ม งานอย่า งเป็ นระบบ และมีก ารกาหนดการเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของงานนั้นเข้าด้วยกัน จุดมุ่งหมายของการจัดโครงสร้างองค์กรก็เพื่อที่จะเป็ นกลไก
ในการทางานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยโครงสร้างทัว่ ๆ ไปที่พบเห็นได้จะอยูใ่ นรู ป
ของ “แผนผังองค์กร” โครงสร้างองค์กร มีคุณลักษณะที่สาคัญก็คือ
1. มีการจัดกลุ่มงาน / หน่วยงาน
2. มีการกาหนดงานและความรับผิดชอบให้กบั แต่ละบุคคลและแต่ละหน่วยงาน
3. มีการจัดบุคคลให้เป็ นหน่วยงาน (Unit) หลายหน่วยงานร่ วมกันเป็ นฝ่ าย (Department)
และเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็ นองค์กร (Organization)
4. กาหนดความสัมพันธ์ในแนวตั้ง คือมีการกาหนดสายงานเป็ นลาดับขั้นเพื่อประโยชน์
ต่อการรายงานให้ตรงสายงานและจะได้ทราบว่าใครมีขอบเขตอานาจแค่ไหน
5. กาหนดความสัมพันธ์ในแนวนอน คือการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน่วยงาน ในระดับเดียวกันหรื อในหน่วยเดียวกันเพื่อประโยชน์ต่อการประสานงานและการทางานให้
สอดคล้องกัน
ในการจัดโครงสร้างนั้นมีให้เห็นด้วยกัน 4 แบบคือ
1. โครงสร้ างแบบลักษณะงาน (Functional Structure)
การจัดโครงสร้าง(ฝ่ าย) ตามหน้าที่การทางาน คือการนาเอางานที่มีลกั ษณะแบบเดียว
กันมาไว้ดว้ ยกันนัน่ เอง เช่ น ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายการเงิน ฝ่ านขาย ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา ฝ่ ายการตลาด ฯลฯ
เป็ นต้น
ประธานกรรมการ

รองประธานฝ่ าย
ปฏิบตั ิงาน

รองประธานฝ่ าย
การเงิน

รองประธาน
ฝ่ ายขาย

รองประธาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างโครงสร้างแบบลักษณะงาน (Functional Structure)
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2. โครงสร้ างแบบจัดส่ วน (Division Structure)
โครงสร้ าง(ฝ่ าย) แบบนี้ ทาโดยคานึ งถึ งความเหมือนกันของสิ นค้าและบริ การที่มีอยู่
เช่น ฝ่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ฝ่ ายสิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ฝ่ ายสิ นค้าสานักงาน เป็ นต้น นอกจากการ
ใช้สินค้าเป็ นตัวกาหนดการจัดโครงสร้ างแล้ว การจัดแบ่งลักษณะนี้ ยงั อาจจะใช้พ้ืนที่ เช่ น ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนกลาง หรื ออาจใช้กลุ่มลูกค้าเป็ นตัวการจัดโครงสร้างอีกด้วย เช่น ฝ่ ายลูกค้ากลุ่มบริ ษทั
ฝ่ ายลูกค้าทัว่ ไป เป็ นต้น
ประธานกรรมการ

D
รองประธาน
ฝ่ ายสิ นค้า A

รองประธาน
ฝ่ ายสิ นค้า B

รองประธาน
ฝ่ ายสิ นค้า C

รองประธาน
ฝ่ ายสิ นค้า D

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างโครงสร้างแบบลักษณะงาน (Division Structure)
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3. โครงสร้ างแบบผสมผสาน (Hybrid Structure)
การจัดโครงสร้างตามลักษณะนี้เป็ นการผสมผสานกันระหว่างสองแบบที่กล่าวมา โดย
อาศัยข้อได้เปรี ยบหรื อข้อเด่นของแต่ละแบบมาผสมผสาน จะเห็นว่าแบบแรกนั้น(โครงสร้างแบบ
ลักษณะงาน) จะมีจุดเด่นอยูต่ รงที่การรวบรวมงานในลักษณะเดียวกันไว้ดว้ ยกันซึ่ งจะทาให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นองค์กรที่ตอ้ งแข่งขันด้านราคาหรื อต้องการพึ่งพาความ
ชานาญการในการปฏิ บตั ิ งาน การจัดโครงสร้างบางส่ วนขององค์กรโดยอาศัยรู ปแบบนี้ ก็จะเป็ น
ประโยชน์อย่างมาก ส่ วนในแบบที่ 2 ซึ่ งเป็ นการจัดโครงสร้าง(ฝ่ าย) โดยแบ่งตามความเหมือนกัน
ของสิ นค้าและบริ การ พิ้นที่ กลุ่มลูกค้า จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าหากต้องการจะเน้นลงไปที่สินค้าหรื อ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นการเฉพาะ การจัดโครงสร้างแบบนี้จะตอบสนองได้ดีที่สุด ดังนั้นโครงสร้าง
แบบผสมผสานนี้ จะมีลกั ษณะส่ วนหนึ่ งเป็ นแบบแรกและอีกส่ วนหนึ่ งเป็ นแบบที่สองอยูใ่ นองค์กร
เดียวกัน
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ประธานกรรมการ
รองประธานฝ่ าย
ปฏิบตั ิงาน

รองประธานฝ่ าย
การเงิน

รองประธาน
ฝ่ ายขาย(ส่ วนกลาง)

รองประธาน
ฝ่ ายขาย

รองประธาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

รองประธาน
ฝ่ ายขาย(ส่ วนภูมิภาค)

D

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างโครงสร้างแบบผสมผสาน(Hybrid Structure)
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4. โครงสร้ างแบบมิติ (Matrix Structure)
การจัดโครงสร้ างแบบนี้ เป็ นเสมือนการนาโครงสร้างของแบบแรกและแบบที่สองมา
วางทับกันก่อให้เกิดเป็ นตารางสี่ เหลี่ยม จึงเรี ยกว่า โครงสร้างแบบ “มิติ” ข้อแตกต่างของแบบนี้ กบั
แบบ “โครงสร้างแบบผสมผสาน” คือโครงสร้างแบบผสมผสานนั้นเป็ นการเลือกจุดเด่นของทั้งสอง
แบบแรกมาใช้ ส่ วนแบบนี้น้ นั เปรี ยบเสมือนว่าเป็ นการนาเอาทั้งสองแบบมาวางทับกัน ไม่วา่ มองไป
ที่ จุดใดเราก็จะเห็ นว่า เป็ นโครงสร้ า งของทั้ง 2 แบบประกอบอยู่ ส่ วนความต่ า งที่เห็ นได้ชัดกับ
โครงสร้ างแบบนี้ คือโครงสร้ างแบบนี้ เราเรี ยกผูบ้ ริ หารว่าเป็ นผูบ้ ริ หารในแบบ “มิติ” โดยจะทา
หน้าที่ประสานงานกัน ส่ วนพนักงานก็จะอยู่ในระบบ “มิติ” เช่ นกันโดยขึ้นอยู่กบั 2 หัวหน้างาน
ตามที่เราเห็นนัน่ คือทั้งผูบ้ ริ หารในแนวตั้งและผูบ้ ริ หารในแนวนอน ตัวอย่างตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
ในแนวนอนของระบบนี้เช่น ผูจ้ ดั การโครงการหรื อผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่ดูแลงานหรื อสิ นค้า
ใดเป็ นหลัก แต่ก็ตอ้ งการความร่ วมมืออย่างสู งจากผูบ้ ริ หารฝ่ ายอื่นๆ เช่ น การเงิ น ฝ่ ายผลิ ต ฯลฯ
ดังนั้นรู ปแบบจึงออกมาตามโครงสร้างแบบนี้ โครงสร้ างแบบนี้ จะแสดงให้เห็นความร่ วมมือกัน
อย่างมากของส่ วนต่างๆ มีการกระจายอานาจและมีความยืดหยุน่ สู ง อย่างไรก็ตามปั ญหาหลักที่พบ
ในโครงสร้างแบบนี้ก็คือความขัดแย้งกันเนื่องจากธรรมชาติของระบบ ดังนั้นโครงสร้างแบบนี้ ตอ้ ง
อาศัยความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรชั้นสู ง
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ประธานกรรมการ
รองประธานลฝ่ าย
ปฏิบตั ิงาน

รองประธานฝ่ าย
การเงิน

รองประธาน
ฝ่ ายขาย(ส่ วนกลาง)

รองประธาน
ฝ่ ายขาย

รองประธาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

รองประธาน
ฝ่ ายขาย(ส่ วนภูมิภาค)

D

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างโครงสร้างแบบมิติ (Matrix Structure)
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โครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมจะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อตัวองค์กร โครงสร้างที่ดีน้ นั
จะต้องตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร มีส่วนช่วยที่สาคัญ
ต่อการดาเนิ นงานขององค์กรให้เป็ นไปอย่างราบรื่ น รวมทั้งยังมีส่วนช่ วยในการกระตุ ้นความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากรและที่สาคัญต่อก่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันอีกด้วย ส่ วนโครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสมนั้น สามารถสร้างปัญหาให้กบั องค์กรได้ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ปัญหาทีเ่ กิดจากโครงสร้ างไม่ เหมาะสม
1. โครงสร้างเทอะทะ เป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริ ษทั
2. โครงสร้างไม่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร
3. โครงสร้ า งมี จุ ด ศู น ย์ก ลางการบริ ห ารอยู่ ที่ บุ ค คลคนเดี ย ว (One-man/one-boss,
Limited Span of control) ทาให้เกิดการกระจุกตัวของสายงานและปฏิบตั ิงาน
4. โครงสร้างไม่สนับสนุนสภาวะการแข่งขัน เช่น ทาให้ตน้ ทุนประกอบการสู ง เป็ นต้น
5. โครงสร้างไม่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
6. เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานเนื่องจากความไม่ชดั เจนของโครงสร้าง
7. ความไม่ชดั เจนของการกาหนดงานให้กบั บุคลากรสร้างความสับสนในการทางาน
8. อานาจตามสายงานไม่มีความชัดเจน
9. โครงสร้างไม่เอื้ออานวยต่อการปรับตัวให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลง
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ขั้นตอนการผลิตละครเวที (กฤษรา วริ ศราภูริชา, 2551: 1-28)
เมื่อทราบถึ งการจัดโครงสร้างองค์กรธุ รกิ จละครเพลง จึงจาเป็ นต้องเชื่ อมโยงกับขั้นตอนการผลิตละครเวที เพื่อให้ทราบถึงภาระหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่แต่ละตาแหน่ง และความสัมพันธ์
ของแต่ละส่ วนงานในการผลิตละครเวที อย่างไรก็ตามขั้นการผลิตละครเวที สามารถแบ่งออกเป็ น
12 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
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1. การฟอร์ มงานหรือการเตรี ยมงานของฝ่ ายอานวยการแสดงหรือผู้อานวยการสร้ าง
เป็ นการรวบรวมทุนและฟอร์มกลุ่มนายทุนและผูท้ รงคุณวุฒิผมู้ ีความรอบรู้ในเรื่ องการ
ผลิ ต ละครขึ้ นเพื่ อ หาแนวทางและวางเป้ าหมายในการผลิ ต ตลอดจนเฟ้ นหาตัว บุ ค คลที่ มี
ความสามารถสาขาต่างๆ ที่เหมาะสมให้มารับผิดชอบดาเนินการผลิตจนประสบความสาเร็ จบรรลุ
เป้ าหมายที่ ว างไว้ ผูอ้ านวยการสร้ า งจะก าหนดงบประมาณคร่ า วๆ โดยอาศัย ข้อ มูล ราคาวัส ดุ
อุ ป กรณ์ และรายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยอื่ น ๆ จากผู้ร่ ว มงานระดับ หั ว หน้ า ฝ่ ายต่ า งๆ ข้อ มู ล จาก
ประสบการณ์ ของตนเองที่เคยดาเนินการผ่านมา หรื อข้อมูลจากที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ที่ต้ งั ขึ้นเฉพาะ
กาลสาหรับการแสดงแต่ละรายการ
2. (กลุ่ม) ผู้อานวยการแสดงคัดเลือกบทละครทีต่ นพอใจ รวมทั้งบุคคลทีม่ ีความสามารถ ในการ
กากับการแสดงและบริหารงานด้ านต่ างๆ
เป็ นเรื่ องค่อนข้างยากที่ผอู้ านวยการแสดง ซึ่ งมีความรอบรู้ดา้ นการตลาดเป็ นอย่างดีจะ
สามารถคัดเลือกบทละครที่ดี เป็ นที่ถูกใจของผูช้ มและเหมาะสมกับสถานภาพสังคมปั จจุบนั พร้อม
กับคัดเลื อกผูร้ ่ วมงานที่ มีความสามารถสู งเข้ามาบริ หารหน่ วยงานต่างๆ และสะสางงานด้านการ
แสดงให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ดว้ ยตนเอง ดังนั้น ส่ วนใหญ่แล้วผูอ้ านวยการแสดงจึงมักเป็ นเพียง
นายทุนที่ตอ้ งการชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ทางการเงิน ปล่อยให้ผกู้ ากับการแสดงซึ่ งตนเองเชื่อมัน่
ว่ามี ความสามารถสู ง และมีสไตล์การกากับการแสดงที่เหมาะสมกับบทละครเรื่ องนั้นๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจที่จะลงทุนเป็ นผูเ้ ลือกบทละคร วิเคราะห์บท การคัดเลือกนักแสดง ตลอดจนผูร้ ่ วมงาน
ฝ่ ายต่างๆ ตามประสบการณ์ และความพึงพอใจของผูก้ ากับการแสดงเอง นอกจากนี้ ผอู้ านวยการ
แสดงที่เป็ นแบบอาชี พจาเป็ นต้องตั้งที่ปรึ กษากฏหมายขึ้นมา เพื่อดูแลกฏหมายและจัดดาเนิ นการ
ด้านเอกสารและเงื่อนไขข้อสัญญาในการซื้ อสิ ขสิ ทธิ์ บทละครที่ได้ตกลงซื้ อจากผูเ้ ขียน หรื อเจ้าของ
ลิ ข สิ ทธิ์ ผลงานชิ้ นนั้นๆ มาไว้ เพื่อดาเนิ นกิ จกรรมการแสดงและสร้ า งสรรค์ง านตามขั้นตอนที่
กฏหมายก าหนดไว้ และท างานสงวนลิ ข สิ ท ธิ์ ผลงานที่ ไ ด้ส ร้ า งสรรค์ข้ ึ น มาใหม่ ห รื อ ที่ ไ ด้รั บ
สิ ทธิ์ ขาดมาไว้ครอบครอง
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3. จัดหาสถานทีใ่ ช้ ในการแสดง
ภายหลังจากที่ผกู ้ ากับการแสดงได้รับมอบหมายหน้าที่จากผูอ้ านวยการแสดง และรับทราบถึงงบประมาณที่จะได้รับแล้ว ผูก้ ากับการแสดงจะศึกษา ตีความ และทาความเข้าใจบทละครที่
ตนเลือกมาอย่างละเอียดถี่ถว้ น พิถีพิถนั ในขณะเดียวกันก็เลือกตัวบุคคลที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการ
ดาเนิ นงานและมีความเหมาะสมด้วยประการใดๆ มาร่ วมงานด้านต่างๆ และบุคคลกลุ่มแรกที่ควร
พิจารณา ได้แก่ ผูก้ ากับ เวที ผูอ้ อกแบบฉาก ผูอ้ อกแบบแสง ผูอ้ อกแบบเสื้ อผ้า ตัวละคร ผูก้ ากับ
เทคนิ ค เป็ นต้น และขณะเดี ยวกันก็เลือกโรงละครที่เหมาะสมกับสไตล์การแสดงที่กาหนดไว้ ใน
การเลือกโรงละครนี้ จะเป็ นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของโรงละครที่เอื้ออานวยต่อบทละคร
และเนื้ อหาการแสดงให้มากที่สุด ซึ่ งบทละครที่ดีส่วนใหญ่จะกาหนดขนาดและรู ปแบบของโรงละครไว้แ ล้ว จากนั้น จึ ง ค านึ ง ถึ ง ระบบเสี ย งของโรงละคร ในการแสดงที่ ดี นัก แสดงจะไม่ พ่ ึ ง
ไมโครโฟน นักแสดงต้องอาศัยเสี ยงของตนเป็ นหลัก หากเป็ นโรงละครขนาดใหญ่ก็จาเป็ นต้อง
ออกเสี ยงของตนเองให้ดงั เต็มที่ตามเทคนิคที่นกั แสดงได้ฝึกฝนมา อย่างไรก็ตาม สไตล์และรู ปแบบ
ของการแสดงก็มีส่วนกาหนดโรงละครด้วย ถ้าการแสดงมีตวั ละครน้อย มีฉากและการเคลื่อนย้าย
ฉากไม่ ม ากนัก ก็ ไ ม่ จ าเป็ นต้อ งใช้โ รงละครที่ มี ข นาดใหญ่ เช่ น โรงละครแห่ ง ชาติ หรื อ ศู น ย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น แต่ถา้ เป็ นละครหรื อการแสดงแบบสไตไลส์ที่มีสีสันและมีฉาก
ที่ยง่ิ ใหญ่ และต้องการผูช้ มจานวนมากเพื่อให้คุม้ ค่าลงทุน โรงละครดังกล่าวย่อมเหมาะสมเป็ นที่สุด
เพราะมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่สวยงามตระการตามากมายอย่างพร้อมมูล
4. คัดเลือกตัวบุคคลและกาหนดแผนงานฝ่ ายต่ างๆ
หลังเลือกโรงละครได้แล้ว ผูก้ ากับการแสดงทาโครงร่ างระบบงานของฝ่ ายต่างๆ อย่าง
มีระเบียบแบบแผน พร้อมทั้งระบุตวั บุคคลผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะมารับหน้าที่ดาเนินงานในส่ วนต่างๆ ทุก
ด้าน มี ก ารจัดท าเอกสารต่ างๆ อย่างคร่ าวๆ ที่ เกี่ ย วกับ บทละคร เนื้ อเรื่ อง ตลอดจนภูมิ หลัง หรื อ
ประวัติความเป็ นมาของบทละคร แนวคิ ดและการตีความของผูก้ ากับ การแสดงที่มกั เรี ยกกันว่า
Concept and interpretation สมัยของละคร ประวัติความเป็ นมาของผูแ้ ต่ง สไตล์และรู ปแบบของ
การแสดงนั้นๆ ที่สาคัญที่ สุด คือ บทละครที่พิมพ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วต้องแจกให้ผรู้ ่ วมงานทุกคน
ต่อจากนั้นจึงจัดให้มีการพบกันระหว่างหัวหน้าฝ่ ายต่างๆ อันได้แก่ ผูอ้ านวยการแสดง ผูก้ ากับการ
แสดง ผูก้ ากับเวที ผูอ้ อกแบบฉาก ผูอ้ อกแบบแสง ผูอ้ อกแบบเสื้ อผ้าตัวละคร และผูค้ วบคุมทางด้าน
เทคนิ ค เป็ นต้น เรี ยกว่า Production Meeting เป็ นการพบปะเพื่อแนะนาตัวผูร้ ่ วมงานที่เป็ นหัวหน้า
ฝ่ ายต่างๆ ทุกคนและเป็ นหนทางที่เดียวที่ฝ่ายต่างๆ จะได้พบปะกันเพื่อสื่ อสารข้อมูลและรับการแจก
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กาหนดวันที่จะทาการคัดเลือกตัวละครทั้งหมด
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5. เตรียมการผลิตละคร
เมื่อทุกฝ่ ายงานทราบเนื้ อหางานของตนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงแยกย้ายไปดาเนิ นงาน
ตามหน้าที่ของตน ผูก้ ากับการแสดงจะวางแผนคัดเลื อกตัวละครที่ยงั ขาดอยู่ กาหนดบุคลิ กและ
ลักษณะตัวละครแต่ละตัว กาหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือก กาหนดวันและเวลาที่จะประชุมฝ่ าย
งานออกแบบอี ก ครั้ งหนึ่ ง ทาตารางซ้อม วางตาแหน่ งการเคลื่ อนไหวของตัวละครอย่างคร่ าวๆ
(Blocking) ด้วยดินสอ ผูอ้ อกแบบฉากเริ่ มอ่านบทละครอย่างละเอียดถี่ถว้ น ค้นหาข้อมูลภายในบท
อย่า งละเอี ย ดเพื่ อ เป็ นแนวทางการท าการค้น คว้า (Research) เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ วัน เดื อ นปี และ
สถานการณ์ โลกในระยะเวลานั้น นอกจากนี้ ยงั ต้องค้นหาสภาวะแวดล้อมของตัวละครและสังคม
ฐานะความเป็ นอยูข่ องตัวละคร เครื่ องประกอบฉากการแสดงและเวที (Props) ทั้งหมด รวมถึงการ
พัฒนาของเหตุการณ์ และตัวละครตั้งแต่ตน้ จนจบ กาหนดสไตล์และรู ปแบบของฉากให้เหมาะสม
กับสไตล์และรู ปแบบการแสดงซึ่ งได้รับทราบมาจากการพบปะพูดคุยกับผูก้ ากับการแสดง เพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติม แล้วจึงทาการออกแบบฉากตามขั้นตอนและวิธีการของผูอ้ อกแบบฉากแต่ละคร ส่ วน
ผูอ้ อกแบบแสงเมื่ ออ่านบทละครแล้วจะทาการบันทึกย่อ ฉากต่อฉาก รวบรวมข้อมูลเช่ นเดียวกับ
ผูอ้ อกแบบฉาก จากนั้นจึงตรวจเช็กและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวกับอุปกรณ์เครื่ องให้แสงสว่างที่มีอยู่
ในสต๊อกซึ่งจะสามารถนามาใช้ในละครเรื่ องนั้นๆ ได้ ส่ วนผูอ้ อกแบบเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายตัวละคร
ก็ตอ้ งอ่านบทละครแล้วเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นเดียวกัน แต่เน้นที่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัว
เป็ นส าคัญ ต้องตรวจเช็ ก ดู จานวนตัวละครในแต่ ล ะฉากและตัวละคร รวมทั้ง หมดทุ ก ฉากว่า มี
จานวนเท่า ใด จานวนการเปลี่ ยนเสื้ อผ้าของนักแสดงแต่ ละตัวในแต่ ละฉากมีเท่ าใด เช็กจานวน
เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับทั้งหมด ทาตารางใช้งานในฉากต่างๆ อย่างละเอียด รวบรวมข้อมูล
ให้ถูกต้องครบถ้วนที่สุด แล้วจึงนารายละเอียดเข้ามาประชุ มเพื่อแสดงความคิดเห็นและนาเสนอ
รู ปแบบที่ตนคิดจะสร้างสรรค์และออกแบบไว้อย่างคร่ าวๆ ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ตนได้คน้ คว้า
ไว้ ประกอบกับข้อมูลของผ่านอื่นๆ สิ่ งที่ขาดเสี ยมิได้เลยสาหรับการประชุ มในช่ วงนี้ คือภาพร่ าง
(Sketch Design) ฝ่ ายฉาก ฝ่ ายแสง และฝ่ ายเครื่ องแต่งกายตัวละคร ฯลฯ ซึ่ งถือเป็ นสื่ อทางความคิดที่
ดีที่สุดสาหรับผูร้ ่ วมงานทุกฝ่ าย เพื่อจะได้รับผลงานรวมที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
หลังจากตกลงกันจนเป็ นที่เรี ยบร้อยเกี่ยวกับสไตล์ รู ปแบบ และการนาเสนอ พร้อมทั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ ายงานอื่นๆ ฝ่ ายฉากจะต้องกลับไปทารายละเอียดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดทา
แบบแปลน (Floorplan) ที่ใช้สเกลและสัญลักษณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผกู้ ากับการแสดง
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สามารถนาไปใช้ในการทา Pre-Blocking เพื่อกาหนดตาแหน่งของตัวละครบนเวทีได้ล่วงหน้าก่อน
การซ้อมจริ งในวันถัดไป และฝ่ ายแสงสามารถเขียน Light Plot ลงแบบแปลนนี้ ได้เช่นเดียวกัน ส่ วน
ผูก้ ากับเวทีก็สามารถนาแบบแปลนดังกล่าวไปขยายแบบลงพื้นเวทีหรื อพื้นห้องที่จะใช้ในการซ้อม
เรี ยกว่าการทา Ground Plan โดยใช้เทปพันสายไฟหรื อเทปกระดาษสี ต่างๆ ติดทาเครื่ องหมายบอก
ทิศทางเข้าออก ขอบเขตของห้องหรื อแนวการตั้งฉาก และความสู งต่ าของระดับยกพื้น และที่ต้ งั
เฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ เป็ นต้น
ในขณะที่งานของฝ่ ายต่างๆ กาลังดาเนินอยู่ และมีการสรุ ปในที่ประชุมในระยะแรกจะ
ถี่มาก ต่อมาจะค่อยๆ ห่างออกไปเป็ นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ขณะที่ผกู้ ากับการแสดงจะดูแลให้นกั แสดง
ซ้อ มบทตามแผนงานที่ วางไว้ร่ ว มกับ ผูก้ ากับ เวที ผูก้ ากับ การแสดงจะวิเ คราะห์ บ ทละครและ
วิเคราะห์ลกั ษณะตัวละครให้นักแสดงได้ทราบ กาหนดจุดมุ่งหมาย ความหมายต่างๆ และแนวทาง
ในการแสดงตั้งแต่ตน้ จนจบ หรื อเป็ นไปตามรายละเอียดและวิธีการของผูก้ ากับการแสดงแต่ละคน
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6. ประชาสั มพันธ์
เมื่ อ การด าเนิ น งานของฝ่ ายต่ า งๆ เริ่ ม เป็ นรู ป เป็ นร่ า งที่ ดี แ ล้ว ผูก้ ากับ การแสดงจะ
กาหนดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่งข่าวไปตามสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์
นิตยสารและหนังสื อพิมพ์ฉบับต่างๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทาโปสเตอร์ ที่น่าสนใจซึ่ งจะต้องระบุ
วัน เวลา สถานที่ นักแสดงสาคัญ ผูก้ ากับการแสดง ราคาบัตร สถานที่จองบัตรและจาหน่ ายบัตร
หากเป็ นระยะที่การซ้อมลงตัวพอสมควรแล้ว อาจจะมีการจัดฉากประกอบเพื่อถ่ายภาพการซ้อมการ
แสดงบางส่ วนเพื่ อนาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งจะทาให้ดูน่าสนใจและน่ าติดตามชมมาก
ยิง่ ขึ้น

7. สรุ ปผลการดาเนินงานทีผ่ ่ านมาในระยะแรก พิจารณาปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และวางแนวทางแก้ไข
เปลีย่ นแปลง
ทุกๆ ฝ่ ายรวบรวมข้อมูล ข้อบกพร่ อง และข้อปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของทางฝ่ ายฉาก เทคนิค แสงเสี ยง และเสื้ อผ้า ซึ่งต้องดาเนิ นงานไปพร้อมๆ กันและมีความสัมพันธ์
ซึ่ งกันและกัน ข้อมูลจากฝ่ ายต่างๆ เหล่านี้ จะถูกนาเข้าที่ประชุ มเพื่อร่ วมกันรับทราบและพิจารณา
หาทางปรับปรุ งแก้ไข โดยมี ผกู ้ ากับการแสดงเป็ นผูต้ ดั สิ นใจชี้ ขาดขั้นสุ ดท้าย หากต่างฝ่ ายต่างมี
ปั ญหาที่หาข้อยุติหรื อตกลงไม่ได้
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8. การซ้ อมตามลาดับขั้นต่ างๆ
ระยะเวลาในการซ้อมการแสดงละครแต่ละเรื่ องไม่เหมือนกัน อันเนื่องจากความยากง่าย
ของบทละครแต่ละเรื่ อง ประสบการณ์ของนักแสดงแต่ละคน และเวลาที่เหลืออยูส่ าหรับการผลิต
ละครเรื่ องนั้นๆ สาหรั บบทละครแบบ 3 องก์จบ (Tree-act play) จะใช้เวลาซ้อมประมาณ 5-6
สัปดาห์เป็ นอย่างน้อยหลังจากการคัดเลือกตัวละคร การซ้อมกระทากัน 5-6 วันต่อสัปดาห์ และใช้
เวลาในการซ้อมต่อครั้งไม่ควรเกิ น 2-3 ชัว่ โมง สาหรับละครแนวคลาสสิ กและละครที่มีการแต่ง
เสื้ อผ้าเยอะๆ การฝึ กซ้อมจะต้องใช้เวลามากยิ่งขึ้น สาหรับละครแบบองก์เดียวจบ (One-act play)
ควรใช้ระยะเวลาในการซ้อมประมาณ 3-4 สัปดาห์ และสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ควรจะจัด
ให้มีการซ้อมมากครั้งที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อจะได้ผลงานแสดงที่ดีเยีย่ มและได้มาตรฐาน โดยปกติผู้
กากับการแสดงจะกาหนดเป้ าหมายในการซ้อมแต่ละครั้งไว้ดว้ ยแล้ว ลาดับการซ้อมแบบมาตรฐาน
ทัว่ ๆ ไปได้แก่
8.1 Reading rehearsals คือ การอ่านบท ซึ่ งจะกระทาต่อมาหลังจากคัดเลือกตัวละครได้
เรี ยบร้อยแล้ว ในการซ้อมในครั้งแรกนี้ นักแสดงทุกคนจะเข้ามาร่ วมกัน เราอาจจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ เข้ามาพร้ อมกันด้วยเพื่อทาความเข้าใจบท การซ้อมจะกระทาโดยนักแสดงนัง่ รอบโต๊ะใหญ่
พร้อมกับมีบทละครที่สมบูรณ์ ในมือ ในการซ้อมนี้ มึจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทละครอย่าง
ถ่องแท้ตามที่ ผูก้ ากับการแสดงต้องการ พร้ อมกับวางแนวการนาเสนอไว้ด้วย ผูก้ ากับการแสดง
เสนอแก่นของเรื่ องและแนะนาไคลแม็กซ์ แสดงภาพร่ างของฉากและแบบแปลนที่ใกล้เคียงความ
เป็ นจริ งมากที่สุด นักแสดงอ่านบทของตนเองโดยทีผูก้ ากับการแสดงคอยดูแลเรื่ องการออกเสี ยง
และการตีความบท การซ้อมนี้ อาจกระทาหลายๆ ครั้งติดต่อกัน ผูก้ ากับการแสดงอาจจะตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับตัวละครแต่ละตัว ตัวอย่างเช่น อาจจะถามว่าทาไมตัวละครจึงพูดเช่นนี้ และคาพูดนั้นมี
ความหมายว่าอย่างไร หรื อคาพูดนั้นเผยให้เห็นอะไรที่เกี่ ยวข้องกับตัวละครนั้นๆ ฯลฯ กากับการ
แสดงบางท่า นไม่ ชอบใช้วิธี ก ารนี้ แต่ ให้นัก แสดงศึ ก ษาบทเอาเองก่ อน แล้วเมื่ อถึ ง เวลาซ้อมใน
ระยะแรกให้ถือบทละครซ้อมไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะจาบทได้
8.2 Blocking rehearsals คือ การซ้อมที่กระทากันบทพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะ
ร่ างแบบแปลนฉากที่ขยายขึ้นเท่าสเกลจริ งโดยกาเครื่ องหมายต่างๆ ด้วยเทปผ้าหรื อเทปกระดาษที่
เรี ยกว่า Marking tape ลงบนพื้นเพื่อบ่งบอกที่ต้ งั ของฉากและเครื่ องประกอบฉากต่างๆ รวมถึงประตู
หรื อช่องทางเข้าออกของตัวละคร การซ้อมแบบ Blocking rehearsals นี้ เป็ นการซ้อมตามลาดับการ
เคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานตามที่บทกาหนด มีการจัดกลุ่มตัวละคร กาหนดการเข้าและการออกของตัว
ละครต่างๆ ตามคิว รวมถึ งการเคลื่อนที่แบบ Crosses เพื่อการเน้นหรื อเพื่อเปิ ดทางให้ตวั ละครอีก
ตัวหนึ่ งได้ตาแหน่ งที่เหมาะสมตามบทบาทและสถานการณ์ร่วมต่างๆ ในขณะที่ผกู้ ากับการแสดง
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กาหนดการเคลื่ อนที่ ของตัวละครแต่ละตัว นักแสดงควรจดบันทึกตาแหน่ งของตนเองลงในบท
ละครด้วยดินสอและหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็สามารถแก้ไขบันทึกนั้นได้ทนั ที จึงไม่ควร
ใช้หมึ ก เขี ย น ในการเคลื่ อนที่ ไ ปในแต่ ล ะช่ วง นัก แสดงควรทราบหรื อก าหนดความหมายและ
สาเหตุแห่ งการเคลื่อนที่น้ นั เสมอ และต้องแน่ใจด้วยว่าได้เปล่งข้อความต่างๆ ทุกคาพูดออกมาด้วย
ใจความที่ได้ตีความแล้วอย่างถู กต้องที่สุด ใน ขณะนั้นเมื่อการซ้อมช่ วงที่หนึ่ งเสร็ จสิ้ นแล้ว ควร
ท่องจาคาพูดในช่วงที่หนึ่ ง (Act1) นี้ ท้ งั หมดในขณะที่เริ่ มซ้อมในช่วงที่สอง (Blocking II) และควร
ท่องจาช่วงที่สองทั้งหมดเมื่อเริ่ มซ้อมช่วงที่สาม (Blocking III) ควรจาบทในส่ วนของตนเองให้ได้
ทั้งหมดประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนวันแสดงจริ ง
8.3 Business rehearsals หรื อ Developing rehearsals คือ การซ้อมการเคลื่อนไหว
พิเศษปลีกย่อยเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและช่วยเป็ นคิวเสริ มความทรงจาของนักแสดง
โดยปกติควรมีการวางแผน Business ล่วงหน้า โดยผูก้ ากับการแสดงจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายละเอียด
ปลีกย่อยต่างๆ เมื่อการซ้อมไปถึงขั้นที่นกั แสดงเลิกถือบทแล้ว ผูก้ ากับการแสดงบางคนนิยมกาหนด
ทิ ศ ทางการเข้า ออกไว้ล่ วงหน้า แต่ ใ ห้นักแสดงพัฒนาการเคลื่ อนไหวต่ า งๆ ด้วยแรงบันดาลใจ
(Motivation) ที่เกิดขึ้นในขณะที่สวมบทบาทของตัวละครนั้นๆ ในการซ้อมระดับนี้ นอกจากจะเน้น
ไปที่เรื่ องการพัฒนาบุคลิ กลักษณะนิสัยของตัวละคร และเรื่ องแรงบันดาลใจต่างๆ จนถึงความเชื่ อ
ในบทบาทที่ นัก แสดงนั้น ๆ รั บ บทอยู่ ยัง รวมไปถึ ง การส่ ง หรื อ แสดงออกซึ่ งอารมณ์ ปฏิ กิ ริย า
ตอบสนองและความรู ้ สึกรวมกับนักแสดงตัวอื่นๆ เริ่ มมีการใช้เครื่ องประกอบฉากการแสดงและ
เวทีที่เรี ยกว่า Props ซึ่ งอาจจะใช้สิ่งเทียมชัว่ คราวแทนของจริ งไปก่อนจนกว่าจะถึงวันแสดงก็ได้
สาหรับบทที่มีการแสดงความรัก ฉากต่อสู้ หรื อฉากกลุ่มคนจานวนมากที่ผกู้ ากับการแสดงอาจจะยัง
ไม่ตอ้ งการให้ผใู ้ ดเห็น ก็สามารถจัดให้มีการซ้อมย่อยเป็ นพิเศษในลักษณะลับเฉพาะมิให้มีผอู้ ื่นอยู่
ด้วยยกเว้นนักแสดง ผูก้ ากับการแสดง และผูก้ ากับเวทีเท่านั้น
8.4 Memory rehearsals คือ การซ้อมเพื่อท่องจาบท หรื อ line ต่างๆ มีดว้ ยกันหลายวิธี
เช่น หาความหมายของแต่ละ line ก่อนแล้วจึงท่องจาปากเปล่าหรื อท่องจาโดยอาศัย Business หรื อ
Props และบางคนอาจจะท่องจา lines ต่อ lines โดยไม่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้ งเลยตั้งแต่ตน้ แต่
สามารถจดจาได้คล่องแคล่วแล้วค่อยทาความเข้าใจผูก้ ากับขณะทาการซ้อม เป็ นเรื่ องความสามารถ
พิเศษเฉพาะของนักแสดงแต่ละคน
8.5 Characterization and Motivation rehearsals คือ การซ้อมเพื่อเน้นในเรื่ อง
Motivation หรื อ Characterization ส่ วนใดที่ยงั ขาดความหมายหรื อจุดมุ่งหมายก็พยายามแนะนาให้
แก้ไขจนบรรลุผลตามที่ตอ้ งการ
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8.6 Running rehearsals คือ การซ้อมตลอดทั้งเรื่ องเรี ยงฉากต่อฉาก เริ่ มประมาณ 1
อาทิตย์ก่อนการซ้อม Dress rehearsals การขัดจังหวะระหว่างการแสดงมีนอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้ มี
การเช็ กเวลาที่ ใช้ในการแสดงแต่ละฉาก การซ้อมแบบนี้ จะให้นักแสดงทราบเหตุการณ์ ต่างๆ ที่
เกิ ดขึ้ นทั้งหมด ท าให้ทราบ Tempo และ rhythm ที่ เหมาะสม ผูก้ ากับ การแสดงบางคนชอบ
ขัดจังหวะเหตุการณ์เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพื่อให้คาแนะนา การขัดจังหวะดังกล่าวเสี ยเวลามาก
ที่ดีที่สุ ด ควรเป็ นการซ้อมแบบที่ ดาเนิ นเรื่ องไปตั้ง แต่ ตน้ จนจบ แล้วจึ งให้ค าแนะนารวมกันใน
ภายหลัง โดยการจดข้อบกพร่ องต่างๆ ไว้อย่างละเอียดถี่ถว้ น
8.7 Intergrating rehearsals หรื อ Polishing rehearsals คือ การซ้อมในสภาวะ-แวดล้อม
จริ งของตัวละคร คือ มีฉากหรื อยกพื้นจริ งที่จะใช้ในการแสดง อาจจะมีการทดลองเสื้ อผ้าจริ งเพื่อให้
เกิดความเคยชิน โดยต้องมีเครื่ องประกอบฉากการแสดงและเวทีอย่างครบถ้วน ผูก้ ากับการแสดงจะ
ทาการทดสอบมุมมองของผูช้ มจากที่นง่ั ต่างๆ ทัว่ โรงละคร ตรวจสอบดูรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ
อย่างถี่ถว้ นเพื่อประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุดในการแสดง บางครั้งอาจจะมีการซ้อมเฉพาะฉากแสดงความ
รัก ฉากการต่อสู ้ หรื อฉากที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก ในการซ้อมระยะนี้ เป็ นการซ้อมที่ช่วยให้การ
แสดงมีชีวิตชี วาน่ าติดตามและน่ าสนใจยิ่งขึ้น ส่ วนของการแสดงตอนใดที่ดูแล้วน่ าสนใจก็อาจจะ
ปรับปรุ งตัดทอนบทให้กระชับ ผูก้ ากับการแสดงจะต้องดูแลตัวละครทั้งที่เป็ นตัวเอกและตัวรองให้
สวมบทบาทอย่างเหมาะสม
8.8 Technical rehearsals คือ การซ้อมทางเทคนิค เน้นในเรื่ องการเปลี่ยนฉาก แสงและ
เสี ยง เป็ นการซ้อมที่ไม่ตอ้ งมีนกั แสดงอยูด่ ว้ ยก็ได้ เน้นความพร้อมเพรี ยงของผูร้ ่ วมงานฝ่ ายเทคนิคที่
ประกอบงานด้านเทคนิคโดยเฉพาะ หากมีสิ่งใดไม่เรี ยบร้อยก็จะได้จดั การแก้ไขให้ดีข้ ึน นอกจากนี้
ยัง เป็ นการซ้อมจัดคิ วเข้าออกและการดาเนิ นงานของฝ่ ายต่า งๆ ด้วย เช่ นกัน ผูก้ ากับ เวทีอาจจะ
ทดลองปิ ดเปิ ดม่านตามคิวที่กาหนดไว้ นักแสดงอาจจะทดลองแต่งชุดเดินไปมาบนเวทีตามแบบที่
เรี ยกไว้ Costume parades เพื่อทดสอบสี เสื้ อผ้ากับสี ของฉากและสี ของไฟบนเวที นอกจากนี้ หาก
เป็ นละครที่ มีฉ ากมากกว่า 1 ฉากขึ้นไป และเป็ นฉากที่ มีเครื่ องประกอบฉากการแสดงและเวที
จานวนมาก ก็จาเป็ นที่จะต้องมีการซ้อมเปลี่ยนฉากแยกออกมาอีกทอดหนึ่ ง เรี ยก Shift rehearsals
ในการซ้อมนี้ ผูก้ ากับการแสดง ผูอ้ อกแบบฉาก ผูก้ ากับเทคนิ ค และผูก้ ากับเวที จะคอยกากับดูแล
ประสานงานร่ วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฉากและฝ่ ายเครื่ องประกอบฉากการแสดงและเวที ให้ใช้เวลา
ในการเปลี่ ย นฉากน้อ ยที่ สุ ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด ถู ก ต้อ งตามต าแหน่ ง ที่ ก าหนดไว้ ใน
ขณะเดียวกันก็มีการซ้อมของฝ่ ายแสงเรี ยก Lighting rehearsals ฝ่ ายจัดแสงจะจัดคิวแสง (Light
cues) ซึ่ งจะกาหนดระดับแสง ความสว่าง และระยะเวลาในการขึ้นลงของระดับแสง และเมื่อการ
ซ้อมดาเนินไประยะหนึ่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับแสงและปรับคิวใหม่เพิ่มเติมขึ้น ในขณะที่
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คิวแสงเก่าอาจจะต้องยกเลิกหรื อปรับปรุ งให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น การซ้อมด้านเทคนิคนี้ อาจจะมี
การดาเนินการถึง 3 หนต่อสัปดาห์ ขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของคิว
8.9 Dress rehearsals คือ การซ้อมใหญ่ เป็ นการซ้อมที่ฝ่ายงานต่างๆ ต้องมีความพร้อม
และมีความสมบูรณ์ แบบเกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์ มีการดาเนินงานเสมือนวันแสดงจริ งทุกประการ ทั้ง
ทางด้านฉาก แสง เสี ยง เทคนิค และเสื้ อผ้า ฯลฯ มีการจับเวลาอย่างละเอียดทุกช่วง แม้แต่การเปลี่ยน
ฉาก กลุ่ มคนที่ ตอ้ งอยู่ในระหว่างการซ้อมใหญ่ได้แก่ Stage Management, Stage Carpenter,
Wardrode mistress, Male-up artist, Technical director, Light crew, Special effect crew, Sound
man และ Property man การซ้อมใหญ่อาจจะมีการซ้อม 3 วันติดต่อกัน โดยวันแรกเป็ นการซ้อมปิ ด
มิให้ผชู ้ มอยูใ่ นโรงละครนั้นเลย เน้นหนักในเรื่ องเสื้ อผ้าตัวละคร และเป็ นรอบแรกที่มีการแต่งหน้า
นักแสดงเสมือนการแสดงจริ ง เมื่อมีขอ้ ผิดพลาดส่ วนใด ก็มีการจดบันทึกและทาการซ่ อมแซมแก้ไข
เพื่ อให้ท นั ใช้ง านในวันถัดไป การซ้อมรอบที่ ส องและสามจึ งจัดให้มีผูช้ มบ้างเพื่อให้นัก แสดง
คุน้ เคย เมื่อสิ้ นสุ ดการซ้อมการแสดงแต่ละรอบ ผูก้ ากับการแสดงจะให้คาติชม ในระยะเดียวกันนี้
บัตรเริ่ มขายออกไปบ้างแล้วบางส่ วน การประชุ ม Production meeting ครั้งสุ ดท้ายจะจัดขึ้นในระยะ
นี้ เพื่อสรุ ปผลงานของฝ่ ายต่างๆ ก่อนการแสดงจะเริ่ มขึ้น ในระยะการซ้อมใหญ่น้ ี ทุกอย่างเสมือน
การแสดงจริ ง ดัง นั้น ความรั บ ผิดชอบด้า นการแสดงเป็ นหน้า ที่ รับผิดชอบดู แลโดยผูก้ ากับ เวที
โดยตรง ให้ทุกอย่างเป็ นไปตามที่ได้ซอ้ มไว้

9. ดาเนินการผลิตละครขั้นสุ ดท้ าย
เริ่ ม เปิ ดการแสดงให้ ค นชมรอบแรก อาจจะเป็ นรอบบัต รเชิ ญ ซึ่ งเปิ ดให้เ ฉพาะแก่
สื่ อมวลชนที่เรี ยกกันว่ารอบ Press เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการวิจารณ์ขอ้ ดีและข้อเสี ยของละครเรื่ อง
นั้นๆ แล้วเผยแพร่ ให้ผสู ้ นใจได้รับทราบ การแสดงรอบพิเศษนี้ ควรอยู่ห่างจากแสดงจริ ง 3-4 วัน
เพื่อสื่ อมวลชนสามารถนาคาวิจารณ์ ลงพิมพ์ได้ทนั และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทีงานสามารถแก้ไข
ข้อบกพร่ องของการแสดงให้ดีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นก่อนรอบการแสดงจริ ง โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆ
จากคาวิพากษ์วจิ ารณ์ของหนังสื อพิมพ์และนิตยสารฉบับสาคัญๆ แต่บ่อยครั้งที่บทวิจารณ์ถูกตีพิมพ์
หลังการแสดงรอบแรกผ่านพ้นไปแล้ว
10. เปิ ดการแสดงจริง
ผูก้ ากับเวที จะมี บทบาทสาคัญมากที่สุดในช่ วงนี้ คือ จะมีหน้าที่รับผิดชอบทุกสิ่ งทุก
อย่างที่เกิ ดขึ้นกับงานเบื้องหลังฉาก หากมีการผิดคิวก็เป็ นหน้าที่ของผูก้ ากับเวทีที่จะแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้านั้น โดยถือว่า การแสดงต้องดาเนินต่อไปไม่วา่ จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ผูก้ ากับการแสดง
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D

11. แก้ ไข ปรับปรุ ง และเปลีย่ นแปลง
หากผูก้ ากับการแสดงและเห็ นข้อบกพร่ องมากมายและเห็นว่า การแสดงออกแนวการ
ก ากับ ของตนเอง นัก แสดงเริ่ ม ไม่ ส ดใสเหมื อนในตอนเริ่ ม ต้น ผูก้ ากับ การแสดงสามารถเรี ย ก
นักแสดงและฝ่ ายงานอื่นๆ มาพร้อมกันละหาทางแก้ไขข้อบกพร้องต่างๆ ก่อนการแสดงรอบต่อไป
หากจาเป็ นก็อาจให้มีการซ้อมอีกครั้งก่อนการแสดงรอบต่อไป หากจาเป็ นก็อาจให้มีการซ้อมอีก
ครั้งก่อนการแสดงจริ งในวันนั้น
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12. จบการแสดง
เมื่ อสิ้ นสุ ดการแสดงรอบสุ ดท้าย ก่ อนจะมีการเลี้ ย งอาลาจากกัน ฝ่ ายงานด้านต่างๆ
จะต้องมาช่วยกันเก็บของและรื้ อฉากลงทั้งหมด พร้อมทั้งเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าที่ในทันทีซ่ ึ งนิยม
เรี ยกว่า Strike ทั้งนี้ เพราะในช่ วงดังกล่าวผูท้ าละครยังอยู่กนั พร้อมหน้า หากปล่อยทิ้งไว้เนิ่ นนาน
ภายหลังจะเกิ ดปั ญหาความเบื่ อหน่ ายและกาลังน้อยเกิ นกว่าที่จะสามารถทางานให้ลุล่วงอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพได้ ฝ่ ายเครื่ องประกอบฉากการแสดงและเวทีตอ้ งคืนของกลับแหล่งที่ขอยืมมาโดย
ด่วน ก่อนที่จะมีการสู ญหายหรื อชารุ ดโดยอุบตั ิเหตุ จากนั้นก็จะมีการประเมินผลของผลงานที่ผา่ น
มาว่ามีขอ้ บกพร่ องซึ่ งเป็ นจุดอ่อนอย่างไร และมีส่วนดีที่เป็ นจุดแข็งอย่างไร ผูก้ ากับการแสดงทาการ
รวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ คานวณรายรัยรายจ่ายและจัดทาบัญชีแสดงยอดกาไรขาดทุน ทั้งนี้
เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตการแสดงหรื อละครเรื่ องอื่นๆ ต่อไป (กฤษรา วริ ศราภูริชา, 2551: 1-28)

บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีนโยบายเชิ งรุ กในด้านการผลิตละครเพลงออกสู่
สายตาผูช้ มอย่างต่อเนื่ อง ผูว้ ิจยั จึงใช้แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานละครเวที เป็ นเข็มทิศนาทางใน
การศึกษาว่า ลักษณะทางจัดโครงการองค์กรเป็ นอย่างไร ขั้นตอนการดาเนิ นงานมีลกั ษณะอย่างไร
เพื่อเห็นภาพรวมการบริ หารงานทั้งหมดของธุรกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
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2.5 แนวคิดเรื่องการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารจัดว่ามีบทบาทอย่างมากต่อธุ รกิ จ สถาบัน องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเชิ งการตลาดแล้ว การสื่ อสารนับได้ว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการนากลยุทธ์ การตลาดใดๆ มาใช้
การแบ่ ง ส่ ว นของตลาดต้องอาศัย การสื่ อสารการตลาด เพื่ อสะท้อนให้เห็ น ถึ งคุ ณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดจะสามารถ
ส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นให้ผบู ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมมองเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ อันจะ
นาไปสู่ การรับรู ้ในข่าวสาร (Attention) ความสนใจผลิตภัณฑ์ (Interest) ความต้องการในผลิตภัณฑ์
(Desire) พฤติกรรมการซื้ อ (Action) ในที่สุด
ในธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าประสบความสาเร็ จ
ของละครเพลงทั้งในแง่รายได้ และจานวนรอบที่เปิ ดแสดงนั้น เนื่ องมาจากการบริ ษทั ซี เนริ โอมี
แผนการทาการสื่ อสารการตลาดสาหรับละครเพลงแต่ละเรื่ องอย่างเต็มรู ปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้ าหมายถึงเปิ ดแสดงละครเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งนาไปสู่ ความสนใจ การยอมรับ และการตัดสิ นใจเข้า
ชมละครในที่สุด
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นิยามและบทบาทของการสื่ อสารการตลาด
Don E. Schultz (อ้างถึงใน ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2543:107) ปรมาจารย์ดา้ นการสื่ อสาร
การตลาดกล่าวไว้วา่ การสื่ อสารการตลาดคือ “กระบวนการการพัฒนาและนาโปรแกรมการสื่ อสาร
ในรู ปแบบต่างๆ มาใช้เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าในปั จจุบนั และกลุ่มลูกค้าคาดหวังในช่ วงเวลาหนึ่ งๆ”
(Marketing Communicationas is The Process of Developing and Implementting Various froms of
Persuasive Communication Programs with Customers and Prospects over time)
กิต ติ สิ ริ พัล ลลภ (อ้า งถึ ง ใน ชื่ น จิ ต ต์ แจ้ง เจนกิ จ , 2543:107) กล่ า วว่า การสื่ อ สาร
การตลาดคือ “ขบวนการการพัฒนาระบบการสื่ อสารด้วยการใช้เครื่ องมือสื่ อสารในหลายรู ปแบบ
และนามาใช้เพื่อให้ส ามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแต่ ละเครื่ องมือจะต้องถูก ใช้อย่า งกลมกลื นและ
ต่อเนื่องโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริ โภครู้จกั เข้าใจ และมองว่าสิ นค้านี้มีคุณค่า”
เสรี วงษ์ มณฑา (2540: 14) ได้กล่าวถึงการสื่ อสารการตลาด หมายถึงกระบวนของการ
พัฒนาแผนงานสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งใช้การสื่ อสารเพื่อการจูงใจหลายรู ปแบบ กับกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างต่อเนื่ อง เป้ าหมายของ การสื่ อสารการตลาดคือ การที่จะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่ อสารสิ นค้า หรื อตราสิ นค้า
เพื่อให้ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายจะได้รู้จกั สิ นค้าที่จะนาไปสู่ ความรู้ ความคุน้ เคยและความเชื่อมัน่ ใน
สิ นค้า
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ชื่ นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ (2543:12) กล่าวไว้วา่ การสื่ อสาร (Communication) โดยทัว่ ไป
แล้ว หมายถึง กระบวนการส่ งข่าวสารข้อมูลจากผูส้ ่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับข่าวสาร โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักคือเพื่อชักจูงให้ผรู ้ ับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาโดยคาดหวังเป็ นไปตามที่ผสู้ ่ งต้องการ
การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) ก็คือ รู ปแบบของการสื่ อสารที่มีผู้
ส่ ง ข่ า วสาร คื อ ผูผ้ ลิ ตสิ นค้า หรื อการบริ ก าร ผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้า ฝ่ ายโฆษณาของบริ ษ ทั บริ ษ ทั
ตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่ งข่าวสารในรู ปของสัญลักษณ์ ภาพ เสี ยง แสง การเคลื่อนไหว
ตัวอัก ษร ค าพูด เสี ย งเพลง ฯลฯ ผ่า นช่ องทางการสื่ อสารประเภทต่ า งๆ หรื อส่ ง ตรงไปยัง ผูร้ ั บ
ข่าวสาร ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของผูส้ ่ งข่าวสาร โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ผรู้ ับข่าวสารตอบสนองไปใน
ทิศทางที่ตอ้ งการ
การศึกษาการสื่ อสารการตลาดในอดีต มักจะให้ความสนใจเฉพาะการสื่ อสารการตลาด
ที่มุ่งเน้นไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย โดยผ่านช่องทางการสื่ อสารการตลาด หรื อที่เรี ยกกันว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด หรื อส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด อันได้แก่ การโฆษณา การส่ งเสริ ม
การขาย การขายโดยบุคคล และการประชาสัมพันธ์
แต่ถา้ จะกล่าวถึ งการสื่ อสารการตลาดในสมัยใหม่แล้ว สิ่ งที่นกั การตลาดควรให้ความ
สนใจนอกเหนือไปจากผูบ้ ริ โภคคือ คนกลางที่อยูใ่ นช่องทางการจัดจาหน่าย หรื อที่เรี ยกว่า “สมาชิก
ในข่ายงานการตลาด” (Performance network member) ตลอดจนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสี ยในธุ รกิจ
(Stakeholders) อันได้แก่ สถาบันการเงิน หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สานักงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สาธารณชนต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ในส่ วนของการสื่ อสารการตลาดที่มุ่งเป้ าหมายไปยังผูบ้ ริ โภค
สิ่ งที่ปรากฏชัดเจนว่า เป็ นแนวโน้มของช่องทางการสื่ อสารการตลาดที่มีความสาคัญในปั จจุบนั และ
อนาคตใกล้ชิด คือ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ซึ่ งเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่นามารวมเข้าไว้ใน
การพิจารณา ทั้งนี้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดทั้งหมด อาจจะได้รับการปรุ งแต่งและผสมผสาน
เข้าด้วยกันเป็ น การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication or
IMC)
ลักษณะสาคัญของการสื่ อสารการตลาด
1. เป็ นกระบวนการ(Process)
คือมีจุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด ประกอบด้วยการเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดหลายๆ
ประเภทพร้ อมกัน และใช้อย่า งต่ อเนื่ อง เพิ่ม ให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลคื อ สร้ างพฤติ กรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพคือ เลื อกใช้เฉพาะเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่ มีค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับสิ นค้าหรื อการบริ การตลอดจนลักษณะของตลาด
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2. เครื่ องมือสื่ อสารเพื่อจู งใจหลากหลายรู ปแบบ (Various Froms of Persuasive
Communication)
เนื่องจากเครื่ องมือสื่ อสารแต่ละรู ปแบบมีความเหมาะสมกับสิ นค้าและบริ การ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกเครื่ องมือสื่ อสารหลายๆ รู ปแบบนั้น
จึงจาเป็ นต้องพิจารณาด้วยว่าช่วงเวลาใดควรเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารใด และเมื่อระยะเวลาผ่านไป
ควรเปลี่ ย นไปใช้เครื่ องมื่ อสื่ อสารหลายๆ รู ปแบบเหล่ านั้นพร้ อมๆ กันก็เป็ นไปได้แต่ เครื่ องมื อ
สื่ อสารทุกชนิดที่เลือกนั้นจะต้องเน้นจุดขายเดียวกัน (Selling Point)
3. การสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้ าปั จจุ บันและกลุ่มลูกค้ าคาดหวัง (Communication with
Customers and Propects) การสื่ อสารการตลาดต้องเป็ นไปและสอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior) ของกลุ่ มลูกค้าเหล่านั้น ดังนั้นในการสร้ างแผนการสื่ อสารการตลาดกับ
กลุ่ ม เป้ าหมายจึ ง เริ่ ม ต้นด้วยการแบ่ ง ตลาดออกเป็ นส่ ว นๆ (Segmentation) เช่ น รู ปแบบการ
ดารงชีวติ (Life Style) และค่านิยม (Value) เป็ นต้น จากนั้นจึงจะกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Targeting)
ที่ตนต้องการเข้าไป โดยอาจเลื อกเข้าไปในส่ วนของตลาดเพียงส่ วนเดียว หรื อหลายส่ วนก็ได้ เมื่อ
กาหนดตลาดเป้ าหมายได้แล้ว ธุ รกิจก็จะเป็ นต้องวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และการรับรู้ ของตลาดเป้ าหมาย โดยเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่จูงใจหลากหลายรู ปแบบในการ
สื่ อสารถึงจุดขายที่โดดเด่น (Unique Selling Point) เพื่อชี้ ให้เห็นว่าตราสิ นค้านั้นมีคุณค่าเหนือกว่า
ตราสิ นค้าของคู่แข่งขัน (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2543:108)

วัตถุประสงค์ ของการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อ สารการตลาด เป็ นการสื่ อ สารเพื่อ ให้ผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ ข่ า วสารประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นใจที่จะนาไปสู่ การซื้ อในที่สุด ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารการตลาดจึงได้แก่
1. เพือ่ แจ้ งให้ ทราบ
เป็ นการสื่ อสารเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผบู้ ริ โภคที่เป็ นเป้ าหมาย หรื อประชาชนทัว่ ไป เกี่ยวกับธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางธุ รกิจ ซึ่ งการสื่ อสารเพื่อ
วัตถุ ป ระสงค์น้ ี จะต้องกระทาอยู่เป็ นประจา เพื่อให้ผูบ้ ริ โภค และประชาชนได้ทราบข่ า วอย่า ง
สม่าเสมอ และช่วยสร้างความจดจาอันมีผลอย่างต่อเนื่องในการตัดสิ นใจบริ โภคในอนาคต
2. เพือ่ ให้ ความรู้
เป็ นการสื่ อสารเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นความรู้แก่ผรู้ ับสาร เป้ าหมายและประชาชนทัว่ ไป
แม้ว่าการสื่ อสารการตลาดจะมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อการขายก็ตาม แต่ในการสื่ อสารกับผูร้ ับสาร
บางครั้งธุ รกิจก็จาเป็ นต้องให้ความรู้บางอย่าง เช่น ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีในการผลิต
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หรื อความก้าวหน้าที่ทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ในสิ่ ง ที่ ย งั ไม่ท ราบ และทราบถึ งอรรถประโยชน์ อันจะนามาซึ่ งการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และที่
สาคัญ จะเป็ นส่ วนช่วยเพิ่มการตัดสิ นใจซื้ อได้มากขึ้น
3. เพือ่ โน้ มน้ าวชั กจูง
เป็ นการสื่ อสารที่มุ่งเน้นกระตุน้ โน้มน้าวใจ และสร้างอิทธิพลต่อความคิด เพื่อให้ผ-ู้
บริ โภคเกิ ดการคล้อยตามดัง ที่ ธุ รกิ จต้องการ ข้อมูล ข่า วสารที่ สื่อสารเพื่อสนองวัตถุ ป ระสงค์น้ ี
จาเป็ นต้องแสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็ นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ภาพลักษณ์ที่ดี
ของธุ รกิจ ข้อเสนอหรื อทางเลือกที่ดีกว่าคู่แข่ง การสื่ อสารการตลาดส่ วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับ
วัตถุประสงค์น้ ี หากธุ รกิจสามารถโน้นน้าวใจผูบ้ ริ โภคได้ก็จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
4. เพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
เป็ นการสื่ อสารที่ตอ้ งการให้ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปเกิด
ความรู ้สึกที่ดี จดจาและระลึ กนึ งถึงธุ รกิ จและผลิตภัณฑ์ จนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภค จากที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เดิ มให้เปลี่ ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของธุ รกิ จแทน การสื่ อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องอาศัยเวลา ไม่สามารถกระทาให้สาเร็ จได้โดยง่าย เพราะพฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้น (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ . 2543:3)

เครื่องมือในการสื่ อสารการตลาด
ตามแนวคิดการสื่ อสารการตลาด จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคปั จจุบนั ตลอดจนกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่คาดว่าจะเป็ นกลุ่มลูกค้าใน
อนาคตอี กด้วย นอกจากนี้ ยังรวมถึ งกลุ่ ม พ่อค้า คนกลาง ตัวแทนจัดจาหน่ า ย ผูจ้ าหน่ า ยวัตถุ ดิบ
บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา เป็ นต้น ซึ่ งในการสื่ อสารการตลาดนั้น จาเป็ นต้องใช้รูปแบบหรื อเครื่ องมือ
การสื่ อสารการตลาดหลายๆ รู ป แบบ เพื่ อให้เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และเพื่ อ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ทางบริ ษทั กาหนดไว้ ซึ่ งเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารนั้นมีอยู่
มากมาย
Koter (2003 อ้างถึงใน ภิญญา ลีฬหบุญเอี่ยม, 2552: 23) แบ่งเครื่ องมือหลักในการ
สื่ อสารการตลาดได้ 5 เครื่ องมือ
โฆษณา (Advertising)
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
การใช้พนักงานขาย (Personal selling)
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การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
ซึ่ งเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดนั้นยังมีได้อีกมากมาย กล่าวคือ เครื่ องมือในการ
สื่ อสารการตลาดอาจเป็ นเครื่ องมื อใดๆ ก็ได้ที่สามารถสื่ อเข้าถึ งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้ ซึ่ งใน
ปั จจุบนั มีอยูม่ ากมาย
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เสรี วงษ์ มณฑา (2540: 92) ได้กล่าวถึงเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดที่
นิยมใช้กนั มาก ได้แก่
1. การโฆษณา (Advertising)
เป็ นรู ปแบบของการสร้างการติดต่อสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand contact) การโฆษณา
ใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1.1 ต้องการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ (Differentiate product) อย่างรวดเร็ ว
และกว้างขวาง
1.2 ต้องการยึดตาแหน่งครองใจสิ นค้า (Brand positioning)
1.3 ใช้โฆษณาเมื่อต้องการสร้างผลกระทบ (Impact) ที่ยิ่งใหญ่ดา้ นต่อสิ นค้าและ
องค์กรภาพลักษณ์ (Image)
1.4 ถ้าสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั กันดีอยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งให้ความรู้กบั คน (Educated) ต้องการ
ตอกย้ า ต าแหน่ ง สิ นค้า (Brand Positioning) ต้อ งการสร้ า งความแตกต่ า ง
(Differentiation) ลู ก ค้า มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ต้อ งไปเปลี่ ย นความคิ ด ของลู ก ค้า ก็ ค วรใช้
โฆษณา
ทั้ง 4 ประการนี้คือ เหตุผลที่ตอ้ งใช้โฆษณา ในการตัดสิ นใจโฆษณาจะต้องตอบคาถาม
3 ข้อคือ (1) ต้องการสร้างตาแหน่งครองใจให้สินค้าของฉันหรื อไม่ (2) ต้องการสร้างความแตกต่าง
ที่ รวดเร็ วในวงกว้า งหรื อไม่ (3) ต้อ งการสร้ า งความยิ่ง ใหญ่ ใ ห้ก ับ สิ นค้า หรื อไม่ ถ้า ต้อ งการ 3
ประการนี้ก็ใช้การโฆษณา

2. การประชาสั มพันธ์ (Public Relations : PR)
การประชาสัมพันธ์ใช้ในกรณี ต่อไปนี้
2.1 ใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลัก ษณ์ (Image) ว่าเหนื อกว่าคู่แข่ง ซึ่ ง
คุณสมบัติอื่นๆ ไม่สามารถสร้างได้วา่ คู่แข่งขันคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เท่าเทียมกับคู่แข่งขัน
ภาพลัก ษณ์ จ ะเป็ นสิ่ ง เดี ย วที่ จ ะสร้ า งความแตกต่ า งในผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ดี เมื่ อ สิ่ ง อื่ น เท่ า กัน หมด
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ภาพลักษณ์ จึงเป็ นสิ่ งเดี ยวที่ เหลื ออยู่เพื่อใช้ในการต่อสู้ได้ โดยใช้เรื่ องราว (Story) และตานาน
(Legend) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คู่แข่งขันจะเลียนแบบกันได้ยากมาก
2.2 การประชาสัมพันธ์จะใช้เมื่อต้องการให้ ความรู้ กบั บุคคล สิ นค้าบางชนิ ดจะ
ประสบความสาเร็ จได้เมื่อมีคนรู้จกั ในตราสิ นค้านั้นต้องอธิบายถึงคุณสมบัติของสิ นค้า
2.3 เมื่อมีขอ้ มูลข่าวสารจานวนมากที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม (Values added) ให้กบั
ผลิตภัณฑ์และข่าวสารนั้นไม่สามารถบรรจุเข้าไปในการโฆษณาได้ เพราะการโฆษณามีเวลาจากัด
ดังนั้นจึงใส่ ขอ้ มูลเข้าไปในการโฆษณามากๆ ไม่ได้ การประชาสัมพันธ์จึงทดแทนในกรณี ที่มีขอ้ มูล
มากมายที่เป็ นจุดชื่ นชมในสิ นค้า โดยสามารถสร้างความรับรู้ในตราสิ นค้า (Brand Knowledge)
ด้วยการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ข่าว บทความ วิดีโอ โบรชัวร์ สมุด (Booklet) การจัด
แสดงสิ นค้า ฯลฯ
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การประชาสัมพันธ์จะต้องทาให้นอกเหนือจากการให้ข่าว (Publicity) เพราะการให้ข่าว
เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ยังต้องมีสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชนกับชุมชนด้วยซึ่ ง
คุณสมบัติของการประชาสัมพันธ์น้ นั มีลกั ษณะดังนี้ (1) บริ ษทั ได้นาสิ นค้ามาเสนอ (2) คนพูดและ
บริ ษทั เป็ นที่รู้จกั (3) สื่ อมวลชนได้มีส่วนร่ วม (4) ผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูล โดยเกิดการจัดโปรแกรมแฝง
โฆษณา

3. การตลาดทางตรง (Direct marketing)
หมายถึ ง การตลาดทางไกล (Telemarketing) การขายทางแคตตาล็อก (Catalogue
sale) การสั่งซื้ อทางไปรษณี ย ์ (Mail Order) การขายโดยวิธีสัมนา (Seminar sale) การขายโดยจัด
งานปาร์ ต้ ี (Party Sale) การขายทางไปรษณี ย ์ (Direct Mail) และการขายโดยบุคคล (Personal
selling) การตลาด เจาะตรงใช้ในกรณี ต่างๆ ต่อไปนี้
3.1 เมื่อมีฐานข้อมูล (Database) ที่ดีพอ ในกรณี น้ ีถา้ ทราบว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร
อยู่ที่ไหน จะเป็ นการประหยัดกว่าการซื้ อสื่ อ การตลาดทางตรงใช้ในประเทศไทยไม่ค่อยประสบ
ความสาเร็ จเนื่ องจากมีจดหมายกลับคืนมาโดยไม่ตอบรับ หรื อไม่ถึงมือผูร้ ับ เป็ นเพราะฐานข้อมูล
ไม่ดีพอ
3.2 เมื่ อ ต้อ งการสร้ า งการตลาดที่ มี ค วามเป็ นส่ ว นตัว (Personalized marketing)
ต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความรู้สึกว่าเป็ นการตลาดแบบส่ วนตัว เมื่อผูบ้ ริ โภครับจดหมายแล้ว
จะรู ้สึกว่าเป็ นลูกค้าสาคัญ
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3.3 ใช้เพื่อเป็ นกลยุทธ์ ติดตามผล (Follow up strategy) เมื่อมีฐานข้อมูลลูกค้าที่
ต้องการปิ ดการขายหรื อติดตามเพื่อผลการสื่ อสารการตลาด สามารถเจาะตรงด้วย จดหมายตรง
(Direct mail) ไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้
3.4 เป็ นการเตือนความทรงจา (Remind) การใช้การตลาดทางตรง (Direct marketing)
เพื่อติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) ควรใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษ (Special
offer) เนื่องจากการตลาดทางตรงมักจะไม่ได้ผลถ้าไม่มีขอ้ เสนอพิเศษ ซึ่ งถือเป็ นการใช้ร่วมกับการ
ส่ งเสริ มการขาย (Sale promotion) เพื่อติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3.6 ในกรณี เมื่อมีขอ้ เสนอการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion offer) การส่ งเสริ ม
การตลาดมักจะเกิดขึ้นในกรณี ที่ผลประโยชน์ในการส่ งเสริ มการตลาดที่ไม่เท่ากันระหว่างกลุ่ม เช่น
ลดพิเศษกลุ่มข้าราชการ 20% แต่ไม่ลดให้บุคคลทัว่ ไป เป็ นต้น
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4. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event marketing)
เป็ นการจัดกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย การจัดประกวด (Contest) การจัดการแข่งขัน
(Competition) การฉลอง (Celebration) การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ (Launching) โดยการตลาดโดยการ
จัดกิจกรรมพิเศษทาได้ใน
4.1 สร้างภาพลักษณ์ (Image) โดยการใช้กิจกรรมเป็ นตัวนาไปสู่ การได้รับการลงข่าว
(Media converage) เพราะธุ รกิจไม่มีกิจกรรมไม่มีเหตุการณ์ธุรกิจก็จะเงียบเหงา ดังนั้นการสร้าง
กิจกรรมเหล่านี้จึงถือว่าเป็ นการสร้างภาพลักษณ์
4.2 การใช้กิจกรรมพิเศษ (Event) เป็ นพยานของจุดขาย (Testimonial) เช่น ฉลอง
ครอบรอบ 30 ปี สื่ อความหมายว่ามีความสามารถเพียงพอจึงอยูไ่ ด้ถึง 30 ปี เป็ นต้น ในกรณี น้ ีจึงถือ
ว่าเป็ นการติดต่อสื่ อสารจุดขายของบริ ษทั

การจัดกิจกรรมพิเศษมักจะมีการสื่ อสารรู ปแบบอื่นๆ เป็ นผลตามมา (Spin-off effect)
การประกวดออกรายการทอล์กโชว์ นาเด็กที่ชนะการประกวดไปต่างประเทศ เป็ นต้น โดยการจัด
กิจกรรมพิเศษต่างๆ จึงถือว่าก่อให้เกิดการได้ข่าวสารต่อเนื่องได้ดีที่สุด สามารถครอบคลุมการใช้
สื่ อแบบไม่ตอ้ งเสี ยเงิน (Free media converage) ส่ วนสื่ อมวลชนจะแพร่ กระจายข่าวให้มากหรื อน้อย
นั้นขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมการสร้างสรรค์ (Creativity) นั้นมีค่าควรแก่การเป็ นข่าวหรื อไม่
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5. การจัดแสดงสิ นค้ า(Display)
วัตถุประสงค์ในการจัดแสดงสิ นค้ามีดงั นี้
5.1 ใช้การจัดแสดงสิ นค้า ดึ งผูบ้ ริ โภคเข้ามา ณ จุดซื้ อ เนื่ องจากว่าผูบ้ ริ โภคดู สื่ อ
น้อยลง และมีการแข่งขัน ณ จุดขายที่รุนแรงยิง่ ขึ้น จึงใช้ การจัดแสดงสิ นค้า เพื่อดึงผูบ้ ริ โภคเข้ามาที่
จุดซื้อ
5.2 ใช้การจัดแสดงสิ นค้า เป็ นเครื่ องมือตอกย้ าจุดขาย (Selling point) ของสิ นค้าอีก
ด้วย โดยเฉพาะสิ นค้าที่นาเข้าสู่ ตลาดใหม่ (Lauch) มักจะใช้การจัดแสดงสิ นค้า เป็ นบทบาทสาคัญ
ในการนาสิ นค้าใหม่เข้าสู่ ตลาด
5.3 ใช้การจัดแสดงสิ นค้าเพื่อเสริ มการสื่ อสารเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการขาย (Sales
promotion) การทา Sale promotion ให้มีความโดดเด่นของการจัดแสดงสิ นค้า ซึ่ งภาษาไทยเรี ยกว่า
“กองโชว์” กองโชว์อยูใ่ นพื้นที่พิเศษ ตามทางเดินหน้าประตู ตามระเบียง หรื อในพื้นที่ที่จดั ให้โดด
เด่น (Outstanding) มากกว่าปกติ ในการทาการจัดแสดงสิ นค้าอาจจะใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบ
เช่น โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ วัสดุ ณ จุดซื้ อ (Point of purchase material) หรื อเป็ น Shelf talker จะเป็ น
สิ่ งที่ติดกับชั้นวางสิ นค้าแล้วขยับไปมา หรื อมีเสี ยงเมื่อมีคนเดินผ่าน เป็ นต้น
การจัดแสดงสิ นค้ า มี 2 แบบดังนี้
1. การจัดแสดงสิ นค้าไว้เพื่อขาย (Stock display) เป็ นการจัดแสดงสิ นค้าที่วางไว้ขาย
สามารถสื่ อความหมายว่าอยูต่ าแหน่งสาคัญหรื อไม่ ลูกค้าก็จะอ่านตราสิ นค้า จานวนหน้าในการจัด
วางสิ นค้า (Facing) ซึ่ งเรี ยกว่าขา สิ นค้าที่มีหลายขาได้รับการมองว่าเป็ นสิ นค้าที่ขายดี
2. การจัดแสดงสิ นค้าถาวร (Fixed Display) เป็ นของที่ใช้ตกแต่งไว้ถาวร แต่เวลาลูกค้า
ซื้อหยิบจากที่อื่น เป็ นการแสดงสิ นค้าที่เอาไว้คงที่ หมายถึงของที่ตกแต่งไว้และไม่ได้มีไว้ขาย ไม่มี
การหยิบขาย กรณี น้ ี จะสื่ อสารกับแนวคิดหลัก (Theme) จุดขาย(Selling point) ลักษณะ (Charator)
จุดขาย (Selling Point)

6. การใช้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นสื่ อ (Merchandising)
เป็ นการจัดทาวัสดุสิ่งของขึ้นมา ในวัสดุส่ิ งของเหล่านั้นมีข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าอยู่
ด้วย อาจจะเป็ น โลโก้ ตราสิ นค้า ค าขวัญ ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดความถี่ ในการสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand
Contact) และทาให้เกิ ดการเปิ ดรับ (Exposure) วัสดุ ส่ิ งของเหล่ านี้ จะถูกนามาใช้เป็ นสื่ อเคลื่ อนที่
(Moving media) และสามารถทาให้เกิดการติดต่อสื่ อสารด้านตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี
การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ (Merchandising) ใช้ได้ในกรณี ต่อไปนี้
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6.1 เพือ่ ให้ เกิดความถี่สูงสุ ด (High frequency) เพราะเป็ นสื่ อเคลื่อนที่ ทาให้เกิด
ความถี่สูง ทั้งผูท้ ี่พบสิ นค้าและผูใ้ ช้สินค้าด้วยซึ่ งสามารถกระจายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
6.2 ต้ องการหาสิ่ งทีเ่ ป็ นการส่ งเสริมการขายไปในตัว
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7. การให้ สัมปทาน (Licensing)
เป็ นการจัดทาสิ นค้าไว้ขาย สิ นค้านั้นจะช่วยสื่ อสารตราสิ นค้าด้วย คานี้ ใกล้เคียงกับคา
ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ (Merchandising) แต่ต่างกันที่ การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ (Merchandising)
บริ ษทั จะทาเอง ส่ วน Licensing มีไว้ขาย เป็ นการขายลิขสิ ทธิ์ ชื่อตราสิ คา้ และโลโก้ไห้ผรู้ ับสิ ทธิ์ ไป
เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้านาไปแปะติดสิ นค้าแล้วขาย
กิ จกรรมที่ถือว่าเป็ น Licensing และได้รับความนิ ยมคือ Retail Entertainment เป็ น
ธุ รกิจค้าปลีกที่ได้รับความสนใจมาก เช่น ธุรกิจโรงละคร เป็ นต้น โดยสิ นค้าเหล่านี้จะมี คาขวัญ โลโก้ และตราสิ นค้า ติ ดไปด้วย เท่า กับ เป็ นการส่ งเสริ มการตลาดเกี่ ย วกับสถานที่น้ ันๆ ด้วยในตัว
Licensing จึงถือเป็ นสิ่ งประดิษฐ์อนั ยอดเยี่ยมของนักสื่ อสารการตลาด ซึ่ งผูส้ ื่ อสารนั้นไม่เสี ยเงินแต่
กลับเป็ นผูไ้ ด้เงินจากการขายสิ นค้านั้นเสี ยอีก ซึ่ งต่างจากการใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ (Merchandising)
ซึ่ งเสี ยเงินทาสิ นค้าไว้แจก แต่ Licensing ไม่เสี ยเงินในการสื่ อสารเกี่ยวกับสิ นค้าของตนเองและยัง
ได้เงินจากการขายสิ นค้าด้วย
8. หน่ วยงานขาย(Sales force)
หมายถึงการมีพนักงานขาย ขณะที่ใช้สื่อต่างๆ ในการติดต่อสื่ อสาร แต่อย่างไรก็ตาม
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นสื่ อที่ สาคัญมาก จะใช้พนักงานขายในกรณี
ต่อไปนี้
8.1 เมื่อสิ นค้ านั้นเหมาะสมกับการขายโดยใช้ พนักงานขาย เช่น สิ นค้าขายตามบ้าน
(Door to door selling)
8.2 เมื่อลักษณะสิ นค้ าต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product knowledge) เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนซึ่ งไม่สามารถขายผ่านสื่ อมวลชน (Mass Media) ได้ตอ้ งอาศัย
พนักงานอธิบาย
8.3 หน่ วยขายจาเป็ นต้ องใช้ ในกรณีที่สิ้ นคานั้นต้ องการบริ การที่ดี (Good sales
services) ซึ่งจาเป็ นต้องใช้คนให้บริ การประกอบการขายสิ นค้า โดยพนักงานขายจะเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
แนะนา ติดตั้ง ซ่อมบารุ ง ซึ่ งพนักงานมีบทบาทสาคัญมากขึ้น
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8.4 หน่ วยงานขาย มีความสาคัญในกรณีที่ธุรกิจนั้นต้ องการการสร้ างความสั มพันธ์
ที่ดี (Good relationship) ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ดังนั้นธุ รกิ จที่จะต้องผ่านคนกลาง (ยี่ป๊ั ว และ
ซาปั๊ ว) จึ งต้องอาศัยหน่ วยขาย ซึ่ งถ้าคนกลางไม่ให้ความร่ วมมือก็จะได้จดั วางสิ นค้าให้โดดเด่ น
หรื อไม่นาสิ นค้าออกวางในชั้น คนกลางถือเป็ นสะพานที่หนึ่ ง ส่ วนผูบ้ ริ โภคถือเป็ นสะพานที่สอง
ซึ่งเป็ นสะพานที่นาไปสู่ ความสาเร็ จในการขาย
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9. สื่ อเคลือ่ นที่ (Transit media)
สื่ อเคลื่อนที่ หมายถึง สื่ อที่ไปกับพาหนะของบริ ษทั บริ ษทั ต้องพยายามทาให้รถส่ วน
บุคคล รถกระบะ รถพนักงาน หรื อรถตูข้ องบริ ษทั ใช้โลโก้ ชื่ อตราสิ นค้า หรื อคาขวัญ ตลอดจนมี
ผลิตภัณฑ์ของสิ นค้าด้วย เป็ นการเพิม่ ความถี่ในการสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand contact)
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10. การสั มนา (Seminar)
การจัดสัมนาถือว่าเป็ นจุดในการติดต่อสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand Contact Point) อีก
รู ปแบบหนึ่ง การสัมนาใช้ในกรณี ต่อไปนี้
10.1 ต้ อ งการการยืน ยัน สนั บ สนุ น (Endorsement) จากผูน้ าทางความคิ ด หรื อ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หลายครั้งที่ นักการตลาดใช้ชื่อของผูท้ รงคุ ณวุฒิมาสนับสนุ นสิ นค้าของเขา การจัด
สัมนาโดยการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิมาสนับสนุนสิ นค้า การจัดสัมนาโดยการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูท้ ี่มี
ความรู ้จกั เป็ นอย่างดี (Authority) ในผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ (ในเรื่ องนั้นๆ) มาเป็ นผูน้ าสัมนา ถ้าประธาน
บริ ษทั หรื อผูอ้ านวยการพูดว่าสิ นค้าตนเองดีอย่างไร จะไม่มีน้ าหนักเท่ากับผูท้ รงคุณวุฒิพดู
10.2 เมื่อสิ นค้ านั้นต้ องการให้ ความรู้ กับผู้ใช้ เป็ นสิ นค้าที่เป็ นแนวความคิดใหม่ๆ
ซึ่ งถ้าปราศจากความรู ้ ความเข้าใจจะไม่เกิ ดความนิ ยมในตัวสิ นค้านั้น ในกรณี น้ ี จึงต้องอาศัยการ
สัมนาเข้าช่วย
10.3 ต้ องการรั กษาความเป็ นสมาชิ กเอาไว้ สิ นค้าหลายชนิ ดสามารถรักษาความ
เป็ นลูกค้าไว้ได้ดว้ ยการจัดสัมนา
10.4 ใช้ ในการฉลองเหตุการณ์พเิ ศษ (Special occasion) กรณี น้ ี อาจใช้ร่วมกับการ
สัมนาที่มุ่งสู่ คนกลาง หรื อพนักงานขาย หรื อสมาชิก
11. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
ถือว่าเป็ นจุดในการติดต่อสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand contact point) ในอดีตบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ 3 ประการ
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11.1 เพื่อคุม้ ครองผลิตภัณฑ์ (Protection) เป็ นการป้ องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ได้รับ
ความเสี ยหาย
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11.2 เพื่อการทากาไร (Profit) ในกรณี น้ ี บรรจุภณ
ั ฑ์จะเป็ นตัวสร้างมูลค้าเพิ่ม
ให้กบั สิ นค้าอันจะนาไปสู่ ราคาที่สูงขึ้นและการสร้างกาไรที่เพิม่ ขึ้น
11.3 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ในกรณี น้ ี ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ี แล้วเป็ นจุด
ขาย เช่ น ใช้ซ้ า (Reuse) เป็ นชนิ ดเติม (Refill) สามารถหมุนเวียนเปลี่ยนสภาพได้ (Recycle) ลด
ปริ มาณการใช้ (Reduce) สามารถนาไปใช้งานอื่นได้ ฯลฯ
และในปั จจุบนั นี้บรรจุภณั ฑ์จะทาหน้าที่อื่นเพิ่มเติม ดังนี้
11.4 ใช้บรรจุภณั ฑ์เพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
11.5 บอกตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
11.6 สามารถแพร่ ขยายคาขวัญของสิ นค้าได้ โดยในบรรจุภณั ฑ์มีการระบุไว้
11.7 เล่าเรื่ องราวต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์
11.8 ใช้บอกส่ วนผสม (Ingredien) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งใช้เป็ นจุดขายสิ นค้านั้นได้
11.9 สามารถใช้บรรจุภณั ฑ์บอกถึงวิธีการใช้สินค้า
11.10 ใช้บรรจุภณั ฑ์ในการใช้ขอ้ ความที่สร้างความแตกต่างให้กบั ตราสิ นค้า

12. พนักงาน (Employee)
ถื อว่าเป็ นผูท้ ี่ให้การประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด (The best PR officer) ดังนั้น ถ้า
ต้องการสร้างความมีมูลค่าให้ตราสิ นค้า จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงานในเรื่ องเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มสิ นค้าของบริ ษทั มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Good human resources management)
ที่ดี จะทาให้พนักงานมีความรู้สึกจงรักภักดีกบั บริ ษทั และพร้อมที่จะส่ งเสริ มสิ นค้าของบริ ษทั บาง
บริ ษทั พนักงานมีความรู ้ สึกรักภักดีกบั บริ ษทั และพร้ อมที่จะส่ งเสริ มสิ นค้าของบริ ษทั บางบริ ษทั
พนักงานกลายเป็ นศัตรู ที่คอยว่าร้ ายบริ ษทั ตลอดเวลา จากคากล่ าวที่ว่าการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
บุคคล (Interpersonal communication) จะชนะสื่ อทุกครั้ง ข้อความนี้เป็ นจริ งเพราะการติดต่อสื่ อสาร
ของเรากับบุคคลที่มีความหมายกับชี วิต (Signification people) จะชนะการติดต่อสื่ อสารด้วยสื่ อมวลชนเสมอ (Mass media communication) เพราะบุคคลสาคัญนั้นสามารถให้คุณและโทษกับเรา
ได้ ถ้าข้อความในสื่ อมวลชนขัดแย้ง กับ บุคคลที่ มีค วามหมายกับชี วิตเราเมื่ อไร ข้อความส าคัญ
เหล่านี้ ยอ่ มพ่ายแพ้ ดังนั้นพนักงานจึงเป็ นผูต้ ิดต่อสื่ อสารในตราสิ นค้าที่ดีในการสร้างคุณค่าให้กบั
ตราสิ นค้า
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13. บริการ (Services)
เป็ นการติดต่อสื่ อสาร (Communication) ที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ ง ถ้าการให้บริ การ
แสดงการสื่ อสารที่ดี เป็ นตัวสื่ อให้เกิ ดความประทับใจจากลูกค้า ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเราต้องเอาใจใส่
จึงต้องพัฒนา Point of encounter ซึ่ งหมายถึงจุดทุกจุดที่ตอ้ งกับลูกค้า เช่น ยาม พนักงานต้อนรับ
พนักงานรับโทรศัพท์ ถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ก็มีการรับรู้กนั ด้วยเสี ยง พนักงานส่ งของ พนักงานขาย ฝ่ ายซ่ อม ฝ่ ายติดตั้งเหล่านี้ ถือว่าเป็ น Point of encounter ทั้งสิ้ น พนักงานเหล่านี้ จะต้อง
ให้บริ การแบบไร้ รอยตะเข็บ คื อ ท าให้ราบรื่ นไม่มี ก ารสะดุ ด ดัง สโลแกนของการบินไทยที่ ว่า
“Smooth as silk”
การให้บริ การที่ดี (Good services) ถือว่าเป็ นการติดต่อสื่ อสาร (Communication)
การสื่ อสารว่าบริ ษทั สามารถบริ การได้ดี ทาการโฆษณายอดเยี่ยม บริ การล้ าเลิศ แต่เมื่อคนไปใช้
บริ การแล้ว บริ การไม่ดี ทางร้านค้าคิดว่าสิ นค้าตัวเองเด่น พนักงานขายจึงไม่ให้บริ การที่ดีกบั ลูกค้า
การให้บริ การจะทาให้สื่อความหมายผิดพลาดได้ ทุกกิจกรรมการตลาดจะสามารถสร้างความรู้ใน
ตราสิ นค้า (Brand Knowledge)
ในการทาธุ รกิจควรระลึกถึงเครื อข่ายการสร้างมูลค่า (Value chain) ประกอบด้วย
กิจกรรมของลูกค้าตั้งแต่ก่อนซื้ อและหลังซื้ อ เป็ นโอกาส (Opportunities) ที่จะสร้างการเพิ่มมูลค่า
(Value added) ถ้าบริ ษทั ไม่ฉกฉวยคว้าคุณค่าเหล่านั้น จะทาให้เกิดช่องว่างในการสร้างมูลค่า (Value
gap) เป็ นช่องทางที่คู่แข่งขันจะแทรกเข้าไป ถ้าคู่แข่งขันมีผใู้ ห้คาแนะนา (Consultant) บริ ษทั ก็ตอ้ งมี
ลูกค้าต้องการบริ การ การฝึ กอบรมในขณะที่คู่แข่งมีแต่บริ ษทั เราไม่มีย่อมเป็ นอุปสรรคทาให้เรา
สู ญเสี ยลูกค้า
14. การจัดนิทรรศการ หรือจัดแสดงสิ นค้ า (Exhibition)
ถื อว่า เป็ นการติ ด ต่ อสื่ อ สารที่ ส าคัญ เพราะสิ นค้าบางชนิ ดสามารถสร้ างความ
ประทับใจให้กบั ลูกค้าได้ดว้ ยการสาธิ ต การสื่ อสารกันด้วยสื่ อไม่ทาให้เกิ ดความเข้าใจได้ดีเท่ากับ
การได้เห็ นของจริ ง ดังนั้นสิ นค้าบางชนิ ดจึงจาเป็ นต้องการใช้การจัดนิ ทรรศการหรื อการจัดแสดง
สิ นค้า ซึ่ งจะนิยมใช้มากในกรณี ต่อไปนี้
14.1 รายละเอียดของสิ นค้ามีมาก โดยไม่สามารถถ่ายทอดได้ดว้ ยการโฆษณา รายละเอียดของสิ นค้าสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีให้กบั สิ นค้าได้
14.2 รายละเอียดของสิ นค้าสร้างความประทับใจให้กบั สิ นค้าได้
14.3 การสาธิ ตสิ นค้ามีความหมายในการสื่ อสารเพื่อทาให้ผบู้ ริ โภคสนใจซื้ อสิ นค้า
ได้ เช่น ให้ดูขณะที่สินค้าทางานอยู่ ความประทับใจนี้จะทาให้ผบู้ ริ โภคสนใจซื้ อสิ นค้า
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14.4 เมื่ อคิดว่าสิ นค้าสามารถทาให้เกิ ดการติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two-way
communication) ได้ ซึ่ งในบางกรณี น้ ีตอ้ งมีพนักงานขายประจาจุดที่สนใจซื้อสิ นค้า
15. คู่มือสิ นค้ า (Manual)
คู่มือมักจะใช้แถมไปกับตัวสิ นค้า ซึ่ งถื อว่าเป็ นการสื่ อสารการตลาดอันจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความรู ้ ในการใช้สินค้านั้นอย่างถูกต้อง สิ นค้าบางชนิ ดกลายเป็ นสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพ
เพราะผูข้ ายไม่จดั ทาคู่มือให้กบั ลูกค้า
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16. ศูนย์ ฝึกอบรม (Training center)
ธุ รกิจบางชนิ ดทาให้สินค้าแข็งแกร่ งโดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมถือ
ว่าเป็ นการสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand contact) ในลักษณะเดียวกับการให้ข่าวสารตราสิ นค้าผ่านการ
ฝึ กอบรม
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17. การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
สิ นค้าบางชนิดจาเป็ นต้องเห็นรายละเอียดเจาะลึกเข้าไปข้างใน ให้มองเห็นโครงสร้ างภายใน อีกทั้งยังต้องการเจาะกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเจาะจง การจัดนิทรรศการถือว่าทาให้เกิ ด
ผละกระทบโดยตรงจากตัวนิทรรศการ และเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand contact) ที่
ทาให้เกิดความเข้าใจและเกิดการตอบสนองได้โดยตรง

18. การจัดศูนย์ สาธิตการทางานของสิ นค้ า (Demonstraction center)
สิ นค้าบางอย่างขายได้เพราะการสาธิ ตการทางาน เช่น ขายเครื่ องสาอางต้องมีการ
สาธิ ตแต่งหน้า บางครั้งต้องสาธิ ตการทางานแบบสถานการณ์จาลอง (Simulation) จึงต้องตั้งศูนย์
สาธิ ตการทางานของสิ นค้าไว้ที่ใ ดที่หนึ่ ง ศูนย์สาธิ ตการทางานของสิ นค้าทาให้กลุ่มเป้ าหมายที่มา
ชมการสาธิ ตเกิดความเข้าใจและเกิดการเรี ยนรู้ เนื่องจากได้อยูใ่ นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง บางครั้ง
พนักงานขายจะให้ผบู้ ริ โภคได้ทดลองใช้สินค้าด้วยตนเอง
19. โชว์ รูม (Showroom)
การใช้โชว์รูมเปรี ยบเสมือนกับการใช้ป้ายโฆษณา (Billboard) แทน ซึ่ งโชว์รูมนั้น
ถือว่าเป็ นทั้งการติดต่อสื่ อสารทั้งทางเดียวและสองทาง (One-way and two-way communication)
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20. การตลาดบทเพลง (Music Marketing)
เพลงคือรู ปแบบความบันเทิงอย่างหนึ่งที่เข้าถึงคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มคน ดังนั้น
เพลงจึงใช้เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่นกั การตลาดนิ ยมใช้ในการทาการตลาด ซึ่ งเรี ยกกลยุทธ์น้ ี ว่า “การตลาดบทเพลง” หรื อ Music Marketing ซึ่ งสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างน่าสนใจ และคน
ทัว่ ไปสามารถจดจาแบรนด์ได้เป็ นอย่างดี โดยไม่รู้สึกยัดเยียด เป็ นการสร้างให้กลุ่มเป้ าหมายของแบรนด์มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ทางอ้อมโดยไม่จาเป็ นต้องเคยซื้อหรื อใช้สินค้าหรื อบริ การมา
ก่อน การตลาดผ่านบทเพลงมักไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถสร้ างสรรค์หรื อประยุกต์กบั กิ จกรรม
ทางการตลาดอื่นๆ ได้หลากหลาย อาทิ การแต่งเพลงขึ้ นใหม่รวมทั้งผลิ ตมิวสิ ควิดีโอที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับแบรนด์หรื อสิ นค้า การใช้เพลงร่ วมกับภาพยนตร์โฆษณา การใช้เพลงของดารา นักร้องร่ วม
ในเครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดอื่นๆ หรื อการจัดคอนเสิ ร์ต การจัดการประกวดร้ องเพลงหรื อ
ประกวดวงดนตรี เป็ นต้น (Positioning, 2549, 17 มีนาคม)
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นอกจากเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาด ทั้ง 20 เครื่ องมือที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยสภาพ
การแข่งขันทางธุ รกิจที่เข้มข้นขึ้น อีกทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีทาให้เกิดเครื่ องมือในการสื่ อสาร
การตลาดรู ปแบบใหม่ซ่ ึ งองค์กรต่างๆ นิยมใช้ นัน่ คือ การบริหารงานลูกค้ าสั มพันธ์ ปัจจุบนั การ
บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) ได้มีผลต่อการทาธุ รกิ จ
ประเภทต่างๆ เพื่อรับการเปลี่ ยนแปลงของลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงความต้องการอย่างแท้จริ ง อันเนื่ อง
จากความพอใจของสิ นค้าในปั จจุบนั และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนอง
เท่าที่ควร
การบริ หารงานลูกค้ าสั มพันธ์ หรื อ CRM (ชื่ นจิตต์ แจ้งเจนกิ จ, 2544: 13) หมายถึ ง
กิจกรรมการตลาดที่กระทาต่อลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่ อง โดยลูกค้านั้นอาจหมายถึงลูกค้าที่เป็ น
คนกลางในช่องทางการจัดจาหน่ายหรื อเป็ นลูกค้าผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีการรับรู้ที่
ดี ตลอดจนรู ้ สึกชื่ นชมบริ ษทั และสิ นค้าของบริ ษทั โดยกิจกรรมการสื่ อสารระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า
นั้นจะต้องมีลกั ษณะเป็ นกันเองตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั
ทั้งบริ ษทั และลูกค้า
ลักษณะสาคัญของการทาการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรื อ CRM มี 4 ประการ คือ
1. เป็ นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้า ผูบ้ ริ โภคหรื อคนกลางในช่องทางการตลาดแต่
ละราย (Customized) อย่างเป็ นกันเอง (Personalized)
2. วัตถุประสงค์ไม่จาเป็ นต้องการเพิ่มยอดขายในทันที แต่ผลลัพพ์ในรู ปยอดขายจะ
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เกิดในระยะยาวจากการที่ลูกค้ารู ้สึกประทับใจ มีความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีในตราสิ นค้า ดังนั้นสิ่ ง
ที่ธุรกิจต้องทาคือ การผูกสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (Long term relationship)
3. จุดมุ่งหมายสาคัญของการทาการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรื อ CRM คือ ต้องการ
ให้ท้ งั บริ ษทั และลูกค้าได้ประโยชน์จากการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรื อ CRM ทั้ง 2 ฝ่ าย (Winwin Strategy)
4. กิจกรรมการตลาดเน้นกิจกรรมการสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
ดังนั้นเครื่ องมือหรื อสื่ อที่สามารถตอบกลับโดยตรง (Direct Response Device) เช่น เว็บไซต์ที่จดจา
ง่าย การตอบรับทางไปรษณี ย ์ ศูนย์ให้บริ การทางโทรศัพท์ (Call Center) ฯลฯ จะเป็ นเครื่ องมือ
สื่ อสารการตลาดที่สาคัญ
การดาเนินงานด้วยกลยุทธ์การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรื อ CRM ไม่วา่ จะใช้วิธีการ
อย่างไรก็ตามมักมีจุดประสงค์ในการทางานดังนี้
1. เพื่อเพิ่มยอดขายสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้าหรื อบริ การและบริ ษทั ทาให้ลูกค้าราบถึงวิธีการใช้
สิ นค้าอย่างถู กต้อง สามารถจดจา และมีภาพลักษณ์ ที่ดีต่อบริ ษ ทั และสิ นค้า หรื อการบริ การของ
บริ ษทั ในระยะยาว
3. เพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีต่อบริ ษทั และสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั โดยเฉพาะ
4. ในกรณี ที่บริ ษทั มีสินค้าจาหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้อสิ นค้าของ
บริ ษทั ในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งและรู้สึกประทับใจด้านบวก โอกาสที่จะเสนอขายสิ นค้าในสายผลิต ภัณฑ์อื่นได้สาเร็ จจะมีมากขึ้น
5. เพื่อให้ลูกค้าแนะนาสิ นค้าหรื อการบริ การต่อไปยังผูอ้ ื่น (World of Mouth) ใน
ทางบวกเกี่ ยวกับสิ นค้า ซึ่ งมีความน่ าเชื่ อถือมากกว่าคากล่าวในเครื่ องมือสื่ อสารประเภทโฆษณา
และเมื่อสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั ได้รับการกล่าวโจมตีจากผูอ้ ื่นหรื อคู่แข่งขัน ลูกค้าเหล่านี้ จะทา
หน้าที่ปกป้ องชื่อเสี ยงของบริ ษทั และสิ นค้าหรื อบริ การได้เป็ นอย่างดี

ในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า บริ ษทั ไม่ควรดึงลูกค้าทุกคนเข้ามาเป็ นกลุ่มเป้ าหมายเนื่องจากลูกค้าบางรายไม่ได้เปิ ดใจรับสิ นค้า หรื อมีทศั นคติที่ดีต่อสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั
เต็มที่ การผูกพันลูกค้าด้วยการส่ งเสริ มการขายเพื่อให้ลูกค้าอยูก่ บั บริ ษทั ตลอดไป ก็เป็ นสิ่ งที่ทาได้
ยากเพราะลูกค้าที่ไม่ได้เปิ ดใจรับสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั อย่างเต็มที่น้ นั จะมีความอ่อนไหวเรื่ อง
ราคา และข้อ เสนอพิ เ ศษจากคู่ แ ข่ ง ได้ง่ า ย ดัง นั้ น บริ ษัท จึ ง ต้อ งจัด แบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ตามระดับ
ความสัมพันธ์ ที่มีกบั บริ ษทั เพื่อเลือกรู ปแบบการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้ถูกต้องเหมาะสม
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กับแต่ละระดับความสัมพันธ์ (Helen Peck, Adrian Payne, 1999 อ้างถึงใน จุลวิทย์ ปั ตเมฆ, 2548:
41)
การที่ลูกค้าเป้ าหมายให้ความไว้วางใจในบริ ษทั หรื อสิ นค้าและบริ การ ย่อมทาให้ลูกค้า
ต้องการผูกพันตนเองกับสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับและทดลองใช้
สิ นค้าหรื อบริ การอื่นๆ ในอนาคตของบริ ษทั เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงจากการตัดสิ นใจเลือกสิ นค้า
หรื อรับการบริ การที่ผดิ พลาด เมื่อลูกค้าเป้ าหมายให้ความไว้วางใจกับบริ ษทั เป็ นระยะเวลานานย่อม
ทาให้ลูกค้ารู ้สึกต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั ให้มากขึ้น จากการเป็ นลูกค้าที่
ซื้ อต่อเนื่ องในระยะเวลาหนึ่ ง เป็ นลูกค้าผูส้ นับสนุ น ที่มีทศั นคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั หรื อ
กลายเป็ นผูม้ ีอุปการะคุณที่ทาหน้าที่การตลาดภายนอก แทนบริ ษทั คอยแนะนาลูกค้าคาดหวังอื่นๆ
ให้มาใช้สินค้า หรื อบริ ก ารของบริ ษทั จนกระทัง่ ไปถึ ง การเป็ นหุ ้นส่ วนธุ รกิ จ มี ส่วนรั บผิดชอบ
รายรับรายจ่ายและผลกาไร
ดังนั้นกิจกรรมการตลาดใดๆ ก็ตามที่บริ ษทั เลือกมาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการใช้กลยุทธ์
การบริ หารงานลูกค้าสัมพัน ธ์ หรื อ CRM จะต้องถูกนามาใช้ควบคู่ไปกับการสื่ อสารการตลาดที่
สามารถสร้างความไว้วางใจในบริ ษทั หรื อสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั และสามารถโน้วน้าวให้
ลูกค้าเป้ าหมายผูกมัดตนเองเข้ากับโปรแกรมการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรื อ CRM ได้ในระยะ
หนึ่ง (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2544: 66)
แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารการตลาด ที่ประกอบไปด้วยเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาด
ต่างๆ นั้น สามารถนามาใช้วเิ คราะห์ถึงเครื่ องมือที่ใช้การสื่ อสารของธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซิ เนริ โอ จากัด ว่ามีการวางแผนกลยุทธ์และเครื่ องมือใดบ้างที่บริ ษทั เลือกใช้ในการสื่ อสารการตลาดให้
ผูช้ มสนใจและตัดสิ นใจเข้าชมละครของบริ ษทั อันนามาสู่ ความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จเช่ นใน
ปัจจุบนั

2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ดังกมล ณ ป้อมเพชร (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง “ละครเวทีไทยร่ วมสมัยในวัฒนธรรม
บริโภค” พบว่าการละครเวทีแบบตะวันตกเข้ามามีบทบาทในฐานะศิลปะชั้นสู งสาหรับชนชั้นผูน้ า
นั้น เป็ นผลมาจากการโต้ตอบกระแสจักรวรรดิ์นิยมและลัทธิ อาณานิคมของประเทศตะวันตกในยุค
ต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เมื่อสังคมไทยตกอยูภ่ ายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมข้ามชาติและกระแสโลกาภิวตั น์ สื่ อทางวัฒนธรรมที่เป็ นพาณิ ชย์ศิลป์ อันได้แก่ภาพยนตร์ ดนตรี และละครโทรทัศน์ ล้วน
ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นผลของบริ โภคนิยมทั้งสิ้ น มีการกาหนดรสนิยม

85

PU

D

กลางๆ เพื่อการทาซ้ า ผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นชนชั้นกลางก็ถูกยัดเยียดหรื อยอมรับคุณค่าปลอมๆ นี้ เพื่อใช้
สร้างตัวตน สถานภาพทางสังคม และพื้นที่ในสังคมของตน เพื่อให้ตนมีความรู้สึกว่าได้ถีบตัวขึ้นมา
จากการเป็ นคนระดับล่างที่บริ โภควัฒนธรรมชั้นต่า ละครเวทีซ่ ึ งเคยถูกมองว่าเป็ นศิลปะชั้นสู งก็ได้
ถูกนามาทาให้ “ย่อยง่าย” และเป็ นเครื่ องหย่อนใจสาหรับมวลชน เพื่อให้ท้ งั สามารถมีส่วนแบ่งทาง
พาณิ ชย์จาก “สิ นค้า” ประเภทภาพยนตร์ต่างประเทศและละครโทรทัศน์บา้ ง และเพื่อตอบสนองอุป
สงค์ของคนชั้นกลางที่ตอ้ งการได้ชื่อว่า “เสพศิลปะ” ชั้นสู งในขณะเดียวกัน ผูบ้ ริ โภคละครเวทีซ่ ึ ง
เป็ นชนชั้นสู งหรื อผูใ้ คร่ อยากเป็ นชนชั้นสู งนั้น ก็พยายามกาหนดตัวตนและพื้นที่ทางสังคมของตน
โดยใช้ “ตราสิ นค้า” ทฤษฎี ทางการละครต่างๆ เพื่อทั้งเลื่อนขั้นตนเองขึ้นให้สูงกว่าผูบ้ ริ โภค
วัฒนธรรมมวลชนที่เป็ นคนชั้นกลางและชั้นล่างระดับล่าง และเขยิบหนีจากละครเวทีนอกกระแสที่
คุกคามภาวะ “ผูน้ า” ทางวัฒนธรรมของตน โดยหารู้ไม่วา่ ในการกระทาดังกล่าวนั้น ก็เท่ากับว่าตน
ได้ตกเป็ นเหยือ่ ของลัทธิบริ โภคนิยมทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน
สังคมไทยบริ โภคละครเวทีเพื่อใช้เสพเป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อหย่อนใจ หลีกหนี
หรื อกาหนดตัวตนและพื้นที่ทางสังคม การบริ โภคเพื่อเรี ยนรู้น้ นั กล่าวได้วา่ มีเฉพาะในกลุ่มปั ญญาชนเพราะยังไม่มีการปลูกฝังมุมมองของสุ นทรี ยศาสตร์ ท้ งั แบบตะวันออกและตะวันตกอย่างจริ งจัง
มาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ส่ วนการบริ โภคเพื่อสร้างสรรค์น้ นั ก็ไม่มีการพัฒนาไปในทางที่เกื้อกูล
กัน หากกระจัดกระจาย เพราะผูท้ ี่สร้างสรรค์งานศิลปการละคร ซึ่ งมีท้ งั กลุ่มศักดินาทางวัฒนธรรม
พวกหัวก้าวหน้ากล้าลอง และผูท้ ี่ทาละครด้วยใจรักโดยไม่ได้มีพ้นื ฐานด้านการศึกษาศิลปการละคร
ต่างก็พยายามรักษาตัวตนและพื้นที่ของตนอยูใ่ นที การบริ โภคละครเวทีอย่างสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาศิลปะแขนงนี้ ให้ยง่ั ยืน ไม่ใช่ดว้ ยการประเมินผลสาเร็ จจากสถิติตวั เลขซึ่ งเป็ นการสร้างคุณ
ค่าที่ฉาบฉวยนั้น จึงน่ าจะเริ่ มต้นจากการที่ทาให้ละครเวทีน้ นั เป็ นศิลปะแบบไทยๆ ที่ร่วมสมัยกับ
คนไทยในกระแสพหุวฒั นธรรม โดยผสมผสานสุ นทรี ยะแบบตะวันออกอันเป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของเราเข้ากับสุ นทรี ยะแบบตะวันตก เพื่อช่วยกล่อมเกลาละครเวทีให้ถึงพร้อมสาหรับคนไทยใน
ปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นส่ วนผสมของยุคดิจิตอลกับรากเหง้าแบบดั้งเดิม ให้สามารถบริ โภคศิลปะการละคร
ในทั้งสามลักษณาการคือ เพื่อเสพ เพื่อเรี ยนรู้ และเพื่อสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสม
งานวิจยั ชิ้นนี้ สามารถนามาใช้แนวทางในการศึกษาภาพรวมของละครเวทีในประเทศ
ไทยอันนาไปสู่ ก ารเกิ ดธุ รกิ จละครเพลงในประเทศไทย โดยสามารถใช้เป็ นแนวทางการศึ กษา
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผูช้ มละครเพลงและแนวทางการดาเนินธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด
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ปาริชาต จันทนะเปลิน (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่อดึงดูดใจผู้ชมของ
ธุรกิจหนังกลางแปลง 999 บรรเจิดภาพยนตร์ ” พบว่า โครงสร้างการและการบริ หารงานของธุ รกิจ
หนังกลางแปลง 999 บรรเจิ ดภาพยนตร์ เป็ นโครงสร้ างที่ไ ม่ซับ ซ้อน เนื่ องจากเป็ นกิ จการที่ ใ ช้
บุคลากรไม่มาก และมีความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ ซึ่ งขั้นตออนการทางานแบ่งได้เป็ น 3 ขั้นตอน
ได้แก่ ก่อนฉายภาพยนตร์ ระหว่างฉายภาพยนตร์ และหลังฉายภาพยนตร์ ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้ธุรกิ จ
ดาเนิ นการต่อไปได้น้ ัน ประกอบด้วย 2 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยภายนอกองค์กร คือ สังคมและ
วัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศและภูมิกาศ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีภายนอก คู่แข่งและผูช้ ม และปั จจัย
ภายในองค์ก รได้แก่ คื อ นโยบายบริ ษทั การเงิ น และเทคโนโลยีภายในองค์กร โดยธุ รกิ จหนัง
กลางแปลง 999 บรรเจิ ดภาพยนตร์ มีก ลยุทธ์ก ารสื่ อสารการตลาดทั้ง สิ้ น 9 เครื่ องมื อได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ สื่ อเคลื่อนที่ สื่ อส่ งพิมพ์ สื่ อ
ป้ ายต่ า งๆ การน าผลิ ตภัณ ฑ์ม าเป็ นสื่ อ และการใช้พ นัก งานขาย นอกจากนี้ ย งั พบว่า ธุ รกิ จหนัง
กลางแปลง 999 บรรเจิดภาพยนตร์ จะใช้สื่อโฆษณาประเภทใบปลิว และสื่ อเคลื่อนที่ (รถแห่ ) ไป
สื่ อกลางส่ งไปถึงกลุ่มชาติพนั ธ์ที่เป็ นกลุ่มผูช้ มชาวไทย ผูช้ มชาวกระเหรี่ ยง ผูช้ มชาวพม่า และผูช้ ม
ชาวม้ง
งานวิจยั ชิ้ นนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางให้การศึกษาโครงสร้างการและการบริ หารงาน
ของธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดว่า มีการจัดโครงสร้างและการบริ หารงานละครเพลงใน
ลักษณะใด นอกจากนี้ ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ
โอ จากัด
วิลาวัลย์ ชัยนรานนท์ (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดสมัยใหม่ของ
ภาพยนตร์ ไทย กรณี ศึก ษาภาพยนตร์ ปี พ.ศ.2548” พบว่า กลยุทธ์ก ารสื่ อสารการตลาดของ
ภาพยนตร์ ไทยนั้น ได้วิวฒั นาการจากเมื่อครั้งอดีตที่มีรูปแบบการโฆษณาในลักษณะเชิ ญชวนหรื อ
ชักจูงผูบ้ ริ โภคด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านช่ องทางการสื่ อสารเพียงไม่กี่ช่องทาง ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 2 ระยะ
คือ ระยะแรก ก่อนการสร้างภาพยนตร์ ระยะที่สอง ก่อนภาพยนตร์ เข้าฉายและขณะภาพยนตร์ เข้า
ฉาย กระทัง่ ปั จจุบนั กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดได้มีการพัฒนารู ปแบบเพื่อให้ทนั ยุคสมัย เหมาะสม
ต่อช่องทางการสื่ อสารที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้แบ่งขั้นตอนของการสื่ อสารการตลาดสมัยใหม่ของ
ภาพยนตร์ ไทยตามระยะของวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ได้ 5 ระยะด้วยกัน คือ 1. ระยะก่อนการผลิ ต
ภาพยนตร์ พบว่า ได้มีการศึกษาทิศทางของตลาดและผูบ้ ริ โภคก่อนทาการผลิตภาพยนตร์ ไทยแต่ละ
เรื่ อง เพื่อให้ได้แนวทางของการวางแผนงานการสื่ อสารการตลาด อันสอดคล้องกับการผลิตและ
การตลาด ก่อให้เกิดศักยภาพในการสื่ อสารสู่ ผบู้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างตรงจุด 2. ระยะระหว่าง
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การผลิตภาพยนตร์ พบว่า มีการให้ข่าวสารอันเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ที่ทาการผลิตผ่านนักแสดงนา
โดยมากข้อมูลข่าวสารมักเกี่ ยวกับการแสดงและบทบาทของดาราที่ได้รับ เพื่อเป็ นการบอกให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความอยากรู ้อยากเห็น และติดตามข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไป 3. ระยะก่อนภาพยนตร์
เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ พบว่า ได้มีการคิดชื่อเรื่ องภาพยนตร์ และคาโปรยของภาพยนตร์ อนั เป็ น
หัวใจสาคัญของหน้าหนังหรื อจุดขาย ซึ่งมีผลทาให้การสื่ อสารการตลาดเป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
อีกทั้งในระยะนี้ ยังมีการวางแผนงานเรื่ องสื่ อที่จะใช้ทาการโปรโมทภาพยนตร์ผา่ นช่องทางการสื่ อสารต่าง ๆ อาทิเช่ น สื่ อสิ่ งพิมพ์จากหนังสื อพิมพ์รายวันและนิ ตยสารหัวต่างๆ สื่ อภาพผ่านทาง
โปสเตอร์ แฮนด์บิล บิลบอร์ด คัตเอาท์ รวมถึงหนังตัวอย่างเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ และออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ 4. ระยะภาพยนตร์ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ พบว่า ก่อนถึงวันกาหนดฉายภาพยนตร์
ประมาณสองอาทิตย์ บริ ษทั ฯ ผูผ้ ลิตมักมีการจัดงานแถลงข่าวเปิ ดตัวภาพยนตร์ รอบสื่ อมวลชน
เพื่อให้เกิ ดกระแสข่าวเกี่ ยวกับภาพยนตร์ ที่กาลังจะเข้าฉาย หลังจากนั้นจะมีการจัดงานเปิ ดตัว
ภาพยนตร์ อีกครั้ง ณ โรงภาพยนตร์ ก่อนวันฉายจริ ง 1-2 วัน เพื่อเป็ นการสร้างกระแสภาพยนตร์ และ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตื่นตัวและสนใจในภาพยนตร์ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยงั พบว่า หากภาพยนตร์
เรื่ องใดสามารถทารายได้เกินเป้ าหมายหรื อทารายได้ดี บริ ษทั ฯ ผูผ้ ลิตจะมีการจัดงานฉลองและงาน
แถลงข่าวตัวเลขของรายได้ เพื่อเป็ นการกระตุน้ กระแสของหนัง ทั้งยังสร้างความมัน่ ใจให้เกิ ดแก่
ผูบ้ ริ โภค 5. ระยะภาพยนตร์ออกจากโรงฉายภาพยนตร์ ได้พบว่า เป็ นระยะขั้นสุ ดท้ายของวงจรชีวิต
ภาพยนตร์ ไทยเนื่ องจากเป็ นช่วงที่หนังออกจากโรงฉาย ดังนั้น กิ จกรรมการสื่ อสารการตลาดที่ทา
ขึ้นจึงเป็ นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวเลขรายได้จากภาพยนตร์เรื่ องนั้นๆ และหากภาพยนตร์ เรื่ อง
ใดได้รับรางวัลหรื อได้ไปฉายยังต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับภาพยนตร์ เรื่ องนั้นจะ
สามารถทาได้ยาวนานมากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ สาเร็ จและคุณภาพของภาพยนตร์ เป็ นการ
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่องค์กรผูผ้ ลิต ทั้งยังเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นในใจของ
ผูบ้ ริ โภค จากกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดสมัยใหม่ขา้ งต้น ทาให้ตระหนักว่าโฆษณานั้นมีบทบาท
สาคัญในการโน้มน้าว ชักนาผูบ้ ริ โภคให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เกิ ดความสนใจอยากได้ใคร่ รู้
จนกระทัง่ อยากเห็นในตัวสิ นค้าซึ่ งมาจากอิทธิพลของโฆษณา
งานวิจยั ชิ้นนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางให้การศึกษาว่า ธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด ว่ามีการวางกลยุทธ์การบริ หารงานละครเพลงและการทากลยุทธ์ทางการตลาดไว้อย่างไร อีก
ทั้งธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมีการวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่
ตอบสนองผูช้ มอย่างไร

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
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ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จากัด” เป็ น
งานวิจยั ที่เน้นศึกษา ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของละครเพลง โครงสร้างและการ
บริ หารงาน รวมถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ มของบริ ษทั ซี เนริ
โอ จากัด ซึ่ งผูว้ ิจยั จะเชื่ อมโยงข้อมูลอันเป็ นประโยชน์จากแหล่งต่างๆ ประกอบกับการใช้แนวคิด
และทฤษฏีในการวิเคราะห์ การศึกษาวิจยั ฉบับนี้ จึงเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ที่อาศัยวิธี การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) และการศึก ษาข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (Documentary Source) เพื่อเสนอผลการศึกษาที่สามารถให้ขอ้ เท็จจริ งที่ตอบวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั ชิ้นนี้ได้ ซึ่ งประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
3.1 แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
แหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
3.1.1 แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ
เป็ นการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการสัมภาษณ์ โดยผูว้ จิ ยั เลือกทาการสัมภาษณ์ ดังนี้
3.1.1.1 การสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) บุคลากรบริษัท ซีเนริโอ จากัด
เป็ นการก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ใ นการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth
Interview) เพื่ อทราบถึ ง ภาพรวมของธุ รกิ จ โครงสร้ า งและการบริ หารงาน รวมทั้ง กลยุท ธ์ ก าร
สื่ อสารการตลาดของธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์
นั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งคัดเลื อกบุคคลสาคัญที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลต่างๆ ชัดเจนและรอบด้าน จึงสามารถแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็ น
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้เกีย่ วข้ องกับการดาเนินงานละครเพลง และกลุ่มผู้เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
โครงสร้างและการบริ หารงานผลิตละครเพลง รวมถึงการใช้เครื่ องมือในการส่ งเสริ มการตลาด ดังนี้
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กลุ่มผู้บริหาร
- คุณชยากร สุ ทินศักดิ์

:

- คุณศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา :
- คุณจักรกฤษณ์ พิมพ์วรเมธากุล :

ผูอ้ านวยการฝ่ ายส่ งเสริ มการขาย
ผูค้ วบคุมการผลิตละครเวที
บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
THEATRE MANAGER
โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
HOUSE MANAGER
โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
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ในกลุ่ มนี้ สามารถให้ขอ้ มูล ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อความส าเร็ จของละคร
เพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดในปั จจุบนั การวางโครงสร้างและบริ หารงานธุ รกิจละครเพลง รวมถึงกล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุ รกิ จละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ มในธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั
ซี เนริ โอ จากัด
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กลุ่มผู้เกีย่ วข้ องกับการดาเนินงานละครเพลง
- คุณฤดีภญั แสงชูโต
:
ผูค้ วบคุมการผลิตละครเวที (PRODUCER)
บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
- คุณศศวัต บุษยพันธ์
:
ผูก้ ากับศิลป์ ละครเวที บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
- คุณปิ ยะมาศ เหลื่อมเมฆ
:
MARKETING EXECUTIVE
บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
ในกลุ่มนี้สามารถให้ขอ้ มูลทางด้าน โครงสร้างและการบริ หารงานของธุ รกิจละคร
เพลง รวมถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ มในธุ รกิจละคร
เพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด

3.1.1.2 การสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผู้ชมละครเพลง
ผูว้ ิจ ัย ต้อ งการข้อมูล จากกลุ่ ม ผูช้ มละครเพลง บริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด ผูว้ ิจ ัย ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูช้ มต้อง เคยชมละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด อย่างน้อย 4 เรื่ อง ใน 7 เรื่ องที่เปิ ดแสดงในปี พ.ศ. 2550 -2553 ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธียเตอร์
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ตาราง 3.1 สรุ ปรายชื่อกลู่มผูช้ มที่ถูกสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและละครเพลงที่รับชม
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สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่

ข้างหลังภาพ

ม่นาคพระขโนง

ลมหายใจ

กินรี สีรุ้ง

25



















































\





D

กฤษณพงศ์ หอมชื่น
(นักศึกษาระดับปริ ญญาโท)
คิธธ์ วงอาษา
(ธุรกิจส่วนตัว)
ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร
(นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่4)
นพดล สินพิศุทธิ์
(ธุรกิจส่วนตัว)
ปัทมาพร ไชยเชษฐ์ พพิ ฒ
ั น์ กลุ
(นักประชาสัมพันธ์)
ปิ ยะพันธ์ สมบูรณ์
(นักวางแผนสื่ อ)
ปิ ยนันท์ นิมากร
(นักสื่ อสารการตลาด)
พนิตา มะลิเถาว์
(เลขานุการ )
ยศวรรษ์ พวงจัน่ เพชร
(นักวิจยั โฆษณา)
สัญหกิจ รัตนกุล
(นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่1)
เหมือนฝัน วิสิฐวาณิชกุล
(นักสื่ อสารการตลาด)
อดิสร ส่ งเสริม
(นักสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด)

อายุ
(ปี )

ฟ้ าจรดทราย

ชื่ อ – สกุล
(อาชีพ)

รายชื่อละครเพลงทีเ่ ปิ ดแสดงบริษัท ซีเนริโอ จากัด
ปี 2550 - 2553
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ในกลุ่ มนี้ สามารถสะท้อนข้อมูล ผลทางด้านกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ละครเพลงที่ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ดาเนิ นการเพื่อตอบสนองผูช้ ม ว่าในทัศนะของผูช้ มนั้นมี
ทัศนะในด้านกลยุทธผลิตภัณฑ์ ด้านการตั้งราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านกลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มการตลาด ในลักษณะใดบ้าง
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3.1.2 แหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิ
แหล่งข้อมูลที่เป็ นเอกสาร เทปบันทึกภาพ ที่ครอบคลุมเนื้อหาอันได้แก่ ปั จจัยที่มีผลต่อ
ธุ รกิ จ สถานการณ์ การดาเนิ นธุ รกิ จ เครื่ องมือทางการสื่ อสารการตลาดของละครเพลงบริ ษ ัท ซี เนริ
โอ จากัด โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น
3.1.2.1 ข่าวและบทความจากหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วารสารต่างๆ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา การดาเนินธุรกิจ และการสื่ อสารการตลาดละครเวทีและละครเพลง
3.1.2.2 เทปบันทึ กภาพที่เกี่ ยวข้องกับละครเวทีและละครเพลง การดาเนิ นงาน การ
สื่ อสารการตลาดของธุ รกิจละครเพลง
3.1.2.3 ข้อมูลทางเอกสารของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ได้แก่ รายละเอียดในการดาเนิ น
ธุ รกิจ และเครื่ องมือทางการสื่ อสารการตลาด

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็ บ ข้อ มู ล โดยการสัม ภาษณ์ น้ ัน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ น การสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก
(In-depth Interview) โดยจะต้องอาศัยความร่ วมมือในความเข้าใจร่ วมกันระหว่างผูว้ ิจยั และผูถ้ ูก
สัมภาษณ์อนั นามาซึ่ งข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถรวบรวมเป็ นงานวิจยั ที่ครบถ้วนรอบด้าน ผูว้ ิจยั จึง
ได้วางแผนในการดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.2.1 ชี้แจงเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจยั ครั้งนี้
3.2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยผสมผสานลักษณะ
คาถามที่หลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ คาถามปลายเปิ ด คาถามแบบเจาะลึกบางกรณี ทั้งนี้ หวังเพียง
เพื่อให้ได้ขอ้ เท้จจริ งที่เป็ นประโยชน์ที่สุด โดยคาถามสาหรับการสัมภาษณ์น้ นั จะแตกต่างกันออก
ไปตามแต่กลุ่มของผูส้ ัมภาษณ์
3.2.3 การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ผูว้ ิจยั จะรวบรวมเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั ต่ าง ทั้งเอกสารของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ข่า วและบทความจากหนัง สื อ หนัง สื อพิม พ์
นิ ตยสาร วารสารต่างๆ รวมถึ งเทปบันทึกภาพที่เกี่ ยวข้องกับละครเวทีและละครเพลง โดยจะดึ ง
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ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ที่สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เพื่อเสริ มให้งานวิจยั ชิ้นนี้ประกอบด้วยข้อมูลใน
แง่มุมต่างๆ ที่ครบถ้วน

D

3.3 เครื่องมือในทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.3.1 ค าถามการในสั มภาษณ์ ได้แก่ คาถามที่ใ ช้ในการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (Indepth Onterview) โดยผูว้ จิ ยั กาหนดคาถามแบบกว้างๆ ที่พฒั นาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องไว้
ล่วงหน้า เพื่อนาไปสู่ การเก็บข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง และครอบคลุมประเด็นที่ผวู้ ิจยั ต้องการศึกษา
อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์สามารถให้ขอ้ มูลได้เต็มที่ตามประเด็นที่ผวู้ ิจยั ได้ต้ งั ไว้อีกทั้งยัง
สามารถยืด หยุ่น ประเด็ นค าถามตามสถานการณ์ ใ นการสัม ภาษณ์ จริ ง โดยแนวค าถามในการ
สัมภาษณ์ มีดงั ต่อไปนี้
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ประเด็นคาถามสาหรับกลุ่มผู้บริหาร
ที่มา และประวัติการดาเนิ นธุรกิจละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด เป็ นอย่างไร
- บริ ษทั กาหนดนโยบายการผลิตละครเพลงไว้อย่างไรบ้าง
- บริ ษทั มีการปรับตัวเพื่อดาเนินธุรกิจละครเพลงอย่างไร
- วัตถุประสงค์การก่อตั้ง และการบริ หารโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เป็ นอย่างไร
- โครงสร้างและตาแหน่งหน้าที่พนักงานของธุ รกิจละครเพลง เป็ นอย่างไร
- กลุ่มผูช้ มละครเพลง คือกลุ่มใด ค่านิยมและพฤติกรรมการชมละครเพลงของผูช้ มชาวไทย
มีลกั ษณะอย่างไร
- กลยุทธ์การหาผูส้ นับสนุนละครเพลงเป็ นอย่างไร
- ปั จจัยส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจคือปั จจัยใดบ้าง
- สภาวะเศรษฐกิจตกต่าส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจละครเพลงหรื อไม่ อย่างไร
- เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองช่วง มีนาคม – พฤษภาคม 2553 มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุ รกิจละครเพลงหรื อไม่ อย่างไร
- กฏหมาย ข้อบังคับใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจละครเพลงและในแง่มุมใดบ้าง
- หลักเกณฑ์ในการเลือกและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจละครเพลงอย่างไร
- การระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ในปี 2552 ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ละครเพลงหรื อไม่ อย่างไร
- ค่านิยมและพฤติกรรมการชมละครเพลงของผูช้ มชาวไทย มีลกั ษณะอย่างไร
- สภาพตลาดธุ รกิจละครเพลง และการแข่งขันของคู่แข่งเป็ นอย่างไร
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ประเภทของวัตถุดิบ และผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบในธุ รกิจละครเพลง เป็ นอย่างไร
ธุ รกิจละครเพลงมีการบริ หารทรัพยากรทางการเงินอย่างไร
ภาพลักษณ์ธุรกิจละครเพลงเป็ นอย่างไร ส่ งผลต่อการดาเนินธุรกิจละครในลักษณะใดบ้าง
บริ ษทั มีการวิจยั เพื่อพัฒนาในแง่มุมใดบ้าง
เกณฑ์ในการกาหนดอัตราบัตรละครเพลง เป็ นอย่างไร
กลยุทธ์การจัดจาหน่ายบัตรละครเพลง เป็ นอย่างไร และส่ งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร
กลยุทธ์ทางการส่ งเสริ มการตลาดธุรกิจละครเพลง เป็ นอย่างไร
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ประเด็นคาถามสาหรับกลุ่มผู้เกีย่ วข้ องกับการดาเนินงานละครเพลง
- ขั้นในการผลิตละครเพลง แบ่งได้เป็ นกี่ข้ นั ตอน อะไรบ้าง
- ขั้นเตรี ยมการผลิตละครเพลง มีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบทประพันธ์เพื่อผลิตละครเพลง เป็ นอย่างไร
- การพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง(Theme) มีการดาเนินงานอย่างไร
- การพัฒนาโครงสร้างบทละคร มีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- การพัฒนาบทละคร ดนตรี คาร้อง มีการดาเนินงานอย่างไร ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- การพัฒนาองค์ประกอบศิลป์ มีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- หลักในการออกแบบฉากละครมีอะไรบ้าง
- การคัดเลือกนักแสดงมีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- การพัมนาเครื่ องแต่งกายมีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- ขั้นตอนการผลิตและการซ้อมมีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- การซ้อมร้องเพลง มีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
การอ่านบทรวม(Read-Through) มีการดาเนินงานอย่างไร ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- การซ้อมเต้น มีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- การซ้อมลาดับการแสดง มีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- การซ้อมตลอดเรื่ องในห้องซ้อม(Run-Through) มีการดาเนินงานอย่างไร และใครเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในส่ วนนี้
- การซ้อมจริ งในโรงละคน จัดขึ้นกี่ครั้ง มีการดาเนินงานอย่างไร
- เหตุใดจึงต้องมีการเปิ ดการแสดงเพื่อทดสอบผูช้ ม (Test-Audience)
- เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อเพิ่มรอบการแสดงละครเพลงคืออะไรบ้าง
- เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณายุติการแสดงละครเพลงแต่ละเรื่ องคืออะไรบ้าง
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- กลยุทธ์การโฆษณาในธุ รกิจละเพลงมีรูปแบบและการดาเนินการอย่างไร
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในธุรกิจละเพลงมีรูปแบบและการดาเนินการอย่างไร
- กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายในธุรกิจละเพลงมีรูปแบบและการดาเนินการอย่างไร
- กลยุทธ์การตลาดทางตรงในธุรกิจละเพลงมีรูปแบบและการดาเนินการอย่างไร
- กลยุทธ์การจัดแสดงสิ นค้าในธุรกิจละเพลงมีรูปแบบและการดาเนินการอย่างไร
- รู ปแบบและการดาเนิ นงานการผลิตของที่ระลึกออกจาหน่ายเป็ นอย่างไร
- Rachadalai Magazine มีวตั ถุประสงค์ รู ปแบบและการดาเนินการอย่างไร
- R-Card มีวตั ถุประสงค์ รู ปแบบและการดาเนินการอย่างไร
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ประเด็นคาถามสาหรับกลุ่มผู้ชมละครเพลง
- ท่านเลือกชมละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด ด้วยเหตุผลใดบ้าง
- ท่านเคยเห็นโฆษณาละครเพลง หรื อโฆษณาแฝงที่แทรกในรายการต่างๆ หรื อไม่
- ท่านรู ้สึกอย่างไรกับโฆษณาละครเพลง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจชมละครเพลงหรื อไม่
- ท่านได้รับข่าวสารละครเพลงจากสื่ อต่างๆ อย่างต่อเนื่องหรื อไม่ จากช่องทางใดบ้าง
- ข่าวสารละครเพลงที่ท่านได้รับ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจชมละครเพลงหรื อไม่
- ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับการทาการส่ งเสริ มการขาย (ลดราคา) หรื อไม่ อย่างไร
- ท่านเคยได้รับไปรษณี ยบัตรละครเพลงจากโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ หรื อไม่
- ท่านรู ้สึกพึงพอใจหรื อไม่เมื่อได้รับไปรษณี ยบ์ ตั รละครเพลง
- ท่านรู ้สึกพึงพอใจหรื อที่โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม
ด้วยสื่ อประชาสัมพันธ์ละครเพลง
- ท่านเคยซื้อสิ นค้าที่ระลึกละครเพลงในร้าน R-Shop หรื อไม่ ท่านซื้อเพราะอะไร
- ท่านรู ้สึกพึงพอใจ Rachadalai magazine หรื อไม่ อย่างไร
- ท่านเป็ นสมาชิก R CARD หรื อไม่ เพราะเหตุใด
- ท่านพึงพอใจสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับหรื อไม่ อย่างไร

3.3.2 อุปกรณ์ บันทึกเสี ยง ในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth Onterview) กลุ่มผูถ้ ูก
สัมภาษณ์จะมีการบันทึกเสี ยงการสัมภาษณ์ไว้
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์ขอ้ มูลควบคู่กบั การเก็บข้อมูลตามหลักของการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการวิจยั ที่ถูกต้องครบถ้วน ผูว้ ิจยั จึงใช้
การตรวบสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งเป็ นการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน
อันได้แก่ แหล่งข้อมูลเอกสาร และแหล่งข้อมูลที่เป็ นบุคคล แล้วนาข้อมูลเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้เพื่อตอบปั ญหาการวิจยั ในครั้งนี้
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3.5 การนาเสนอผลวิจัย
การนาเสนอผลวิจยั เรื่ อง เลือกใช้วิธีการพรรณาวิเคราะห์ (Analytical Description) ซึ่ งประกอบตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น 3 ตอน อันได้แก่
3.5.1 ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
3.5.2 โครงสร้างและการบริ หารงานละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
3.5.3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ มของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด

บทที่ 4
ผลการวิจยั
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ในการศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์ การดาเนินธุ รกิจละครเพลง บริ ษัท ซี เนริ โอ จากัด” เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ผูว้ ิจยั ใช้แนวทางการศึกษาวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ในปั ญหา
นาวิจยั 3 ข้อ
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1 ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดใน
ปัจจุบนั มีปัจจัยใดบ้าง
2 บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมีการวางโครงสร้างและบริ หารงานธุรกิจละครเพลงอย่างไร
3 บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงที่
ตอบสนองผูช้ มใช้ในการตอบสนองผูช้ มในลักษณะอย่างไร

วิธีการวิจยั ได้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาเนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย
แสดงผลการวิจยั ในรู ปแบบพรรณาโวหาร การนาเสนอผลการวิจยั ในบืน้ ี จะแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้

1. ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
2. โครงสร้างและการบริ หารงานละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
3. กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ ตอบสนองผูช้ มบริ ษทั ซี เนริ โอ

จากัด
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การดาเนินธุรกิจ บริษัท ซีเนริโอ จากัด
บริ ษัท ซี เนริ โอ จากัด เป็ นบริ ษทั ธุ รกิ จสื่ อโทรทัศน์ ในกลุ่มบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จากัด (มหาชน) ดาเนิ นการผลิ ตรายการโทรทัศน์ป ระเภทละคร เกมโชว์ วาไรตี้ ละครเวที เพื่อ
ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์แบบพื้นฐาน หรื อฟรี ทีวี และรับจ้างผลิตละคร ก่ อตั้งขึ้นใน พ.ศ.
2547 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด บริ ษทั เอ็กแซ็ กท์ จากัด และบริ ษทั ที นทอล์ค จากัด นอกจากนี้ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ร่วมกับ
บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด

D

การดาเนินธุ รกิจละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด สามารถจาแนกข้อมูลเป็ น3 ส่ วน เพื่อ
เข้าใจและเห็ นภาพรวมการดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลง ได้แก่ การดาเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
การดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และ การปรับตัวเพื่อดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
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การดาเนินธุรกิจ บริษัท ซีเนริโอ จากัด
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กบั บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด อย่างลึกซึ้ ง
ในหลากหลายด้าน ทั้งเป้ าหมายองค์กร ลักษณะการดาเนิ นธุ รกิ จที่คล้ายกัน ทั้ง 2 บริ ษทั บริ หารงานโดยคุ ณ ถกลเกี ย รติ วีร วรรณ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของทั้ง 2 บริ ษ ทั ส่ วนใหญ่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นชุ ด เดี ย วกัน
นอกจากนี้ ท้ งั 2 องค์กรยังบริ หารจัดการทรัพยากรด้านอื่นๆ ร่ วมกัน ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล วัสดุ
อุปกรณ์ เป็ นต้น ปั จจัยดังกล่าวส่ งให้ผลงานของทั้ง 2 บริ ษทั มีความคาบเกี่ยวจนเรี ยกได้วา่ เป็ นหนึ่ง
เดียวกัน อย่างไรก็การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และบริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด สามารถ
แบ่งได้เป็ น 7 กลุ่มธุ รกิจ ดังนี้
ละครหลังข่ าว
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และบริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด ดาเนิ นการผลิ ตละครหลังข่าว
โดยมีช่วงเวลาออกอากาศประจาทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 20.20 น. – 21.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 นอกจากนี้รับจ้างผลิตละครโทรทัศน์เพื่อออากาศในสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ อีก
ด้วย
- ละครซิทคอท และละครจบในตอน
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ผลิตละครซิ ทคอม(Situation Comady) และละครจบในตอน
(Series) เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ปัจจุบนั บริ ษทั ผลิต
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ละครละครซิทคอม (Situation Comady) ออกอากาศทั้งสิ้ น 8 เรื่ อง ได้แก่
บางรักซอย 9
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นนายทีวี
นัดกับนัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นนายทีวี
บ้านนี้มีรัก
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นนายทีวี
เป็ นต่อ
ออกอากาศทางสถานีไทยทีวีสี ช่อง 3
ผูก้ องเจ้าเสน่ห์
ออกอากาศทางสถานีไทยทีวีสี ช่อง 3
เฮง เฮง เฮง
ออกอากาศทางสถานีไทยทีวีสี ช่อง 3
และละครจบในตอน (Series) ที่ออกอากาศในขณะนี้ คือเรื่ อง “เซน สื่ อรักสื่ อวิญญาณ”
ออกอากาศทุ กวันศุก ร์ เวลา 20.20 น. สถานี โทรทัศน์ก องทัพบกช่ อง 5 โดยละครจบในตอนที่
อวสานไปแล้ ว ได้ “รั ก แปดพัน เก้ า ” และ “หนึ่ งมิ ต รชิ ด ใกล้ ” ทั้ง 2 เรื่ อง ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นนายทีวี

PU

- รายการโทรทัศน์
บริ ษ ทั ซี เ นริ โ อ จ ากัด และบริ ษ ัท เอ็ก แซ็ ก ท์ จ ากัด ผลิ ตรายการโทรทัศ น์แ ละ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในปี 2553 มีรายการที่ออกอากาศทั้งสิ้ น 3รายการ ได้แก่
- รายการ เรื่ องของเรื่ อง (ประเภท วาไรตี้ สารคดีบนั เทิง)
ออกอากาศวันจันทร์ เวลา 21.20น. สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
รายการ บางกอกสเตชัน่ (ประเภท วาไรตี้)
ออกอากาศ วันพุธ เวลา 22.20น. สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
รายการ ว้าว ดารา
ออกอากาศ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 18.00น. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

- ละครเวที
ทีมงานผูผ้ ลิ ตละครเวที เริ่ มผลิตละครเวทีในนามบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ในปี 2548
ด้วยละครเพลงเรื่ อง “ทวิภพ เดอะมิวสิ คลั ” เปิ ดแสดง ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย และ
ดาเนินธุ รกิจละครเวทีอย่างต่อเนื่องทั้งสิ้ น 12 เรื่ อง นับแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบนั โดยแบ่งการผลิตละคร
เวทีเป็ น 2 ส่ วน คือ ละครเพลง และละครพูด
ละครเพลงที่ผลิตโดยบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด ทั้งสิ้ น 7 เรื่ อง ได้แก่
- ฟ้ าจรดทราย เดอะมิวสิ คลั
แสดง 24 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (53 รอบ)
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บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั
แสดง 27 กันยายน- 28 ตุลาคม14-22 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (47รอบ)
ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิ คลั
แสดง 21 สิ งหาคม - 28 กันยายน , 17-26 ตุลาคม พ.ศ. 2551(49 รอบ)
สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่ (Man of La Mancha The Musical
แสดง 13-22 มิถุนายน พ.ศ. 2551 (13 รอบ)
แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั
แสดง 20 พฤษภาคม-28 มิถุนายน และ 16-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (51 รอบ)
ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
แสดง 28 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน 2552 และ 14-17 มกราคม 2553 (36 รอบ)
กินรี สีรุ้ง
แสดง 16มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2553 (27 รอบ)

-

PU

-

ละครพูดที่ผลิตโดยบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด ทั้งสิ้ น3 เรื่ อง ได้แก่
ลูกคุณหลวง
แสดง 17-26 สิ งหาคม พ.ศ. 2550 (13 รอบ )
- ก่อนจะถึง บางรักซอย 9 on stage
แสดง 29 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม และ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (26 รอบ)
- เนื้อคู่ 11 ฉาก จากวันแรก...ถึงวันลา
แสดง 4-28 มีนาคม 2552 และ 5-29 มีนาคม พ.ศ. 2553 เปิ ดการแสดง (37 รอบ)

- โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ได้ก่อตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ข้ ึนในปี 2550
ด้วยงบประมาณลงทุนราว 500 ล้านบาท ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 4 และชั้น 5 ศูนย์การค้าดิ เอสพละนาด
ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการแสดงละครเวทีของบริ ษทั เอง และ
ยังเปิ ดให้เชื่อพื้นที่สาหรับการแสดงต่างๆ ขององค์กรภายนอก
เมืองไทยรัชดาลัย เธี ยเตอร์ เป็ นโรงละครเวทีแบบโพรซี เนี ยม สาหรับแสดงละคร
ความจุ 1,455 ที่นง่ั รองรับการเปลี่ยนฉากได้ 48 ระดับชั้น ภายในโรงละครมีการตกแต่งแบบไทย
ร่ วมสมัย โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์
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เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาฯ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเปิ ด
โรงละคร และทอดพระเนตรละครเวที ฟ้ าจรดทราย เดอะมิ วสิ คลั รอบปฐมทัศน์ เมื่ อวันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2550
-
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คอนเสิ ร์ต
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และบริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด ดาเนินธุ รกิจผลิตคอนเสิ ร์ตในเชิง
ธุ รกิจ โดยคอนเสิ ร์ตที่จดั แสดง มีท้ งั เพื่อรองรับธุ รกิจเพลงของบริ ษทั เช่น คอนเสิ ร์ตของศิลปิ นใน
สังกัด เช่ นศิลปิ นกลุ่มเดอะสตาร์ ศิลปิ นวีทรี โอ (Vietrio) นอกจากนี้ ผลิตคอนเสิ ร์ตที่จดั ขึ้นพิเศษ
เช่น คอนเสิ ร์ตสามหนุ่ มสามไมค์ หรื อ “This IS IT Concert “ในปี 2553 ที่จดั ขึ้นเพื่อราลึกการ
เสี ยชีวติ ของไมเคิล แจคสัน

ภาพที่ 4.1 คอนเสิ ร์ตที่บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด เปิ ดการแสดง

-

กิจกรรมพิเศษ
บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด ได้พฒั นาธุ รกิจอีกประเภทหนึ่ ง คือการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น
โดยใช้ชื่อว่า “เดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาว” โดยรู ปแบบเป็ นการคัดเลือกผูม้ ีความสามารถทางการ
แสดงออก ทั้ง ร้ องเพลง เต้น เล่ นละคร เพื่อฝึ กหัดและพัฒนาเป็ นศิ ล ปิ นของบริ ษ ทั โดยตลอด
ช่ วงเวลากิ จกรรมพัฒนาเป็ นรายการโทรทัศ น์ “เดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาว” และออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นนายทีวี อีกด้วย โดยกิ จกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2553 รวม
ทั้งสิ้ น 6 ครั้ง ดังนี้
เดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาวปี 1 (พ.ศ. 2547)
เดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาวปี 2 (พ.ศ. 2548)
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เดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาวปี 3 (พ.ศ. 2549)
เดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาวปี 4 (พ.ศ. 2551)
เดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาวปี 5 (พ.ศ. 2552)
เดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาวปี 6 (พ.ศ. 2553)

D

ภาพที่ 4.2 ภาพจากรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้ าคว้าดาว ปี 6
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การดาเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จากัด
ก่อนปี 2547 ที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จะก่อตั้งขึ้น ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงของบริ ษทั
ได้ดาเนินธุ รกิจละครเพลงในนามบริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด ซึ่ งขณะนั้นบริ ษทั ดาเนินธุ รกิจผลิตละคร
และละครซิ ทคอม อย่างไรก็ตามทีมงานมีความสนใจในธุรกิจละครเพลง

“เราอยากทาละครเหมือนเมื องนอกที่ ทุกคนมาดูได้ ดูง่ายๆ เพลงเพราะๆ เรื่ องราวที่
แบบเหมือนละครที วีเลย คื อแบบมีความผสมนา้ เน่ า ผสมความรั ก ไม่ ต้องปี นกะไดดูเลย แล้ วก็เอา
ดารานั ก แสดงที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มาเล่ น กั น ฉากหรู ห ราอลั ง การ” (ชยากร สุ ทิ น ศัก ดิ์ , สั ม ภาษณ์ , 4
มิถุนายน 2553)

อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์วา่ บริ ษทั และทีมงานมีความพร้อมจึงเริ่ มผลิตละครเพลงใน
ปี 2540 เป็ นครั้ ง แรก เรื่ อง วิมานเมือง เปิ ดแสดง ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย บริ ษทั ได้
ตั้งเป้ าหมายไว้เพียง 7 รอบ เท่านั้น แต่เมื่อมีการแสดงเสี ยงตอบรับจากกลุ่มผูช้ มเรี ยกร้องให้มีการ
เพิ่มรอบการแสดงเป็ น 11 รอบ
“เอ็กแซ็กท์ ทาละครมา 5-6 ปี มีทั้งประสบความสาเร็ จบ้ าง ไม่ ประสบความสาเร็ จบ้ าง
แต่ เหมือนกับ Know How ต่ างๆ Connection ต่ างๆ มันก็เริ่ มมั่นคงขึน้ เรื่ อยๆ ไม่ ว่าเครดิ ตที่ พี่บอย
สร้ างขึน้ มาเรื่ อยๆ ดาราก็เริ่ มเชื่ อใจ บรรดานายทุน ซึ่ งตอนนั้นก็คือคุณไพบูลย์ ของแกรมมี่กเ็ ริ่ มเชื่ อ
ใจ ดังนั้นพี่บอยเขาทาถึงจุดหนึ่งที่ เอาล่ ะ เครดิตเขาแข็งแรง สั่ งสมประสบการณ์ ได้ พอสมควร เขาก็
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อย่ า งท าตามความฝั น มาท าละครเวที ก็เ ลยเกิ ด เรื่ องคื อ เรื่ องวิ ม านเมื อ ง” (ชยากร สุ ทิ น ศัก ดิ์ ,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
จากการดาเนิ นธุ รกิจละครเพลงเรื่ องวิมานเมืองในขณะที่ทีมงานไม่มีประสบการณ์ใน
ธุ รกิจละครเพลงส่ งผลให้ทีมงานพบอุปสรรคมากมายในการดาเนินธุรกิจ และละครเพลงเรื่ องวิมาน
เมืองไม่ประสบผลสาเร็ จด้านผลกาไรมากนัก

D

“มันอาจจะไม่ ได้ กาไรด้ านตัวเงิน เพราะมันเล่ นน้ อย เราคุมงบไม่ เป็ น เราจองโรงละคร
ก็ไม่ เป็ น ตอนนั้นไม่ มีรัชดาลัยเราก็ไปเล่ นที่ ศูนย์ วัฒนธรรม Sponsor ก็ยังหาไม่ ได้ เลย สิ นค้ าก็ถาม
ว่ า “ละครเวที คืออะไร” ตอนนั้นมีสินค้ าอยู่เจ้ าเดี ยวที่ ยอมลงกับเรา คื อเบี ยร์ คลาลเบิ ร์ก ซึ่ งก็ต้อง
ขอบพระคุ ณ เขามาจนถึ ง ปั จ จุ บั น นี ้ ซึ่ ง ตอนนั้ นเขากล้ ามาก” (ชยากร สุ ทิ นศัก ดิ์ , สั มภาษณ์ , 4
มิถุนายน 2553)
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อย่างไรก็ตามในปี 2543 ทีมงานผูผ้ ลิตในนามบริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด ได้ผลิตละคร
เพลงเรื่ อง “บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั ” โดยหยิบเอาบทละครโทรทัศน์มาพัฒนาเป็ นละครเพลง เปิ ด
แสดง 2 ครั้ง ในปี 2544 และ 2545 ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย รวมรอบการแสดง 33 รอบ

ภาพที่ 4.3 โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ละครเพลงเรื่ อง วิมานเมือง และบัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั
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“บัลลังก์ เมฆได้ รับการยอมรั บทั้งทางด้ านศิลปะ เรื่ องราวที่ ครบ กระทั่งเพลงกลายเป็ น
เพลงฮิ ต ละครเรื่ องนี ้สร้ างคนไว้ เ ยอะมาก ทาคุณนกสิ นใจได้ รับการยอมรั บ มันสร้ างความเป็ น
นักแสดงละครเวที คุณหนุ่ม อรรถพร ที มากร คุณกบ ทรงสิ ทธิ์ กระทั่งน้ องพลับ ที่ ต่อมามาร้ อง
เพลงก็เกิ ดจากบัลลังก์ เมฆ ฉากอลังการ เวที ที่หมุนได้ มัน ได้ รับการยอมรั บ ได้ ทั้งเงิ นได้ ทั้งกล่ อง
มันแสดงว่ าเราสามารถทาธุ รกิจด้ านละครเวที ต่อไปได้ ทาได้ มีกาไร มันสร้ างคนได้ ด้วย ที มงานก็
เริ่ มมี Know how มากขึน้ ก็เลยคิ ดว่ าตกลงเราจะทาละครเวที ปีละเรื่ อง ตอนนั้นก็ยังเป็ น Exact อยู่”
(ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

D

ความส าเร็ จของละครเพลงบัล ลัง ก์เมฆ เดอะมิ วสิ คลั ส่ วนหนึ่ งมากจากการลงทุ น
ทางด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์ที่สามารถความต้องการให้ผูช้ มอยากชม ดังที่ปาริ ชาติ จึ ง
วัฒนาภรณ์ ได้อา้ งไว้ในบทวิจารณ์ “บัลลังก์เมฆ” : เหมาะท่า คว้าเหลว” ดังนี้
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“ละครเพลงเรื่ อง บั ล ลังก์ เมฆ ก็ไ ด้ ใช้ ก ลยุทธ์ การตลาดและเม็ดเงิ นประชาสั มพั นธ์
มหาศาลทุ่มเทออกสื่ อทุกประเภท จนกลายเป็ นกระแสนิยมขึน้ มาอย่ างประสบความสาเร็ จ สามารถ
สร้ าง”ความต้ องการ” ให้ กับผู้ชมยุคบริ โภคนิ ยมได้ อย่ างกระหายใคร่ อยาก จากที่ เคยนั่งเฝ้ าละคร
เรื่ องโปรด กลับยอมควักสตางค์ (จานวนมาก) เพื่ อออกไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “กระแสละครเพลง”
ณ ศูนย์ วฒ
ั นธรรมแห่ งประเทศไทย (ทั้งๆ ที่ปกติแล้ วก็ไม่ เคยแม้ แต่ จะคิดว่ าไปชมละครเวที เป็ นส่ วน
สาคัขของการใช้ ชีวิต) ความสาเร็ จของละครเรื่ อง บัลลังก์ เมฆ เป็ นไปอย่ างถล่ มทลาย ขายบัตรดี
มากจนต้ องเพิ่มรอบไปถึง 1 ก.ค. หากจะวัดความสาเร็ จ ของละครเรื่ องนีด้ ้ วยการนับเม็ดเงินที่ สร้ าง
รายได้ จากการขายบัตร ขายเทป แผ่ นซี ดี และของที่ ระลึ กต่ างๆแล้ ว ก็นับว่ าละครเรื่ องนี ้ประสบ
ความสาเร็ จทางธุรกิจเป็ นอย่ างดี” (พนิดา ฐปนางกูร, ใน อรพินท์ คาสอน.(บรรณาธิการ), : 65)

เดื อนกุมภาพันธ์ ปี 2547 ทีมงานผูผ้ ลิ ตในนามบริ ษทั เอ็กแซ็ กท์ จากัด ได้เปิ ดแสลง
ละครเพลง ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย เรื่ อง “บางกอก 2485 เดอะมิวสิ คลั ” เป็ นละครเพลง
แนว Jukebox Musical ที่ทีมงานพัฒนาบทขึ้นเอง โดยใช้เพลงยอดนิยมของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จากัด (มหาชน) ซึ่ งในช่วงดังกล่าวตรงกับวาระเฉลิมฉลอง 20 ปี ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จากัด
(มหาชน) อย่างไรก็ตาม บางกอก 2485 เดอะมิวสิ คลั ไม่ประสบความสาเร็ จด้านรายได้มากนักหาก
เทียบกับละครเพลง บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั โดยบางกอก 2548 เดอะมิวสิ คลั เปิ ดแสดงเพียง 22
รอบ
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“บางกอก 2485 ไม่ ได้ ประสบความสาเร็ จมากแต่ กไ็ ม่ ได้ ขาดทุน จากประสบการณ์ มัน
ทาให้ เรารู้ ว่ าละครประเภทเขียนเรื่ องเองเนี่ ยเสี่ ยง คิ ดพลอตเองเสี่ ยง เอาเพลงเก่ ามาร้ องใหม่ เสี่ ยง
นักแสดงถ้ าเป็ นคนเดี ยวหนาวเลย ตอนนั้นคิ ดว่ ามอสเนี่ ยอยู่ นางเอกไม่ ซีเรี ยสเลยไปใช้ แอนนิ ตา
ซึ่ งไม่ มีจุดขาย ไม่ ได้ รับการยอมรั บ กลุ่มคนที่ ดูละครเวที เขาไม่ ใช่ กลุ่มคนดู concert มันทาให้ เรารู้
ว่ าจะไปเลื อกแบบวัยรุ่ นเอาแค่ คาเร็ กเตอร์ เหมาะกับบทที่ เป็ นวัยรุ่ นมันไม่ ได้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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D

ในปี 2547 บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ก่ อตั้งขึ้ น จากเดิมทีมงานผูผ้ ลิ ตละครเพลงจะผลิ ต
ละครเพลงในนามบริ ษทั เอ็กแซ็ กท์ จากัด ทีมงานผูผ้ ลิตชุ ดเดียวกันนี้จึงย้ายมาผลิตละครเพลงใน
นามบริ ษทั บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด โดยละครเพลงเรื่ องแรกของบริ ษทั ได้แก่ “ทวิภพ เดอะมิวสิ คลั ”
เป็ นละครเพลงที่พฒั นาขึ้นจากนวนิยายของเรื่ อง ทวิภพ ของ ทมยันตี อย่างไรก็ตาม ทวิภพ เดอะมิวสิ คลั ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างสู ง โดยเปิ ดการแสดงถึงสองครั้ง รวม 50 รอบ รอบที่ 1 เปิ ดแสดง
28 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2548 รวม 28 รอบ และ รอบที่ 2 เปิ ดแสดง 1 กรกฏาคม – 25 สิ งหาคม
2549 รวม 22 รอบ ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย
“ทวิภพเนี่ ยฮิ ตมาก คนดูเยอะมาก จนถึงรอบสุ ดท้ ายคนดูยังเต็มทุกที่ นั่ง บัตรขายหมด
ไม่ มีเหลือ แต่ เราไม่ สามารถเพิ่มรอบได้ เพราะเราเช่ าที่ เขาอยู่ เราเช่ าศูนย์ วัฒนธรรม ซึ่ งคิ วแน่ นมาก
เท่ ากับเราทาเงินหายไปไม่ ร้ ู กี่ล้าน คนอยากดูแต่ เราเล่ นไม่ ได้ เพราะว่ า คิ วหมดแล้ ว งานอื่ นมาจ่ อรอ
แล้ ว” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

ภาพที่ 4.4 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ละครเพลงบางกอก2485 เดอะมิวสิ คลั และทวิภพ เดอะมิวสิ คลั
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D

ผลตอบรั บ ที่ ดี จ ากการเปิ ดแสดงละครเพลงที่ ผ่า นมา ท าให้บ ริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด
เล็งเห็นถึงโอกาสต้องการพัฒนาการดาเนินธุ รกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปี 2550 บริ ษทั จึงเปิ ด
โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ นอกจากนี้ ยงั ผลิตเพลงและละครพูดเพื่อแสดง ณ โรงละคร
กล่าวอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตามทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงปี ละ 3 เรื่ อง โดย ปี 2550 เปิ ดแสดงเรื่ อง
ฟ้ าจรดทราย เดอะมิวสิ คลั และเปิ ดการแสดงละครเรื่ องต่างๆ เรื่ อยมาอันได้แก่ ลูกคุณหลวง บัลลังก์
เมฆ เดอะมิวสิ คลั ปี 2551 เปิ ดแสดงเรื่ อง สู่ ฝันอันยิ่งใหญ่ ก่อนจะถึง บางรักซอย 9 on stage ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิ คลั ปี 2552 เปิ ดแสดงเรื่ อง เนื้ อคู่ 11 ฉาก จากวันแรก...ถึงวันลา แม่นาคพระ
โขนง เดอะมิวสิ คลั ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั และเดือนพฤษภาคม 2553 เปิ ดแสดงเรื่ องกิ นรี สีรุ้ง
รวมละครเวทีที่ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เป็ นผูผ้ ลิ ตและเปิ ดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รั ชดาลัย
ภายในปี 2550 – 2553 ทั้งสิ้ น 10 เรื่ อง
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การปรับตัวเพือ่ ดาเนินธุรกิจละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จากัด
จากการดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงนับตั้งแต่ปี 2540 ถึงปั จจุบนั ทีมงานผูผ้ ลิตละคร
เพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดพบกับอุปสรรคและข้อจากัดมากมาย อย่างไรก็ตามเพื่อให้ส ามารถ
ดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงได้อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ซี เนริ โอ จึงมีการปรับตัวเพื่อดาเนิ นธุ รกิ ตจละคร
เพลงดังนี้
- การปรับโครงสร้ างองค์ กร
ธุ รกิจละครเพลงเป็ นธุรกิจที่ลงทุนสู ง ใช้ระยะเวลาในการผลิตต่อเรื่ องนาน มีความ
เสี่ ยงที่จะไม่ประสบความสาเร็ จสู ง หรื อหากประสบความสาเร็ จผลกาไรอาจไม่โดดเด่นเมื่อเทียบเท่ากับธุ รกิ จอื่ นๆ ในขณะนั้นซึ่ งที มงานผูผ้ ลิตละครเพลงในนามบริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ที่ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นอยู่ การลงทุนในธุ รกิจที่มีความเสี่ ยงเช่ น
ธุ รกิจละครเพลงจึงกระทาได้ยาก นับเป็ นอุปสรรคใหญ่ที่ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงประสบอยูเ่ สมอ
เมื่อดาเนินธุ รกิจละครเพลงในนามบริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด
“พอเราจะทาวิมานเมืองคุณบอยเลยไปขอคุณไพบูลย์ อย่ างที่บอกว่ าเราเป็ นเอ็กแซ็กท์
เราอยู่ในเครื อแกรมมี่ ต้ องจะใช้ เงินจะทาอะไรต้ องขออนุขาต ทางคุณไพบูลย์ กใ็ ห้ ทาดูกไ็ ด้ คื อเขาก็
ไม่ ได้ ปลืม้ อะไรเพราะอย่ างที่บอก สมัยก่ อนละครเพลงมันเล็กมาก เป็ นเรื่ องของคนกลุ่มเล็กๆ อาร์
ทๆ ทากันเอง ดูกันเองอะไรแบบนี ้ มันไม่ สามารถจะหากาไรอะไรต่ างๆ ได้ แต่ ในที่ สุดคุณไพบูลย์ ก็
ให้ พอเราทาแล้ วไม่ ค่อยก าไร เรามี โปรเจคบัลลังก์ เมฆอี ก 2 ปี ต่ อมา ก็ต้องขึ น้ ไป พบกับบอร์ ด
แกรมมี่ ไปพบคุณไพบูลย์ เขาก็ท้วงว่ าเรื่ องที่ แล้ วไม่ ค่อยกาไร เราก็ไม่ สามารถไปการั นตีได้ ว่าเรื่ อง
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นีม้ ันจะฮิ ต ตอนนั้นคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิ น เป็ นประธานบริ หารของแกรมมี่ โชคดี ที่คุณอภิรักษณ์
เป็ นคนพูดว่ าน่ าจะลองให้ โอกาสดูสักครั้ ง มันก็เหมือนกับแกรมมี่ออกเทปชุดแรกก็ไม่ ได้ ฮิทอะไร
แต่ ทาไมถึงลองออกชุด 2 ชุด 3 ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

D

อย่างไรก็ตามเมื่อทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงมีนโยบายดาเนินธุ รกิจละครเพลงอย่างต่อ
เนื่ องในระยะยาว อย่างไรก็ตามเพื่อพ้นอุป สรรคด้า นโครงสร้ างการบริ หารงานของบริ ษ ทั เอ็ก
แซ็ กท์ จากัด ที่ถือใหญ่โดยบริ ษทั จีเอ็มเอ็มแกรมมี่จากัด (มหาชน) และเพื่อความคล่องตัวในการ
ดาเนินธุ รกิจละครเพลง และธุ รกิจอื่นๆ ด้วย บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด จึงก่อตั้งบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
ขึ้นในปี 2547 เพื่อรองรับธุ รกิ จที่มีความเสี่ ยงสู งและต้องการความคล่องตัว ซึ่ งรวมถึงธุ รกิ จละคร
เพลง และการลงทุนสร้างโรงละครของตนเอง
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“เหตุผลที่แยกบริ ษัทเพราะเอ็กแซ็กท์ อยู่ในแกรมมี่ที่อยู่ในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ขยับไม่
สะดวก การสร้ างโรงละคร 500 ล้ านนี่ พวกคนในตลาดหุ้ นไม่ อยากเป็ นแน่ นักการเงินจะตั้งคาถาม
กันมาก เราเลยแยกซี เนริ โอออกมา ไม่ เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทในตลาดหุ้ น สร้ างโรงละครได้ ” ถกลเกียรติ วีรวรรณ กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 12 กันยายน)

“นโยบายของซี เนริ โอ ไม่ ใช่ แค่ ละครเพลง ละครเวที แต่ เป็ นธุรกิจบันเทิง อะไรที่ เป็ น
ธุรกิจบันเทิ งเราพร้ อมทาหมด และมีอิสระในตัวเองเพราะไม่ ต้องขึน้ กับแกรมมี่ ตอนนีเ้ ราอยากทา
อะไรก็ทาได้ เลย เพราะเป็ นบริ ษัทของเราเองไม่ เหมือนกับตอนทาบัลลังก์ เมฆที่ ต้องขึน้ ไปขอบอร์ ด
แกรมมี่ ดังนั้นการก่ อตั้งซี เนริ โอ เพื่ อความคล่ องตัว และอิ สระในการทางาน” (ชยากร สุ ทินศักดิ์ ,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด บริ หารงานโดย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ เช่ นเดียวกับ บริ ษทั
เอ็กแซ็กท์ จากัด และคุ ณถกลเกี ยรติ วีรวรรณ คือผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คิดเป็ น 51% บริ ษทั
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด(มหาชน) ถือหุน้ ราว 25% และบุคลากรในองค์กรถือหุ ้นรวมกันคิดเป็ น 24%
(บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม)
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- การก่อตั้งโรงละครเมืองไทย รั ชดาลัย เธียเตอร์
ในธุ รกิจละครเพลงนั้น โรงละครจัดเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอันดับต้นๆ โดยโรง
ละครมีความสัมพันธ์กบั การกาหนดนโยบายการผลิตของทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลง เมื่อมีสถานที่จดั
แสดง จึงสามารถดาเนิ นธุ รกิจและผลิตละครเพลงได้อย่างต่อเนื่อง ส่ งผลต่อการสร้างฐานผูช้ มของ
ธุ รกิจดังกล่าว ดังบทวิเคราะห์ของพนิดา ฐปนางกูร ที่วา่

D

“หากกลุ่ม คณะละครใดมี พืน้ ที่ หรื อโรงละครที่ สามารถจัดแสดงละครได้ อย่ าง
ถาวร ความคึกคักในด้ านการติดตามชมผลงานของผู้ชมก็จะเป็ นผลที่ ติดตามได้ ส่ งผลเงาตามตัวต่ อ
การสร้ างพฤติกรรมการบริ โภคให้ แก่ ผ้ ชู ม แต่ เมื่อ ไม่ มีสถานที่ ประจา ไม่ มีการแสดงที่ จัดแสดงเป็ น
ประจา พฤติกรรมการบริ โภคศิลปะกรละครจึ งไม่ อาจเกิ ดขึน้ ได้ ” (พนิดา ฐปนางกูร, ใน อรพินท์
คาสอน.(บรรณาธิการ), : 64)
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การเปิ ดแสดงละครเพลงตั้งแต่ปี 2540 – 2548 ได้แก่ ละครเพลงเรื่ อวิม านเมือง
บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั บางกอก 2485 เดอะมิวสิ คลั และทวิภพ เดอะมิวสิ คลั ทีมงานผูผ้ ลิตละคร
เพลงเลื อกสถานที่ในการจัดแสดงคือ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย แม้สถานที่จะกว้างขวาง
สวยงามและเหมาะสมกับการแสดงละครเพลง อย่างไรก็ตามการดาเนินงานของผูผ้ ลิตละครเพลง
พบอุ ปสรรคสาคัญคื อ ไม่สามารถจองโรงละครเพื่อเปิ ดการแสดงได้ตามระยะเวลาหรื อรอบการ
แสดงที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ ปั ญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อทั้งด้านรายได้ของละครเพลงแต่ละเรื่ องที่
เปิ ดแสดง รวมทั้งเกี่ยวโยงถึงการวางนโยบายของธุรกิจละครเพลงอีกด้วย

“โรงละครส่ งผลกับธุรกิจนีม้ าก เพราะถ้ าเราอยากทาละคร แต่ เช็ กสถานที่ แล้ วไม่
ว่ าง เราก็ต้องหยุดเอาไว้ ซึ่ งศูนย์ วัฒนธรรมเรากาหนดอะไรไม่ ได้ เลย ตอนทวิภพที่ คนดูเยอะมาก
บั ต รขายหมดไม่ มี เ หลื อ จนถึ ง รอบสุ ด ท้ า ยแต่ เ ราไม่ ส ามารถเพิ่ ม รอบได้ เพราะเราเช่ าที่ ศู น ย์
วัฒนธรรม ซึ่ งคิ วแน่ นมาก เราทากับเราทาเงินหายไปไม่ ร้ ู กี่ล้าน คนอยากดูแต่ เราเล่ นไม่ ได้ เพราะ
ว่ าคิวหมดแล้ ว งานอื่นมาจ่ อรอแล้ ว” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
นโยบายของบริ ษทั ที่ตอ้ งการดาเนินธุ รกิ จละครเพลงในระยะยาวและต่อเนื่อง จึง
เห็นความสาคัญของการบริ หารจัดการโรงละครของตนเอง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด จึงเลือกลงทุนเพื่อ
สร้างโรงละครของตนเอง ในนามโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ เพื่อเป็ นสถานที่รองรับการ
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แสดงละครเพลงที่บริ ษทั ผลิตขึ้น อย่างไรก็ตามการมีสถานที่ประจาที่บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการ
ได้น้ นั ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถวางแผนธุรกิจ และกาหนดนโยบายการผลิตได้ตามความเหมาะสม
“ทีมงานและคุณบอยก็เลยมานั่งคุยกันว่ า เราต้ องมีโรงละครของตัวเองต้ องกาหนด
ชะตาชี วิตของตัวเองได้ ถึงจะ work ถ้ าตราบใดที่ยงั ต้ องไปยืมที่คนอื่นอยู่เนี่ย ไม่ มีทางโตแน่ ธุรกิจนี ้
มันเหมือนกับ โอกาสเนี่ ยเห็นแล้ วว่ ากาไรสุ ดๆ แน่ นอน แต่ ก็ต้องปล่ อยไป ดังนั้นจึ งตั ดสิ นใจทา
โรงละครด้ วย” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

D

โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ โรงละครเวทีแบบโพรซีเนียม ความจุ 1,455
ที่นง่ั สร้ างโดยบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ด้วยงบประมาณราว 500 ล้านบาท เป็ นการเช่ าสถานที่ ของ
ศูนย์การค้า ดิ เอสพละนาด ในระยะเวลาสัญญา 10 ปี อย่างไรก็ตาม ปี 2550 โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ เปิ ดการแสดงเป็ นครั้งแรกด้วยละครเพลง “ฟ้ าจรดทราย เดอะมิวสิ คลั ”
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กล่ าวโดยสรุ ป คื อบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และบริ ษทั เอ็ก แซ็ กท์ จากัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ มี
ระบบบริ หารร่ วมกัน มีเป้ าหมายขององค์กรและการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน การดาเนินธุ รกิจของทั้ง 2
บริ ษทั จึงแยกจากการได้ยาก อย่างไรก็ตามทั้ง 2 บริ ษทั ดาเนินธุรกิจแบ่งได้เป็ น 8 กลุ่ม ได้แก่ ละคร
หลังข่าว ละครซิทคอท และละครจบในตอน รายการโทรทัศน์ ละครเวที โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ คอนเสิ ร์ต และกิจกรรมพิเศษ

อย่างไรก็ตามการดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงในขั้นแรกทีมงานผูผ้ ลิตได้ดาเนินงานภายใต้
บริ ษทั เอ็กแซ็ กท์ จากัด ตั้งแต่ปี 2540 และพบอุปสรรคในการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งด้านความคล่องตัว
และเพื่การขาดแคลนทรัพยากรการผลิต จากอุปสรรคที่กล่าวมาจึงได้ก่อตั้งบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
ในปี 2547 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจละครเพลง และสร้างโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ข้ ึน นอกจากนี้ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงจึงผลิตละครเวทีในนามบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
จนถึงปัจจุบนั
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ตอนที่ 1 : ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อความสาเร็จของละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
ในการวิเคราะห์การศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จละคร
เพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ
1.1 สภาพแวดล้อมระดับมหภาค
1.2 สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค

D

1.1 สภาพแวดล้อมระดับมหภาค
สภาพแวดล้อมระดับมหภาค คือ ปัจจัยภายนอกที่สามารถก่อผลกระทบต่อธุรกิจ
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดล้อม
ทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
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1.1.1 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีผลต่อการดาเนินธุ รกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็
ตามพบว่าสภาวะเศรษฐกิจอันตกต่าส่ งผลกระทบต่อธุรกิจละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัดใน 3
ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านยอดจาหน่ ายบัตร ด้านผูส้ นับสนุ นของธุ รกิ จละครเพลง (Sponsor) และ
ด้านต้นทุนการผลิต
สภาวะเศรษฐกิจกระทบต่ อยอดจาหน่ ายบัตร
สภาพเศรษฐกิจตกต่าในประเทศไทยในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาส่ งผลต่อยอดให้จาหน่าย
บัตรละครเพลงของบริ ษทั ลดต่าลง โดยบัตรที่มียอดขายลดลงในสภาวะเศรษฐกิจตกต่าคือบัตรใน
ราคาปานกลาง ส่ วนบัตรราคาถูกสุ ดและแพงที่สุดนั้นไม่ได้รับผลกระทบ
“เศรษฐกิจไม่ ค่อยมีผลเท่ าไหร่ กับบัตรราคาถูกสุดและแพงสุด เพราะบัตรถูกสุ ด 500
เนี่ ย หมดก่ อน และบั ตรแพงสุ ดก็หมดก่ อน เพราะคนรวยไม่ เคยสะเทื อนเรื่ องเศรษฐกิ จ ความ
ต้ องการของเขามีอย่ างเดียวคื อ ขอที่ นั่งที่ ดีที่สุด ราคาเท่ าไหร่ ไม่ อั้น ฉั นพร้ อมจ่ าย ราคาที่ มีผลเรื่ อง
เศรษฐกิจไม่ ดีคือราคากลาง พวก 1,500 เนี่ย จะขายได้ น้อยมากเวลาเศรษฐกิจตกตํา่ จะขายได้ หมด
ช้ าสุด” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

110

D

จากข้อมูลทางการตลาดในปี 2551 พบว่าบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีการปรับตัวเพื่อรับ
สภาวะสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จตกต่าและราคาน้ ามันที่ขยับตัวเพิ่มสู งขึ้น โดยพบว่าสถานการณ์
ดังกล่าวส่ งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มผูช้ มที่ซ้ื อบัตรในราคา 1,000 - 1,500 บาท โดยยอดจาหน่าย
ลดลงจากปี 2550 ประมาณ 40% ซึ่ งกลุ่มผูช้ มที่ซ้ือบัตรในราคาดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มคนรุ่ น
ใหม่ และกลุ่มคนเริ่ มทางานที่ยงั มีรายได้น้อย และเป็ นกลุ่ มที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิ จ
โดยตรง จากเดิมในปี 2550 กลุ่มราคาบัตรดังกล่าวจะเป็ นกลุ่มที่ขายดีที่สุด แต่ในปี 2551 กลุ่มที่ขาย
ดีสุด คือ 2,000 - 2,500 บาท ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผนวกกับการวิจยั ที่ทาขึ้น ทางบริ ษทั พบว่า
ราคาบัตรยังแพงอยู่ ปี 2551 ทางบริ ษทั ซีเนริ โอ จึงปรับราคาที่นง่ั ขึ้นใหม่ โดยแบ่งออกเป็ น 6 ระดับ
ราคา คือ 500 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท และ 3,000 บาท โดยปรับลด
จานวนบัตรราคา 1,000 - 1,500 บาทลง และเพิ่มบัตรราคา 3,000 บาท เข้ามา รวมถึงจาหน่ายบัตร
ล่วงหน้านานขึ้น 3 เดือน จากเดิม 2 เดือน โดยกลยุทธ์ดงั กล่าวถือเป็ นการปรับราคาตามพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป (ผูจ้ ดั การรายวัน, 2551, 30 กรกฏาคม, http:// www.gotoma
nager.com/news/Details.aspx?id=71737)
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ปี 2552 อันเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่าในประเทศสหรัฐอเมริ กา และส่ งผลกระทบยัง
ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น บริ ษทั ซิเนริ โอ จากัด ได้ปรับลดราคาบัตรละครเพลงลงทุกที่นงั่
เช่น จากราคาสู งสุ ด 3,000 บาท เหลือเพียง 2,800 บาท เป็ นต้น
อัตราค่ าเข้ าชมละครเพลง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

ฟ้าจรดทราย

บัลลังก์ เมฆ

2,500 .2,000 .1,500 .1,000 .500 .-

2,500 .2,000 .1,500 .1,000 .500 .-

สู่ ฝันอัน
ยิง่ ใหญ่

ข้ างหลังภาพ

แม่ นาค
พระโขนง

ลมหายใจ

3,000 .3,000 .2,800 .2,800 .2,500 .2,500 .2,300 .2,300 .2,000 .2,000 .1,800 .1,800 .1,500 .1,500 .1,300 .1,500 .1,000 .1,000 .800 .1,000 .500 .500 .500 .500 .ตาราง 4.1 สรุ ปอัตราค่าเข้าชมละครเพลงตั้งแต่ปี 2550- 2553

ปี 2553

กินรีสีร้ ุง

2,800 .2,300 .1,800 .1,500 .1,000 .500 .-

111
- สภาวะเศรษฐกิจกระทบต่ อผู้สนับสนุนของธุรกิจละครเพลง
นอกจากสภาวะเศรษฐกิจอันซบเซาจะส่ งผลต่อการซื้ อบัตรเข้าชมของผูช้ มในกลุ่ม
รายได้ระดับปานกลางจนบริ ษทั ต้องมีการปรับราคาและยืดระยะเวลาการจาหน่ายบัตรให้นานขึ้น
แล้วนั้น ยังส่ งผลกระทบต่อการหาผูส้ นับสนุนหรื อ Sponsor ของละครเพลงแต่ละเรื่ องที่บริ ษทั เปิ ด
แสดงด้วย

D

“Sponsor เดี๋ยวนี ห้ ายากมากถ้ าเที ยบกับแต่ ก่อน ถ้ าเมื่อก่ อนตอนเราประสบความสํา เร็ จจากบัล ลัง ก์ เมฆเนี่ ย ตอนทวิ ภพและเลยมาถึ งฟ้ าจรดทรายเนี่ ย เราหา Sponsor ง่ ายมาก
Sponsor วิ่งเข้ ามาหาเราเต็มไปหมด” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
นอกจากนี้ พบว่าจากเดิมที่บริ ษทั ต่างๆ จะเป็ นฝ่ ายรุ กเข้ามาสนับสนุนละครเพลงแต่
ละเรื่ องของบริ ษทั หากแต่ปัจจุ บนั สถานการณ์เปลี่ ยนไป ผูส้ นับสนุ นหลายรายลดการสนับสนุ น
ละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอลง และคงเหลือเพียงสิ นค้าบางรายเท่านั้น
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“ตอนนี ้ เศรษฐกิจไม่ ดี Sponsor ก็ลดลง อย่ างแม่ นาคพระโขนง Sponsor ก็ลดลงมา
เหลื อเจ้ าประจําอยู่ 2-3 ตัว ลมหายใจเหลือ 2 ตัว กระทั่งกินรี สีร้ ุ งเมืองไทยประกันชี วิตยังหายเลย”
(ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลทางการตลาดพบว่ากลยุทธ์การหาผูส้ นับสนุน หรื อ Sponsorของละครเพลง
สามารถสร้างรายได้ประมาณเพียง 5% ของรายได้จากละครในแต่ละเรื่ องเท่านั้น (ผูจ้ ดั การรายวัน,
2551, 30 กรกฏาคม)

- สภาวะเศรษฐกิจส่ งผลต่ อต้ นทุนในการผลิต
การเปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ในปี 2552 นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ผูช้ มสัม ผัส ได้อนั มี ผลจากสภาวะเศรษฐกิ จ กล่ า วคื อ การเปลี่ ย นบัตรชมละครจากบัตร
พลาสติกเป็ นบัตรกระดาษ โดยเริ่ มเปลี่ยนบัตรเป็ นบัตรกระดาษด้วยละครเวทีเรื่ องแรกของปี 2552
คือ เนื้อคู่ 11 ฉาก จากวันแรกถึงวันลา

112

D

ภาพที่ 4.5 บัตรพลาสติกละครเวที ด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดบัตร 5.4 x 8.6 ซม
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การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ข องผู้ช มในการ
เปลี่ ยนแปลงบัตรละคร โดยผูช้ มส่ วนใหญ่รู้สึกไม่พบใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่ งสาเหตุ
ส าคัญ ในการเปลี่ ย นแปลงบัต รละคร อย่ า งไรก็ ต ามที ม งานผู้ผ ลิ ต ละครเพลงชี้ แจงว่ า การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าทั้งในประเทศต่างประเทศขณะนั้น ส่ งผลให้ทาง
บริ ษทั มีการปรับลดราคาบัตรละครเพลงทุกเรื่ องตั้งแต่ปี 2552 และจากการลดราคาบัตรทาให้ทาง
บริ ษ ทั ต้อ งควบคุ ม งบประมาณในการผลิ ต อย่า งระมัดระวัง โดยเลื อกตัดงบประมาณในส่ วนที่
ฟุ่ มเฟื อยออกไป
“ตอนนั้ นเศรษฐกิ จ ไม่ ดี ดัง นั้น เราจะลดต้ นทุ นด้ วยอะไร เราจะลดคุ ณ ภาพลด
Production หรื อลดอะไรที่ จุกจิ ก เราก็ไปลดอะไรที่ จุกจิ กดีกว่ า โดยที่ คงคุณภาพ งบประมาณด้ าน
การผลิตเราไม่ เคยลดเลย ไม่ ใช่ แบบ... เราไม่ ใช้ วงดนตรี เปิ ด banking track เอาดีกว่ า ไม่ เคยคิ ดแบบ
นั้นเลย...! แต่ เรามองว่ าอะไรที่ มันดูฟุ้ งเฟ้ อโดยไม่ จาํ เป็ นนั่นก็คือบัตรละคร“ (ชยากร สุ ทินศักดิ์ ,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
นอกจากนี้กระบวนการจาหน่ายบัตรละคร มีค่าใช้จ่ายจ่ายส่ วนหนึ่งที่ทางบริ ษทั
ซี เนริ โอ จากัด ต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ ได้แก่ ค่าผลิ ตบัตรและค่าภาษีบตั ร ซึ่ งค่าผลิ ตหากเป็ นบัตร
พลาสติกแบบเดิมจะมีตน้ ทุนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบัตรกระดาษที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั อีกทั้งเมื่อปรับ
เป็ นบัตรกระดาษแล้วภาษีบตั รที่ทางบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดต้องจ่ายปรับลดลงจาก 30 บาท เหลือ 10
บาท
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ภาพที่ 4.6 บัตรกระดาษละครเวที ด้านหน้าและด้านหลัง

อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ลดความไม่ พ อใจและตอบข้ อ สงสั ย ของผู้ช มที่ มี ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงบัตรละคร ทางบริ ษ ทั จึ งชี้ แจงประเด็นการลดราคาบัตรอันนาไปสู่ ก ารระมัดระวัง
ต้น ทุ นการผลิ ตละครเพลง ในสื่ อต่า งๆ ของบริ ษ ทั อาทิ www.rachadalai.com เป็ นต้น ทั้ง นี้ ย งั มี
นาเสนอมุมมองใหม่ต่อบัตรกระดาษ ให้มีคุณค่าในสายตาของผูช้ ม ผ่าน Rachalai magazaine ฉบับ
ที่ 17 เดือนมีนาคม 2552ไว้ดงั นี้
“เรานําเอารู ปแบบและดีไซท์ ของบัตรเข้ าชมละครเวทีของนิ วยอร์ คและลอนดอน
มาใช้ แทน ซึ่ ง ผู้ช มบางท่ า นก็ชื่ น ชอบ และบอกว่ า “คลาสสิ ค ” กว่ า บั ต รพลาสติ ก เสี ย อี ก ”
(ชยากร สุ ทินศักดิ์, (บรรณาธิการ), 2552: 5)
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ภาพที่ 4.7 บัตรละครเพลง MAMMA MIA! โรงละครPrince of wales Theatre ประเทศอังกฤษ

1.1.2. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย
การดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลง และการบริ หารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์
ตั้งแต่ปี 2550 -2553 ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย
ส่ งผลกระทบทางตรงต่อการดาเนินธุ รกิจละครเพลงและการบริ หารโรงละครดังนี้
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1.1.2.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง
จากการชุมนุมของแนวร่ วมประชาธิปไตยต่ อต้ านเผด็จการแห่ งชาติ(นปช.) เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยเริ่ มต้นชุมนุมบริ เวณสะพานผ่านฟ้ าลีลาศ ก่อนเคลื่อนการชุมนุมมา
ปั กหลักบริ เวณแยกราชประสงค์ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่ งเต็มไปด้วยผูช้ ุ มนุมจานวนมาก
กระจายกันอยูเ่ ต็มผิวจราจร ตั้งแต่แยกประตูน้ า ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต่อเนื่องไปจนถึง
ถนนราชดาริ และนอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ต่างๆ ทัว่ กรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 4.8 กลุ่มผูช้ ุมนุมบริ เวณแยกราชประสงค์ วันที่ 3 เมษายน 2553
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จากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าว ส่ งผลต่อการดาเนินธุ รกิ จโรงภาพยนตร์
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สุ พฒ
ั น์ งามวงศ์ ไพบูลย์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด บริ ษทั เอส เอฟ ซี เนม่า ซิ ต้ ี
จากัด เปิ ดเผยว่า สถานการณ์ ดงั กล่าวส่ งผลกระทบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แน่นอน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับแต่ละโซน ถ้าเป็ นโรงหนังในต่างจังหวัด หรื อนอกเมืองจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ถา้ เป็ นในเมือง
เช่นที่เอสเอฟเวิลด์ เซ็นทรัลเวิลด์ที่ตอ้ งปิ ดไป ได้รับผลกระทบอยูแ่ ล้ว ขณะที่เอสเอฟเอ็กซ์ ทั้งที่เอ็ม
โพเรี ยม และเซ็ นทรัล ลาดพร้ าว ยอดคนดูเพิ่มขึ้น ส่ วนเอ็มบีเค ยอดคนดูก็ยงั เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย
ผลกระทบจากการชุมนุมทาให้หนังบางเรื่ องรายได้หายไปประมาณ 30% โดยสาเหตุอีกประการคือ
ผูช้ มเดินทางไม่สะดวกและกังวลเรื่ องความปลอดภัย (ฐานเศรษฐกิจ, 2553, 4 พฤษภาคม)

D

ท่ามกลางเหตุ การณ์ ความไม่สงบดังที่กล่ าวมาข้างต้นเป็ นช่ วงเวลาเดียวกับที่
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เตรี ยมเปิ ดการแสดงละครเพลงเรื่ อง กิ นรี สีรุ้ง ซึ่ งจะเปิ ดแสดงรอบแรกใน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ซึ่ งเหตุก ารณ์ ความไม่สงบทางการเมื องดังกล่ าวมี ผลกระทบต่อยอด
จาหน่ายบัตรและละครเพลงเรื่ องกินรี สีรุ้ง ดังนี้
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- สถานการณ์ความไม่ สงบทางการเมืองส่ งผลต่ อยอดจาหน่ ายบัตร
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2553
นั้น ส่ งผลกระทบต่อยอดจาหน่ า ยบัตรของละครเพลงเรื่ อง กิ นรี สีรุ้ง ลดต่ า ลง ไม่เป็ นไปตามที่
ทีมงานผูผ้ ลิตคาดหวังไว้ ทีมงานจึงตัดสิ นใจเลื่อนการแสดงละครเพลงเรื่ องกินรี สีรุ้งออกไป 1 เดือน
จากเปิ ดแสดง 19 พฤษภาคม 2553 เป็ น 16 มิถุนายน 2553

“สาเหตุที่ต้องเลื่ อน คื อเราดูจากการขายบัตรก่ อนมันนิ่ งมาก เพราะเราเช็ก
ทุกวัน ผมกับคุณบอยจะสามารถเช็กได้ ทุกๆ กลางคื น และทาง thaiticket ก็จะทํา report มารายงาน
อยู่เรื่ อยๆ ด้ วย ที่ นี่กร็ ้ ู แล้ วแหละ เราก็มองว่ าบัตรมันไม่ วิ่งเลย ถ้ าเรายังแสดงไปอาจจะไม่ มีคนมาดู
เลยก็ได้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

- สถานการณ์ ความไม่ สงบทางการเมืองส่ งผลต่ อผู้ชม
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2553
นั้นส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผูช้ มละครเพลง ทั้งในแง่ความสะดวกสบายของการเดินทาง และ
ความปลอดภัย ซึ่ งผลกระทบดัง กล่าวสัมพันธ์กบั ยอดจาหน่ายบัตรละครเพลงเรื่ องกินรี สีรุ้งอย่างมี
นัยสาคัญ
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“คนดูเดินทางไม่ สะดวกแน่ นอน แค่ ช่วงเราเล่ นเนื อ้ คู่ 11 ฉาก มีเสื ้อแดงมา
ประท้ วงทั่วกรุ งเทพ คนก็โทรมาเช็กกับเราเยอะว่ า ยังเปิ ดแสดงไหม เขาเดินทางลําบาก เราก็เห็นใจ
เขา ก็เลยบอกเขาไปว่ าถ้ าไม่ สะดวกเปลี่ ยนรอบก็ได้ นะ ตอนนั้นแค่ เดินขบวนรอบเมือง แต่ พอช่ วง
ที่ ขายบัตรกิ นรี สีร้ ุ ง มันเป็ นช่ วงที่ เหตุความรุ นแรงขึ น้ แล้ ว การเดิ นทางเป็ นอัมพาตแล้ ว คนดูไ ม่
สามารถเดินทางออกจากบ้ านเพื่อมาโรงละครแน่ นอน” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน
2553)

D

- สถานการณ์ความไม่ สงบทางการเมืองส่ งผลต่ อการกระบวนการผลิตละคร
เพลง
เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบทางการเมื องในช่ ว งเดื อน มี น าคม – พฤษภาคม
2553 ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตละครเพลงหลายด้าน อาทิ การวางตารางซ้อม การ
ติดต่อคิวนักแสดง การเตรี ยมงานในระยะเวลากระชั้นชิด การขาดวัตถุดิบในการผลิต อีกทั้งคิวโรง
ละคร

PU

“ช่ วงที่ เกิดเหตุเราต้ องหยุดซ้ อม หยุดทํางานทุกอย่ างไปช่ วงหนึ่ง กว่ าเหตุการณ์ จะสงบจนเรากลับมาทํางานได้ ก็เหลื อเวลาไม่ ถึงเดื อน เรามีอะไรต้ องแก้ ไขมากมาย แต่ ทาํ
ไม่ ไ ด้ เช่ นเสื ้ อผ้ า ต้ องตัดเย็บ แต่ พ าพุ รัด หรื อประตูนา้ํ ยังปิ ดอยู่ ช่ างเสื ้ อก็ยังเดิ นทางไม่ ส ะดวก
นักแสดงก็ต้องซ้ อมหนักขึ น้ เพราะห่ างการซ้ อมมาระยะหนึ่ ง ซึ่ งเราต้ องเร่ งกระบวนการทํางาน
ทั้งหมดให้ ทัน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

“การเลื่ อนการแสดงมีผลต่ อหลายๆ อย่ าง ทั้งเรื่ องคิ วนักแสดงมาก สําหรั บ
กินรี สีร้ ุ งนับว่ านักแสดงยังมีคิวให้ เรา หากไม่ มีคิวเราคงต้ องปิ ดการแสดงหรื อเปลี่ยนนักแสดงซึ่ ง
เป็ นปั ญหาใหญ่ กว่ า หรื อโรงละครเองก็มีคิวงานของเขาต่ อจากกินรี สีร้ ุ ง ดังนั้นเราแม้ ว่าเราอยากจะ
เลื่ อนแสดงไปอี ก 2 เดื อนก็ทาํ ไม่ ได้ เพราะโรงละครไม่ ว่างแล้ ว” (ชยากร สุ ทินศักดิ์ , สัมภาษณ์ , 4
มิถุนายน 2553)
1.1.2.2 สภาพแวดล้อมทางด้ านกฏหมาย
การดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลง และการบริ หารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธียเตอร์ ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ย่อมต้องดาเนินไปตามกฏหมายข้อบังคับต่างๆ ที่ภาครัฐกาหนด
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ซึ่งส่ งผลโดยตรงทั้งการดาเนินธุ รกิจละครเพลงและการบริ หารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมด้านกฏหมายมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้

D

- กฏหมายทีม่ ีผลกระทบต่ อการผลิตละครเพลง
นโยบายการผลิ ตละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มุ่ง เน้นการนาบท
ประพันธ์หรื อนวนิยายยอดนิยมมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็ นละครเพลง ซึ่ งการนาเอาบทประพันธ์ใดๆ
มาพัฒนาเป็ นละครเพลงนั้น ทีมงานจาต้องเกี่ ยวเนื่ องกับพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะงานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์
สิ่ งบันทึกเสี ยง งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ ถูกกาหนดให้ได้รับการคุ ม้ ครอง โดยทีมงานผูผ้ ลิตจะต้อง
ดาเนิ นการติดต่อกับเจ้าของบทประพันธ์เรื่ องต่างๆ เพื่อซื้ อสิ ทธิ์ ในการนาบทประพันธ์ดงั กล่าวมา
พัฒนาเป็ นละครเพลง
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“เราจะมีในใจของเราว่ าอยากเอาบทประพันธ์ เรื่ องไหนมาทําเป็ นละครเพลง
บ้ าง แล้ วเราจะติดต่ อซื ้อลิขสิ ทธิ์ ไว้ ล่วงหน้ าเลย ไม่ ใช่ จะทําแล้ วค่ อยซื ้อ เราซื ้อล่ วงหน้ าหลายปี เลย”
(ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

จากการทาข้อตกลงร่ วมกันระหว่างเจ้าของบทประพันธ์และทีมงานผูผ้ ลิ ต
ละครเพลงนั้น พบว่าส่ งผลต่อการวางแผนงานในธุรกิจละครเพลงอย่างยิง่ ในหลากหลายแง่มุม อาทิ
การควบคุมงบประมาณในการผลิต การวางแผนผลิตละครเพลงในแต่ละเรื่ องระยะยาว การกาหนด
ช่วงระยะเวลาในการเปิ ดแสดง และ การกาหนดรอบการแสดงละครเพลงแต่ละเรื่ อง

“การซื ้ อลิ ขสิ ทธิ์ บทประพันธ์ แต่ ละเรื่ องมีความแตกต่ างกัน ด้ วยราคาก็ไม่
เท่ ากัน หรื ออาจมีการแบ่ งรายได้ จากการแสดงแต่ ละรอบให้ กับเจ้ าของบทประพันธ์ ด้วย ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ของรายละเอียดที่แล้ วแต่ ว่าเรากับเจ้ าของบทประพันธ์ จะตกลงกันได้ ณ จุดไหน” (ชยากร สุ ทินศักดิ์,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

“ข้ อตกลงลิขสิ ทธิ์ บทประพันธ์ แต่ ละเรื่ องก็มีผลกับการทําละครเพลงของเรา
เช่ น บางเรื่ องเราตกลงซื ้อลิ ขสิ มธิ์ มา 5 ปี ถ้ าใน 5 ปี นั้นเราไม่ ได้ เอามาทําละครเพลงเลย เท่ ากับเรา
ลงทุนไปเปล่ าๆ หรื อฟ้ าจรดทรายแม้ เราเล่ นไปแล้ วปี 2550 และลิ ขสิ ทธิ์ เรายังถืออยู่ แต่ ถ้าเราเอา
กลับมาเล่ นใหม่ ก็หลักเลี่ยงไม่ ได้ ที่ต้องคุยกับคุณโสภาค สุ วรรณที่ เป็ นเจ้ าของบทประพันธ์ อีกครั้ ง
หนึ่งเรื่ องข้ อตกลง เพราะเป็ นสิ่ งที่ เพิ่มเติมจากข้ อตกลงครั้ งที่ แล้ ว ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9
กรกฏาคม 2553)
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นอกจากการซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ บทประพันธ์ในประเทศเพื่อนามาผลิ ตละครเพลง
แล้วนั้น นโยบายบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ที่วางแผนผลิตละครเพลงภาคภาษาไทยที่พฒั นาจากละคร
เพลงยอดนิยมต่างประเทศ พบว่าปั จจัยด้านกฏหมายลิขสิ ทธิ์ มีผลกระทบอย่างยิ่งกับการดาเนินงาน
ในลักษณะนี้ กล่าวคือในการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ละครต่างประเทศเพื่อผลิตในประเทศไทยนั้น จาต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ชาวต่างชาติกาหนดด้วย ซึ่ งข้อกาหนดบางประการเป็ นข้อกาหนดที่
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ นาไปสู่ การตัดสิ นใจไม่ซ้ื อสิ ขสิ ทธิ์ ละครเพลงจาก
ต่างประเทศหลากหลายเรื่ องเพื่อผลิตเป็ นละครเพลงภาคภาษาไทยได้

PU

D

“ละครเพลงจากต่ างประเทศเราก็อยากทําบางเรื่ องที่ตกลงลิขสิ ทธิ์ ได้ เราก็ทาํ
ถ้ าเป็ นละครเก่ าๆ เนี่ยฝรั่ งจะขายลิขสิ ทธิ์ ง่ายแค่ จ่ายเงินให้ ถกู ต้ อง ถ้ าเป็ นเรื่ องที่ คลาสสิ ก หรื อเรื่ องที่
ยังดังอยู่ แบบว่ าหวงมากเนี่ย ฝรั่ งเขาจะไม่ ขาย อย่ างเรื่ อง The Phantom Of Opera, Les Miserables,
Miss Singon พวกนีไ้ ม่ ขาย คือถ้ าขายคือเขาต้ องมาคุมคุณภาพเอง เลือกนักแสดงก็ต้องส่ งไปให้ เขาดู
แต่ ถ้าพวกกินรี สีร้ ุ งมันเก่ าแล้ ว ตั้งแต่ 70-80 ง่ าย คื อขายมาเป็ นบท จ่ ายมา ขายมาเป็ นเพลง ให้ โน๊ ต
เพลงมาเลย ตามสบาย” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

ภาพที่ 4.9 ละครเพลงสู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่ และ กินรี สุ้ง ละครเพลงจากละครต้นฉบับภาษาต่างประเทศ
-

กฏหมายทีม่ ีผลต่ อการบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
โรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ คือสิ่ งปลูกสร้างประเภทหนึ่ งซึ่ งไม่วา่
การดาเนินงานใดๆ ต้องจาต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่ งครัด
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ถือเป็ นกฎหมายมหาชนที่มุ่งรักษาประโยชน์ ความ
สงบสุ ข และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของคนส่ วนใหญ่ และสังคม โดยเน้นเรื่ องที่เกี่ ยวแก่การ
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ปลูกสร้างอาคาร ข้อปฏิบตั ิของเจ้าของอาคาร การขออนุญาต การใช้งานอาคาร เจ้าพนักงาน อานาจ
หน้าที่ คาสั่ง โทษ บทลงโทษ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ
วัตถุ ป ระสงค์ข องโรงละครเมื องไทย รั ช ดาลัย เธี ย เตอร์ ก่ อ สร้ า งขึ้ นเพื่ อ
รองรับการละครเพลงและการแสดงอื่นๆ โรงละครจึงถูกจัดให้อยู่ในสิ่ งปลูกสร้างประเภท “โรงมหรสพ” โดยมาตราที่ 4 ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้

D

“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรื อส่ วนใดของอาคารที่ใช้เป็ นสถานที่
สาหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรื อการแสดงรื่ นเริ งอื่นใด และมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เปิ ดให้สาธารณชนเข้าชม (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552, 2552, 8 พฤษภาคม : 3)
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลต่อการบริ หารงานโรงละคร
โดยตรง ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารโรงละครจาต้องปฏิบตั ิตามข้อกฏหมายในมาตราต่างๆ อย่างเคร่ งครัด อีกทั้ง
ต้องพร้ อมให้ความร่ วมมื อในการเข้า ตรวจสอบของเจ้า หน้าที่ รัฐ ซึ่ งจะเข้าตรวจสอบโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ อยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตามหากการบริ หารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธี ยเตอร์ ไม่เป็ นไปตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กาหนดไว้ อาจส่ งผลกระทบ
ร้ ายแรงด้วยการยึดใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิ จการโรงมหรสพ ซึ่ งทาให้โรงละครไม่
สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้นนั่ เอง
“พรบ. ควบคุมอาคาร ได้ กาํ หนดมาตรฐานให้ กับทุกสถานที่ รวมถึงรั ชดาลัย
ทางโรงละครต้ องควบคุมมาตรฐานให้ ได้ ตามที่กฏหมายกําหนด ซึ่ งทุกอย่ างไว้ ชัดเจนและเจ้ าหน้ าที่
ก็เข้ ามาตรวจสอบอย่ างสมํา่ เสมอ แน่ นอนว่ าหากเราไม่ ปฏิ บัติตามกฏหมาย อาจถูกยึ ดใบอนุญาต
ความเสี ยหายก็จะตามมา ทั้งด้ านภาพลักษณ์ และด้ านธุรกิจ” (จักรกฤษณ์ พิมพ์วรเมธากุล, สัมภาษณ์
, 9 กรกฏาคม 2553)

1.1.3 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
การดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด อันรวมถึงการบริ หารโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ดว้ ยนั้น ย่อมหมายถึงการตัดสิ นใจเลือกวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อ
ใช้รองรับในการผลิตละครเพลงของตน โดยหลักในการเลือกและพัฒนาเทคโนโลยีในการดาเนิ น
ธุ รกิจละครเพลงและการบริ หารโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.1.3.1 การเลือกเทคโนโลยี ในการผลิต
หลักเกณฑ์ที่ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด ใช้ในการเลือกวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตละครเพลง คือ วัสดุอุปกรณ์ตอ้ งรองรับความต้องการของ
ทีมงานผูผ้ ลิตได้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ต้ งั อยูบ่ นเกณฑ์ของความสมเหตุสมผล ความคุม้ ค่าในการลงทุน
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“ช่ วงแรกที่เราทําโรงละคร เราก็ตัดสิ นใจเรื่ องมาตรฐานว่ าประมาณหนึ่ง เราคุย
กันว่ าฝ่ ายไหนต้ องการอะไรบ้ าง เช่ น ฝ่ ายฉากจะขอมาเยอะ ว่ าต้ องการ fly เยอะๆ fly นี่คือที่ ห้อย
แขวนเยอะๆ มันจะให้ เปลี่ยนฉากได้ เยอะ ศูนย์ วัฒนธรรมเนี่ยแยะจริ งแต่ ว่า มีของศูนย์ ฯต่ างๆ เช่ น
บล็ อ กออร์ เคสตร้ า หรื อฉากต่ างๆ แขวนเยอะเต็ ม ไปหมด ซึ่ งทํา ให้ เราใช้ ได้ จ ริ งไม่ เ ยอะ
เพราะฉะนั้น fly ที่ รัชดาลัยของเราเยอะ แต่ ข้อ ดีของศูนย์ วัฒนธรรมคื อด้ านข้ างเขากว้ างมาก ทําให้
เราสามารถขนฉากยักษ์ มาได้ แต่ ของเราถูกบังคับด้ วยเนื อ้ ที่ การมาด้ วยฉากแท่ นๆ แบบนีจ้ ะทําได้
ลําบาก เราเลยใช้ วิธีเอามาจากข้ างบนมาซะเยอะ ด้ วยข้ อจํากัดของโรงละคร” (ชยากร สุ ทินศักดิ์ ,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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1.1.3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี หรื อวัสดุอุปกรณ์น้ นั ทางทีมงานผูผ้ ลิตมีการพัฒนา
และการลงทุนพัฒนาเป็ นระยะเพื่อเพิ่มศักยภาพและอรรถรสของผูช้ มละคร โดยการตัดสิ นใจพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมนั้น ยังคงมาจากการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการในการผลิต
ของทีมงานผูผ้ ลิตนัน่ เอง

“พอเราทํางานไปเรื่ อยๆ จะรู้ ว่ าอะไรต้ องเพิ่มบ้ าง เพิ่มแค่ ไหน มีการพัฒนาไป
เรื่ อยๆ เช่ นระบบเสี ยง ตอนแรกถ้ าเราติดตั้งแบบ Full Scale เลยก็จะแพงมาก พอมาถึงเรื่ องแม่ นาค
ด้ วยเนือ้ เรื่ องต้ องการเสี ยงที่ มีความเป็ น Surround เสี ยงมาจากซ้ ายบ้ าง ขวาบ้ าง เราก็คุยกับฝ่ ายเสี ยง
ฝ่ ายเสี ย งบอกว่ า คงต้ อ งติ ด ระบบเพิ่ ม เราก็เ ลยคิ ด ว่ า ลงทุ น เถอะ จริ งๆ ในแต่ ล ะปี ก็จ ะเชิ ญ
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านละครเวที จากเมืองนอกเนี่ย มาเยี่ยมชม เขาก็เคยวิจารณ์ ว่า รั ชดาลัยเนี่ยเสี ยงดี นะ ได้
ยินเคลียร์ แต่ เบาเกิน ดังนั้นเราก็ลงทุนเพิ่ม” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

เนื่ องจากบริ ษทั มีขอ้ จากัดด้านงบประมาณ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุ
อุปกรณ์น้ นั จึงคานึงถึงความจาเป็ นในระยะยาว และความคุม้ ค่าเป็ นสาคัญ
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“เราใช้ วิจารญาณในการพัฒนาเทคโนโลยี เราไม่ ใช่ พวกเสี่ ยงสั่งลุย เราก็จะดูว่า
คุ้มไหม ดีไหม ไม่ ใช่ แค่ อุปกรณ์ ที่เราลงทุนดีกับเรื่ องนี ้ แต่ มนั ดีต่อทุกๆ เรื่ องต่ อไปไหม ถ้ ามันดีต่อ
ทุกเรื่ องๆ ต่ อไปงั้นก็ลงไปเลย 10 ล้ านก็ลง แต่ ถ้ามันดีแต่ เฉพาะเรื่ องนี ้ ก็ขอเช่ ามาก็แล้ วกัน อย่ าง
เรื่ องไฟ พวกนีเ้ ช่ าหมด เราไม่ ลงเงิน เช่ าถูกกว่ า เครื่ องเสี ยงนี่กข็ องเรา แต่ บางทีกเ็ ช่ าเพิ่มก็มีแล้ วแต่
เรื่ อง และเราคิดเสมอว่ า เรื่ อง Hardware เราสร้ างให้ มาตรฐานในระดับประมาณหนึ่ง ไม่ ถึงขึน้
เลวร้ าย” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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1.1.4 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
การดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงและการบริ หารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550- 2553 พบว่าปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อดาเนินธุ รกิจ
ละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด อย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ นัน่ คือ กรณี การระบาดของ “ไข้ หวัด
ใหญ่สายพันธ์ ใหม่ 2009”
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ในปี พ.ศ. 2552 เกิดการระบาดของ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” ทัว่ โลก รวมถึง
ในประเทศไทยซึ่ ง มีผูเ้ สี ยชี วิต และผูต้ ิดเชื้ อจานวนมาก ส่ งผลให้สถานที่หรื อแหล่ งบันเทิงหลาย
แหล่งได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ที่กาลังเปิ ด
การแสดงละครเวที ''แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั '' ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 โดยเป็ นที่ทราบ
กันว่าการเปิ ดการแสดงละครเวทีน้ นั ต้องใช้เวลาเตรี ยมการนับเดือน และใช้งบประมาณค่อนข้างสู ง
ทาให้ทางทีมงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- การระบาดของใหญ่ ไข้ หวัดสายพันธ์ ใหม่ 2009 ส่ งผลกระทบต่ อธุรกิจละครเพลง
การแพร่ ระบาดของไข้หวัดใหญ่ ส ายพันธุ์ ใ หม่ 2009 ในขณะนั้นไม่ส่ ง ผลต่ อยอด
จาหน่ายบัตรการแสดง เหตุเพราะบัตรละครนั้นมีการจองล่วงหน้าก่อนการระบาดของโรคดังกล่าว
หากแต่การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่ งผลต่อสภาพจิตใจของผูช้ มที่กงั วลถึ ง
ความสะอาด ปลอดภัยของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ และเกรงการรับเชื้ อจากผูอ้ ื่นที่ร่วม
ชมละครในขณะเดียวกัน
“ตอนหวัด 2009 นั้นยอดขายบัตรยังพุ่งอยู่ ไม่ ได้ มีผลกระทบกับยอดการแสดง และ
เรายังเพิ่มรอบการแสดงได้ ถึง 51 รอบ แสดงต่ อเนื่องเกือบ 3 เดือน” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4
มิถุนายน 2553)
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“จะกระทบบ้ างคื อด้ านจิ ตใจของผู้ชม บางส่ วนเกรงว่ าโรงละครจะเป็ นแหล่ งสะสม
เชื ้อหวัด 2009 หรื อกลัวว่ าจะมารั บเชื ้อจากคนในโรงละครมากกว่ า ดังนั้นจะมีผ้ ูชมบางท่ านสวม
หน้ ากากอนามัยบ้ าง” (จักรกฤษณ์ พิมพ์วรเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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- มาตรการรับมือการระบาดของใหญ่ไข้ หวัดสายพันธ์ ใหม่ 2009
ทางโรงละครเมืองไทย รั ชดาลัย เธี ยเตอร์ ได้แก้ไ ขสถานการณ์ ในวิก ฤตการณ์
ดังกล่าวด้วย การวางแผนป้ องกัน และวางมาตรการการรับมือกับการแพร่ ระบาคของโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ไว้อย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาด อันนาไปสู่ ความสบาย
ใจของผูช้ ม
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''ทางเราก็ได้ เข้ าประชุมกับกทม.ตั้งแต่ ครั้ งแรกที่ เจเจมอลล์ เพื่อรั บทราบข้ อมูลและ
แนวทางปฏิ บัติ แล้ วก็มาเป็ นมาตรการครั้ งแรก แล้ วก็ดาํ เนิ นการอย่ างนั้นมาตลอด แล้ วเมื่อมีการ
แพร่ ระบาดที่ มากขึน้ ก็มีประกาศเกี่ ยวกับกิ จกรรมในชุมชน ทางเราจึ งเพิ่มมาตรการ โดยเพิ่มทั้ง
ความถี่และวิธีการในการทําความสะอาดให้ มากขึน้ และมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึน้ '' (จักรกฤษณ์ พิมพ์วร
เมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

มาตรการดังกล่าวได้แก่การเริ่ มตั้งแต่ที่ผชู้ มเดินเข้าโรงละครโดยมีบริ การเจล ล้างมือ
และมีบริ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าชมการแสดง ส่ วนมาตรการสาหรับในโรงละครนั้น
ได้มีการนาเครื่ องโอโซน และมีการพ่นน้ าฆ่าเชื้ อที่มีฤทธิ์ 6 ชม. ทั้งก่อนและหลังการแสดง (สยาม
ดารา, 2552, 20 กรกฏาคม)

ภาพที่ 4.10 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าชมการแสดง
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อย่างไรก็ตามหากทางโรงละครพบว่าผูช้ มละครมีความเสี่ ยงหรื อพบอาการป่ วยที่ตอ้ ง
สงสัย ทางโรงละครจะไม่ยินยอมให้เข้าชมละครในโรงละครอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งเสนอเปลี่ยน
รอบการแสดงให้ใหม่เพื่อกลับมารับชมในภายหลัง
“ถ้ าผู้ชมมีถึงโรงละครแล้ วพบว่ ามีอาการป่ วยหรื อมีความเสี่ ยงที่ จะเป็ นโรค เราจะ
เชิ ญให้ ไปพักผ่ อนที่ บ้านจะดี กว่ า เพื่อที่ จะตัดวงจรการระบาด โดยทางเราเองจะมีการเปลี่ยนรอบ
การแสดงให้ กั บ ผู้ช มที่ ป่ วยเป็ นการทดแทนให้ ” (จัก รกฤษณ์ พิ ม พ์ว รเมธากุ ล , สั ม ภาษณ์ , 9
กรกฏาคม 2553)

D

1.1.5 สภาพแวดล้อมทางสั งคมและวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการ
ตัดสิ นใจซื้ อ อี กทั้งมีส่วนกาหนดค่านิ ยม และทัศนคติ อันเป็ นตัวกาเนิ ดพฤติกรรมของกลุ่ มผูช้ ม
ละครเพลงได้เช่ นกัน อย่างไรก็ตามปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด มีดงั นี้
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1.1.5.1 ค่ านิยมในการชมละครเพลง
จากการวิเคราะห์ในเชิ งเปรี ย บเทียบของทีมงานผูผ้ ลิ ตละครเพลง เล็งเห็ นว่า
พฤติกรรมการชมละครเวทีของคนไทย แต่กต่างกับผูช้ มละครเพลงจากประเทศตะวันตก กล่าวคือ
การชมละครเวทีของชาวตะวันตกจะเกิดขึ้นเป็ นวัฒนธรรมที่แทรกอยูใ่ นวิถีชีวิตปกติ บุคคลทุกเพศ
วัยนิยมชมละครเพลง แต่สาหรับผูช้ มชาวไทย ยังนับว่าผูช้ มกระจุกตัวอยูใ่ นคนกลุ่มเล็กและการเสพ
ละครเวทีน้ นั นับเป็ นกิจกรรมพิเศษในชีวติ
“กลุ่ ม คนดู เ รายั ง ไม่ ก ว้ า งขนาดฝรั่ ง ของฝรั่ งการดู ล ะครเวที คื อ หนึ่ ง ใน
Entertainment ประจําวัน ประจําชี วิตของเขา จะอายุเท่ าไหร่ ก็ไปดูละคร มีโรงละครเต็มถนน อยาก
ดูเมื่อไหร่ ก็ไปดูได้ แต่ ของเราคนไทยมองว่ าละครเวที เป็ น Spacial Event อยู่ ยังไม่ เป็ นชี วิตปกติ ”
(ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
1.1.5.2 พฤติกรรมขณะชมละครเพลง
ปั จจัย หนึ่ งที่ มี ผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษ ทั ซี เนริ โอ
จากัด พบว่า กลุ่มผูช้ มละครเพลงส่ วนหนึ่ ง ยังมีไม่เคยชินกับพฤติกรรมการชมละครเวทีหากแต่เคย
ชิ นกับพฤติ กรรมขณะชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ มากกว่า ในทัศนะของทีมงานผูผ้ ลิตละคร
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เพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ได้แสดงทัศนถึง พฤติกรรม
การชมละครเพลงของต่างประเทศที่ผชู้ มจะต้องให้เกียรติผแู้ สดง และผูช้ มด้วยกัน ด้วยการชมอย่าง
สงบและไม่รบกวนผูอ้ ื่น และผูค้ ุมในโรงละครมีสิทธิ ในการเชิ ญผูช้ มที่รบกวนผูอ้ ื่นออกนอกโรง
ละคร

D

“ฝรั่ งเขาจะซี เรี ยสกันมาก เขาจะเงี ยบมาก ถ้ าแบบมาเสี ย งดังนี่ โดยเชิ ญออก
แน่ นอน คื อ Archer หรื อคนคุ ม จะซี เรี ยสมาก หรื อถ้ าเข้ าโรงช้ ากว่ ากําหนด ละครเล่ นไปแล้ ว
ต่ างประเทศเขาไม่ ให้ คุณเข้ าโรงเลย เพราะคุณจะไปเดินบังคนอื่น ทําลายสมาธิ คนที่เขาตรงเวลา คุณ
ไปเข้ าตอนรอพักครึ่ งเลย แต่ ของคนไทยยังอะลุ่มอลวยบ้ าง เราจะให้ เข้ าหลังแสดงประมาณ 10
นาที หรื อในช่ วงที่สามารถแทรกไปได้ ช่ วงเปลี่ยนฉากแรก แต่ ของฝรั่ งนี่แบบประตูปิดแล้ ว รอตอน
พักครึ่ งถึงจะเข้ า” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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“คนไทยยังชิ นกับการวิธีปฏิ บัติในโรงภาพยนตร์ เราเจอปั ญหามากโดยเฉพาะ
ช่ วงแรกๆ บางครอบครั วนําเด็กมาดูด้วย แต่ ให้ นั่งตัก เราต้ องทําความเข้ าใจว่ าสําหรั บโรงละครแล้ ว
นั้นไม่ สามารถทําได้ หรื อบางคนก็คนก็พยายามนําเครื่ องดื่มเข้ าไปซึ่ งเราไม่ อนุญาต มันจะทําลาย
สมาธิ ผ้ ูชมท่ านอื่ น เราจึ งมีเคาท์ เตอร์ ฝากของ อะไรที่ คิ ดว่ าจะเกิดเสี ยงดัง ทําลายการแสดง ทําลาย
การรั บชมของคนอื่น เราจะขอให้ คุณฝากไว้ ” (จักรกฤษณ์ พิมพ์วรเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม
2553)

อย่า งไรก็ตามเพื่อทราบพฤติกรรมการชมละครเวที ในโรงละครที่เหมาะสม
ก่อนเริ่ มการแสดงละครเวทีทุกเรื่ อง โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ จึงใช้เสี ยงประกาศเพื่อ
แจ้งให้ทราบถึงข้อควรระวังและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโรงละคร ดังนี้

“สวัสดี ครั บ ขอต้ อนรั บเข้ าสู่ เมืองไทย รั ชดาลัย เธี ยเตอร์ เพื่ ออรรถรสในการ
รั บชม ขอความกรุ ณาผู้ชมทุกท่ าน งดการบันทึ กภาพและเสี ยงทุกชนิ ด งดการพูดคุย หรื อลุกออก
จากที่ นั่งโดยไม่ จาํ เป็ น โปรดระวังเสี ยงรบกวนจากถุงหรื อกระดาษ ห่ อพลาสติ กของท่ าน และที่
สําคัญกรุ ณาปิ ดโทรศัทพ์ มือถือของท่ านด้ วยครั บ”
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1.1.6 สภาพแวดล้อมทางการแข่ งขัน
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงและรวดเร็ วต่อการดาเนิน
งานธุ รกิจละครเพลง อย่างไรก็ตามในการสภาพการแข่งขัน และคู่แข่งขันในธุ รกิ จละครเพลงของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

D

1.1.6.1 สภาพการแข่ งขันของธุรกิจละครเพลง
สภาพตลาดธุ รกิจละครเพลงในประเทศไทยนั้นอยูใ่ นช่วงเติบโต และการแข่งขันของตลาดธุ รกิ จละครเพลงนั้นยังไม่จดั ว่ามีการแข่งขันที่สูงนัก เนื่ องจากในธุ รกิ จละครเพลงมี
ผูป้ ระกอบการน้อยราย นอกจากนี้ ผผู้ ลิตแต่ละรายก็มีแนวทางในการผลิตละครเพลงที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการในธุ รกิจละครเพลงต้องการร่ วมมือกันสร้างตลาดละครเพลงและขยาย
ฐานผูช้ มในธุ รกิจนี้
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“ละครเวที ตอนนี ้ไม่ ควรมี ใครแข่ งกับใคร ถ้ าอยากทําอาชี พนี ้จริ งๆ ทุกคน
จะต้ องร่ วมกันสร้ างตลาด ยังไม่ ถึงเวลาที่ต้องแข่ งกัน ต่ างประเทศเหมือนกับแข่ งแต่ กไ็ ม่ แข่ ง ต้ องไป
ด้ วยกัน เพราะตลาดยังน้ อยมากเมื่อเที ยบเปอร์ เซ็นต์ กั บหนัง ละครที วี เป็ นคนละเรื่ องกัน ” ถกล
เกียรติ วีรวรรณ กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม)

“การแข่ งขันนั้นผู้สร้ างละครเวที ละครเพลงมีไม่ มากนัก จะยึดเฉพาะสิ่ งที่ ตน
ถนัด อย่ าง ครู เล็ก ภัทราวดีเธี ยเตอร์ ก็เป็ นอี กกลุ่ม ส่ วนทางค่ ายซี เนริ โอก็ทาํ ต่ อเนื่อง เชื่ อว่ าคงไม่ ใช่
การแข่ งขันกัน แต่ เป็ นความร่ วมมือที่จะเกิดมากกว่ า เพราะอนาคตเอเอฟเป็ นไปได้ จะเข้ าร่ วมมือกับ
ซี เนริ โอหรื ออื่ น ๆ อย่ างโปรเจ็กต์ ของทรู เองก็จะมีการจับมือกับแกรมมี่อีกหลายโครงการ” กิติกร
เพ็ญโรจน์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทรู แฟนเทเชีย จากัด กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม)
“ทุกเจ้ ายังไม่ ถือว่ าเป็ นคู่แข่ ง ถ้ าเที ยบกับต่ างประเทศ เพราะของบอร์ ดเวย์ นี่อยู่
ติดกันเป็ นสิ บๆ โรง มันก็อยู่ที่รสนิยม อยู่ที่ว่าคนชอบดูแนวไหน มันอยู่ที่สไตล์ แต่ ละเจ้ าก็มีสไตล์
ทีจะ serv คนดู แตกต่ างกันออกไป” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

1.1.6.2 คู่แข่ งขันในธุรกิจละครเพลง
การดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษ ทั คู่ แข่ง ขันส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด อย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ อย่า งไรก็ คู่ แข่ ง ทางการตลาด
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ประกอบด้วย 3 บริ ษทั หลัก ได้แก่ บริ ษทั ดรี มบ๊อกซ์ จากัด บริ ษทั ทรู แฟนเทเชีย จากัด และบริ ษทั
เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน)

D

- บริษัท ดรีมบอกซ์ จากัด
บริ ษทั ดรี มบ๊อกซ์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีประสบการณ์ การผลิ ตละครเวที
มาเป็ นเวลานาน หากแต่สัดส่ วนการผลิตจะเน้นไปที่ละครพูดมากกว่า โดยตั้งแต่ปีในปี พ.ศ. 2545 2552 บริ ษทั เปิ ดแสดงละครเพลงเพียง 2 เรื่ องเท่านั้น คือคู่กรรม เดอะมิวสิ คัล (ปี พ.ศ. 2545-2551 แต่
เปิ ดแสดงไม่ต่อเนื่ อง) และ แม่ นาค เดอะมิวสิ คัล (ปี พ.ศ. 2552) โดยละครเพลง 1 เรื่ องมีรอบการ
แสดงเฉลี่ย 20 รอบต่อการเปิ ดแสดงหนึ่ งครั้ง สาเหตุสาคัญที่ทาให้บริ ษทั ผลิตละครเพลงน้อยเรื่ อง
และนิยมนาเรื่ องการกลับมาแสดงอีกครั้งเนื่องจากนโยบายการผลิตของบริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัดไม่
เน้นการพัฒนาละครเพลงเรื่ องใหม่ๆ ออกสู่ ตลาด หากแต่เน้นการสร้างละครเพลงที่สามารถเวียน
แสดงได้หลายครั้งเพื่อประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต
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สุ วรรณดี จักราวรวุธ ผูก้ ากับการแสดงบริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด กล่าวไว้วา่
“ทางออกที่ กาํ ลังทําอยู่คือ ผลิตละครเวที ให้ สามารถวนออกมาเล่ นได้ อยู่เรื่ อยๆ และลดค่ าต้ นทุนที่
แน่ นอนลง เช่ น ฉาก, เสื ้อผ้ าและเวลาที่ ซ้อม ซึ่ งทําให้ ต้นทุนต่ อรอบลดลงลดลง นอกจากนีย้ ังหา
รายได้ เสริ มด้ วยการเปิ ดคอร์ สอบรมสั้นๆเกี่ยวกับการทําละคร” (บิสิเนสไทย, 2550, 25 ตุลาคม)

ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดแสดงทัศนะว่า บริ ษทั ดรี มบ็อกซ์ จากัดนั้นเป็ นผูผ้ ลิ ตละครเวทีที่มีฐานกลุ่มผูช้ มประจา โดยเน้นกลุ่มคนดูที่มีความรู้ ในด้าน
ศิลปการแสดงหรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พในแวดวงละครเวที เป็ นส่ วนใหญ่ ส่ งผลให้งานละครเพลงที่
บริ ษทั ดรี มบ็อกซ์ จากัด ผลิตนั้นผูช้ มต้องใช้ทกั ษะในการรับชมสู ง
“ดรี มบ็อกซ์ เขาก็มีแฟนประจําของเขาอยู่จาํ นวนหนึ่ ง เหมือนCommunity
ของคนที่ ท ํา ละครเวที รู้ จั ก กั นมาดูกั น สไตล์ ล ะครเพลงของเขาเลยเน้ นไปที่ ความอาร์ ท ดูย าก
สําหรั บคนธรรมดา กลุ่มผู้ชมทั่วไปที่ ไม่ มีความรู้ ด้ านละครเวที เลยอาจจะเข้ าใจยาก ชาวบ้ านอาจจะ
ก็ต้องปี นบันไดดูกันพอสมควร” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

- บริษัท ทรู แฟนเทเชีย จากัด
ละครเพลงของ บริ ษทั ทรู แฟนเทเชี ย จากัด เริ่ มเปิ ดการแสดงละครเพลง
ในชื่อ AF The Musical โดยจัดแสดงเรื่ อง ตอน AF The Musical ตอน เงิน เงิน เงิน (ปี พ.ศ.
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2550), AF The Musical ตอน โจโจ้ ซัง (ปี พ.ศ. 2551) โดยการเปิ ดแสดงละครเพลง 1 เรื่ องมีรอบ
การแสดงเฉลี่ย 20 รอบต่อการเปิ ดแสดงหนึ่งครั้ง และมีเป้ าหมายเพื่อสร้างงานให้กบั ศิลปิ น อเคเดมี่
แฟนแทเชีย เป็ นหลัก ร่ วมแสดงในเรื่ อง

D

“นโยบายหลักเน้ นบริ หารจัดการศิ ลปิ น (Arttist Management) และเพิ่ ม
Value Added ให้ กับศิลปิ น ส่ วนจุดขายละครเพลงกลุ่มเอเอฟนั้นต่ างจากนักแสดงละครเวที ทั่วไปคื อ
เกิ ดมาจากวงการเพลง และมีแฟนคลับมาก่ อน ทําให้ การต่ อยอดไปยังละครเพลงนั้นน่ าจะไปได้
ดี รวมถึงโอกาสดึงกลุ่มบริ โภค Entertainment ใหม่ ที่ค่อนข้ างกว้ าง ทั้ง ดูหนัง ฟั งเพลง” กิติกร
เพ็ญโรจน์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทรู แฟนเทเชีย จากัด กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม)
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“เอเอฟก็พยายามจะทําอย่ างจริ งจัง มาประมาณสัก 2 เรื่ องติดต่ อกัน จากเงิน
เงิน เงิน และโจโจ้ ซัง ละครเพลงของเขาชัดเจนในเรื่ องการสร้ างงานให้ กับเด็กเอเอฟและทําเพื่อเอา
ใจแฟนคลับ ดังนั้นผู้ชมจะเป็ นกลุ่มแฟนคลับของนักแสดง ละครเพลงที่ ออกมาจึ งอาจจะไม่ ใ ช่
ละครเพลง 100% แต่ เน้ นให้ นักร้ องได้ ร้องเพลงเยอะเพื่อเอาใจผู้ชม” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์,
4 มิถุนายน 2553)

- บริษัท เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน) เริ่ มเข้าสู่ ธุรกิ จละครเพลงในปี พ.ศ.
2552 ในนามบริ ษทั โต๊ะกลม ในเครื อบริ ษทั เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน) โดยได้ร่วมมือกับบริ ษทั
ทรู แฟนเทเชี ย จากัด ดาเนิ นการผลิตละครเพลง "เดอะ เลเจนด์ ออฟ เร่ ขายฝัน เฉลียง เดอะมิวสิ คัล" ซึ่ งทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมองว่าบริ ษทั เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน)
เป็ นผูผ้ ลิตที่มีศกั ยภาพสู งในการทาละครเพลง หากแต่ขาดกลยุทธ์การผลิตที่ต่อเนื่องในระยะยาว

“เวิร์คพอทย์ ทีมงานเขาเก่ งอยู่แล้ ว เพราะเขาคื อพวกละครสถาปั ตย์ แต่ ว่า
เขายังไม่ สมํา่ เสมอ คื อถ้ าสมํา่ เสมออาจจะเรี ยกว่ าคู่แข่ งได้ เพราะในรอบ 3 ปี เขาทําละครพูดเรื่ อง
หนึ่ ง ละครเพลงเรื่ องหนึ่ ง นานๆ ทํามาแบบนี ้ อ าจจะยัง ไม่ เรี ยกว่ า คู่ แ ข่ ง ” (ชยากร สุ ทิ นศัก ดิ์ ,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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1.2 สภาพแวดล้ อมระดับจุลภาค
สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคส่ งมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ได้แก่ ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ
คนกลางทางการตลาด ผูบ้ ริ โภค และองค์ประกอบด้านหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรื อองค์กร

D

1.2.1 ผู้จัดส่ งวัตถุดิบ
เนื่ องจากธุ รกิจละครเพลงนับเป็ นธุ รกิ จหนึ่ งในรู ปแบบของ ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป ดังนั้น “วัตถุดิบ” ในการ
ผลิ ต ละครเพลงของบริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด จึ ง มี ค วามแตกต่ า งจากวัตุ ดิ บ ในการผลิ ต ในระบบ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป

PU

1.2.1.1 ประเภทของวัตถุดิบในธุรกิจละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จากัด
วัตถุ ดิบ ในธุ รกิ จละครเพลง บริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด แบ่ง ออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ วัตถุดิบเพื่อรองรั บการจัดแสดง (Hard ware) และ วัตถุดิเพื่อสร้ างสรรค์ การแสดง (Soft
ware)
“วัตถุดิบของธุรกิจเรามี 2 อย่ างเราเรี ยกว่ า คื อ Hard ware กับ Soft ware ตัว
Hard ware ก็พวกโรงละคร อุปกรณ์ ต่างๆ ส่ วน Soft ware คื อสิ่ งที่ อยู่บนเวที ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
- วัตถุดิบเพือ่ รองรับการจัดแสดง (Hard ware)
วัตถุดิบในประเภทนี้ ทีมงานผูผ้ ลิตได้ให้คานิยามอันหมายถึง วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ จดั เตรี ยมไว้เพื่อรองรั บงานแสดงละครเพลง อาทิเช่ น อุปกรณ์ ไฟ อุปกรณ์ แสง อุปกรณ์
สาหรับเทคนิคต่างๆ เครื่ องดนตรี และโรงละครที่ใช้ในการจัดแสดง

- วัตถุดิบเพือ่ สร้ างสรรค์ การแสดง (Soft ware)
วัตถุ ดิบ ในประเภทนี้ ที ม งานผูผ้ ลิ ตได้ใ ห้ค านิ ย ามอัน หมายถึ ง สิ่ ง ใดๆ ก็
ตามที่ทีมงานสร้างสรรค์ใช้ในกระบวนการผลิตและการแสดงบนเวที อาทิเช่น ทรัพยากรบุคคลใน
การด าเนิ น งาน นัก แสดง งานฉากละคร บทประพัน ธ์ แ ละเพลงอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ เครื่ องแต่ ง กาย
นักแสดง เป็ นต้น
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1.2.1.2 ผู้จัดส่ งวัตถุดิบในธุรกิจละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จากัด
เพื่อลดความเสี่ ย งและเพิ่ มความคล่ องตัวในการดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงของ
บริ ษทั พบว่าทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีนโยบายที่จะควบคุมวัตถุดิบที่สาคัญ
บางส่ วนไว้ในบริ ษทั ของตนเอง อันดับต่อไปจึงเลือกใช้วตั ถุดิบจากกลุ่มธุ รกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ซี เนริ โอ อย่างไรก็ตามวัตถุดิบอื่นๆ ที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่าไม่มีความจาเป็ นในการควบคุม
วัตถุดิบนั้นๆ ไว้เอง หรื อไม่สามารถจัดหาได้ในบริ ษทั หรื อกลุ่มธุ รกิจที่ตนเกี่ยวข้อง ทางบริ ษทั ซี เน
ริ โอ จากัดจะสรรหาจากการบริ ษทั ภายนอก อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบในธุ รกิจละคร
เพลงได้ 3 ประเภท ได้แก่

D
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- ผู้จัดส่ งวัตถุดิบภายในองค์ กรบริษัท ซีเนริโอ จากัด
ธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีนโยบายในการเข้าควบคุมวัตถุดิบ
บางส่ วนที่มีความจาเป็ นและกระทบต่อการกาหนดนโยบายสร้างสรรค์ละครเพลงของบริ ษทั ทั้ง
วัตถุดิบเพื่อรองรับการจัดแสดง (Hard ware) อันได้แก่ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ หรื อ
กระทัง่ วัตถุดิบเพื่อสร้างสรรค์การแสดง (Soft ware) ที่ทางบริ ษทั เน้นบริ หารทรั พยากรบุคคลและ
วัสดุอุปกรณ์ที่ตนมีอยูแ่ ล้วให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เช่น งานฉากละครที่ทางบริ ษทั มีทีมงานผูผ้ ลิต
ฉากละครสาหรับละครโทรทัศน์อยูแ่ ล้ว การเลือกใช้ทีมงานสร้างสรรค์หลักของละครเพลงที่เป็ น
พนักงานประจาของบริ ษทั รวมทั้งเลือกใช้นกั แสดงที่อยู่ในความดูแลของบริ ษทั หรื อกระทัง่ การ
เลือกบทละครโทรทัศน์ของตนมาพัฒนาเป็ นละครเพลง เป็ นต้น
“Hard ware ของเราคื อ ตัวโรงละคร แต่ ก่อนเราไม่ มีโรงละคร ก็ไปเช่ าศูนย์
วัฒนธรรม ยกตัวอย่ าง ทวิภพเนี่ยฮิ ตมาก คนดูเยอะมาก จนถึงรอบสุ ดท้ าย คนดู ยังเต็มทุกที่ นั่ง บัตร
ขายหมดไม่ มีเหลือ แต่ เราไม่ สามารถเพิ่มรอบได้ เพราะเราเช่ าที่ เขาอยู่ ซึ่ งคิ วแน่ นมาก เท่ ากับเราทํา
เงินหายไปไม่ ร้ ู กี่ล้าน คนอยากดู แต่ เราเล่ นไม่ ได้ เพราะว่ า คิวหมดแล้ วงานอื่ นมาจ่ อรอแล้ ว ที มงาน
และคุณบอยก็เลยมานั่งคุยกันว่ า เราต้ องมีโรงละครของตัวเอง ต้ องกําหนดชะตาชี วิตของตัวเองได้
ถ้ าตราบใดที่ ยังต้ องไปยืมที่ คนอื่ นอยู่เนี่ย ไม่ มีทางโตแน่ ธุรกิจนี ้ ดังนั้นจึ งตัดสิ นใจทําโรงละครด้ วย
ตอนนีเ้ รามี เมืองไทย รั ชดาลัย เธี ยเตอร์ เรากําหนดชี วิตของเราได้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4
มิถุนายน 2553)
“งานละครเพลงของเราต้ องการความเป็ น Teamwork ดังนั้นที มงานหลักของ
ละครเพลงจึงต้ องเป็ นทีมงานภายในที่ทาํ งานนีไ้ ด้ อย่ างต่ อเนื่อง และต้ องรู้ สไตล์ งานและการทํางาน
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รู้ จักรสนิ ยมของงานที่ เราทําว่ าควรออกมาอย่ างไร” (ฤดี ภญ
ั แสง-ชู โต, สัมภาษณ์ , 9 กรกฏาคม
2553)

D

- ผู้จัดส่ งวัตถุดิบทีม่ ีส่วนเกี่ยวพันกับธุรกิจของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
บริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด มี บ ริ ษ ัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ถื อหุ ้น
จานวนหนึ่ ง อี กทั้งคุ ณถกลเกี ยรติ วีวรรณ ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นหลักบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ดารง
ตาแหน่ งเป็ นหนึ่ งในกรรมการบริ ษ ทั ของบริ ษทั จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ด้วย ดังนั้น
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดจึงมีความสัมพันธ์ในเชิ งธุ รกิ จกับบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
อย่า งลึ ก ซึ้ ง ซึ่ งท าให้ ที ม งานละครเพลงของบริ ษ ัท ซี เนริ โอ จ ากัด สามารถเข้า ถึ ง และเลื อกใช้
ทรัพยากรด้านต่างๆ ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด(มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อได้อย่างสะดวก
อย่างไรก็ตามทรัพยากรหลักที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มักเลือกใช้จากบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด
(มหาชน) คือทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ตัวนักแสดง ที่ทีมงานเล็งเห็นว่ามีศกั ยภาพ และสะดวกในการ
จัดคิว
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“แกรมมี่มีนักร้ องนักแสดงมาก และมีศักยภาพมีความสามารถหลากหลาย ที่
ผ่ านมาเราเลือกนักร้ องหลายคนมาเล่ นละครเพลงในบทที่เหมาะกับเขา เช่ น ปนัดดา นิโคล นัท มีเรี ย
เจมส์ เรื องศักดิ์ นอกจากความสามารถแล้ วเนื่ องจากซี เนริ โอ กับแกรมมี่มีความสั มพันธ์ กันในแง่
ธุรกิจ การติดต่ อประสานงาน การจองคิวศิลปิ นก็ง่ายขึน้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน
2553)

- ผู้จัดส่ งวัตถุดิบทีไ่ ม่ มีส่วนเกีย่ วพันกับธุรกิจของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
การผลิตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีวตั ถุดิบบางส่ วนที่ทีมงานผูผ้ ลิต
ตัดสิ นใจเลือกใช้หรื อจัดหาจากผูผ้ ลิตภายนอกองค์กรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับธุ รกิจของบริ ษทั ซี เนริ
โอ จากัด เนื่ องจากวัสดุ ดิบบางอย่างมีความสาคัญและมาจากแหล่งเฉพาะ เช่ น บทประพันธ์อนั มี
ชื่ อเสี ยง เป็ นต้น หรื อเนื่ องจากทรัพยากรบางอย่างบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องครอบครอง ด้วยเหตุผลด้าน
ความคุ ม้ ค่าในการดาเนิ นธุ รกิ จ และวัสดุอุปกรณ์บางชนิ ดมีผสู้ ่ งวัตถุดิบมากมาย อาทิเช่ น การเช่ า
อุปกรณ์ไฟ อุปกรณ์เครื่ องเสี ยง หรื อกระทัง่ ทรัพยากรบุคคลที่บางส่ วนบริ ษทั เน้นการจัดจ้างบริ ษทั
ภายนอก
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“บางอย่ างเราก็เช่ าอุปกรณ์ ดีกว่ า เพราะเราเลื อกได้ แต่ ละครั้ ง ไม่ ใช่ ทําเรื่ อง
หนึ่งแล้ วซื ้ออุปกรณ์ ทุกเรื่ อง เราไม่ ไหว เงินเราไม่ เยอะขนาดนั้น ยกตัวอย่ างอย่ างเรื่ องไฟ หรื อ แอ
ฟแฟกต่ างๆ พวกนี เ้ ช่ าหมด เครื่ องเสี ยงเรามีอยู่ แต่ บางที ก็เช่ าเพิ่ มก็มี แล้ วแต่ เรื่ อง ซึ่ งบริ ษัทใน
เมืองไทยมีบริ ษัทพวกนี เ้ ยอะมาก แล้ วอุปกรณ์ กค็ ุณภาพ ทันสมั ย รองรั บงานเราได้ ” (ชยากร สุ ทิน
ศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

D

“ที มงานของเราบางส่ วนก็เป็ นคนข้ างนอก ทั้งนี เ้ พราะ เขามีความถนัดใน
งานนั้นๆ มากหรื องานนั้นทําแล้ วจบไม่ ต้องจ้ างประจํา เช่ น เครื่ องแต่ งกายในละครเราก็จ้างห้ องเสื ้อ
ข้ างนอก ที ม Back Stage นักแสดงสมทบทั้งหลาย นักดนตรี เราก็เลือกจะจ้ างเป็ นเรื่ องๆ” (ฤดีภญั
แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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1.2.2 คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries)
คนกลางทางการตลาด คือผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการนาสิ นค้าของกิ จการไปจัด
จาหน่ ายให้แก่ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งในธุ รกิ จละครเพลง ของบริ ษทั ซิ เนริ โอ จากัด นั้น อาจกล่าวได้ว่าคน
กลางในธุ รกิ จละครเพลง หมายความถึ ง ผูท้ ี่รับผิดชอบงานด้านการจัดจาหน่ าย สิ นค้า หรื อก็คือ
“บัตรชมละคร” รวมถึ งให้ขอ้ มูลของสิ นค้า นัน่ คือก็รายละเอียดของละครเพลงแต่ละเรื่ อง รวมถึง
รอบการจัดแสดง และตาแหน่ งที่นั่ง ไปยังผูบ้ ริ โภคนัน่ เอง ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าว ซิ เนริ โอ ได้เลือก
“ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ”
“เราเป็ นพันธมิ ตรกับ ไทยทิ คเก็ตเมเจอร์ ตั้งแต่ เรายังทําละครเพลงในนามบริ ษัทเอ็ก
แซ็กท์ สมัยที่ เราทํา บัลลังก์ เมฆ(ปี 2540) เรื่ อยมาเป็ น บางกอก 2485 ทวิภพ และเมื่อเรามี รัชดาลัย
เราก็ยงั ใช้ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เรื่ อยมา” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

จากการดาเนิ นธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พบว่าคนกลางในตลาด หรื อ
“ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ” มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จละครในหลากหลาย
ด้าน ดังนี้
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1.2.2.1 ผลกระทบต่ อผู้ชม
สาเหตุที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เลือกไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายบัตร
ละครเพลงของตนนั้นมาจากสาเหตุหลักคือ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีจุดจาหน่ ายบัตรจานวนมากและ
หลากหลายช่องทาง ส่ งผลให้ผชู ้ มละครเพลงสามารถหาซื้ อบัตรละครเพลงของบริ ษทั ได้สะดวก

D

“คนดูอยากดู แต่ ว่าบัตรหาซื ้อยากคนดูอาจเปลี่ยนใจไม่ ดู ดังนั้นคนดูต้องเข้ าถึง
ช่ องทางจําหน่ ายบัตรได้ ง่ายและสะดวกที่ สุด ไทยทิ คเก็ตเมเจอร์ แข็งแรงตรงนี ้ จุดจําหน่ ายเขาเยอะ
มาก ตามสถานที่ สําคัญ ห้ างใหญ่ ๆ ผู้ชมอยากซื ้อบัตรที่ ไหนก็ได้ หรื ออยู่หน้ าคอมพิวเตอร์ แล้ วจอง
ผ่ านอินเตอร์ เน็ทก็ได้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ได้พฒั นาช่องทางการจาหน่ายบัตรทีหลากหลาย ได้แก่ สาขา
จุดจาหน่ ายบัตร การซื้ อบัตรออนไลน์(Website) ศูนย์โทรศัพท์ (Call Center) การซื้ อผ่าน
โทรศัพท์มือถือ(Wap) นอกจากนี้พบว่าไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เป็ นตัวแทนจาหน่ายบัตรมากกว่า 90%
ของจานวนบัตรงานแสดงทั้งหมดในประเทศไทย

PU
1.2.2.2 ผลกระทบต่ อผู้ดาเนินธุรกิจ
นอกจากช่องทางการจัดจาหน่ ายที่หลากหลายสามารถเข้าถึงและอานวยความ
สะดวกต่ อ กลุ่ ม ผูช้ มได้แ ล้ว นั้น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ละครเพลงของบริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด พบว่ า
ประสิ ทธิ ภาพของระบบการจัดจาหน่ ายและการดาเนิ นงานของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ส่ งผลดีต่อการ
กาหนดแผนธุ รกิจละครเพลงให้ตอบสนองกับความต้องการของผูช้ มและสถานการณ์ทางการตลาด
ได้ทนั ท่วงที เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลการจาหน่ายบัตรเพื่อเพิม่ รอบการแสดง เป็ นต้น
“ไทยทิ ค เก็ต เมเจอร์ มี ร ะบบการจั ด จํา หน่ า ยที่ ดี เราสามารถเช็ ก ยอดขายได้
ตลอดเวลาผ่ านอิ นเตอร์ เน็ทและเขาจะทํา report มาตลอด เราจะรู้ เลยว่ ายอดขายบัตรละครเพลงแต่
เรื่ องเป็ นอย่ างไร ยอดวิ่งไหม ขายหมดหรื อยัง ซึ่ งข้ อมูลตรงนี เ้ ราสามารถกําหนดแผนธุ รกิ จเราได้
ทันสถานการณ์ ว่ า ควรตัดสิ นใจเพิ่ มรอบไหม ควรเพิ่ มกี่ รอบ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์ , สัมภาษณ์ , 4
มิถุนายน 2553)

นอกจากนี้ พบว่าไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีส่วนช่ วยในการประชาสัมพันธ์รายละเอียด การเปิ ดแสดงละครเพลงและการจาหน่ายบัตรของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ไปยังกลุ่มผูช้ มได้ใน
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วงกว้าง โดยไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ไปยังฐานข้อมูล
ลูกค้าของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ผ่านเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดต่างๆ อัน อาทิเช่ นได้แก่ จดหมาย
ข่าว ThaiTickerMajorGuide, E-mail เป็ นต้น ซึ่ งการดาเนินการดังกล่าวส่ งผลดีต่อธุ รกิจละครเพลง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด

D
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ภาพที่ 4.11 รายละเอียดละครเพลงลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั ในจดหมายข่าวThaiTickerMajorGuide

1.2.3 ผู้บริโภค (Consumer)
ผูบ้ ริ โภค ในธุ รกิ จละครเพลง นั้น ก็คือ “ผูช้ ม” ซึ่ งนับว่าสาคัญอย่างยิ่งต่อธุ รกิ จละคร
เพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เนื่ องเพราะรายได้กว่า 95% ของละครเพลงแต่ละเรื่ องที่เปิ ดแสดงนั้น
ล้วนมาจากจาหน่ายบัตรเข้าชมทั้งสิ้ น อย่างไรก็ตามกลุ่มผูช้ มละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มหลักๆ ดังต่อไปนี้
1.2.3.1 กลุ่มผู้ชมทัว่ ๆ ไป
กลุ่ ม ผูช้ มกลุ่ ม นี้ มี ความหลากหลาย เป็ นกลุ่ ม ที่ ตดั สิ น ใจชมละครเพลงของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดเพื่อความบันเทิงเป็ นสาคัญ มีความคาดหวังในความหวือหวาตื่นตาของการ
แสดงบนเวที บทเพลงไพเราะ อาจจะเป็ นผูช้ มที่ความสนใจในละครเพลงเป็ นพิเศษหรื อไม่ก็ได้
“ดูองค์ ประกอบรวมๆ ถ้ าเรื่ องไหนน่ าสนุกก็จะดู ไม่ ได้ ดูครบทุกเรื่ องที่เปิ ดแสดง”
(อดิสร ส่ งเสริ ม, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ชอบดูละครเพลงอยู่แล้ ว ถ้ าเรื่ องไหนน่ าสนใจก็ดู หรื อถ้ ามีคนมาชวนก็จะดู ”
(ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พิพฒั น์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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“เห็นการโปรโมท ฉากอลังการ แสงสี สวยดี เพลงเพราะ เรื่ องไหนมีโอกาสจะดู”
(กฤษณพงศ์ หอมชื่น, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
กลุ่มผูช้ มในกลุ่มนี้คือกลุ่มเป้ าหมายหลักกลุ่มหนึ่ งที่ทีมงานให้ความสาคัญ โดย
กาหนดนโยบายในการผลิตละครเพลงเพื่อตอบสนองกลุ่มผูช้ มกลุ่มนี้ เป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่มีจานวนมาก หลากหลายและมีโอกาสทางธุรกิจ

D

“ผู้ชมของเรามีทั่วไปทุกวัย คนทํางาน วัยรุ่ น เด็ก ผู้ใหญ่ คนสู งอายุ มีหมด การ
ทําละครเพลง มองว่ าไม่ ควรที่ จะจับกลุ่มเป้ าหมายเพี ยงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถึงแม้ ว่าเศรษฐกิ จจะไม่ ดี
ทั้งนี เ้ พื่ อที่ จะทําให้ ฐานผู้ชมมีมากขึน้ แต่ เป็ นการเพิ่มความหลากหลายให้ กับ ธุรกิจดังกล่ าว ดังนั้น
จะเห็นว่ า เราไม่ ได้ ทาํ ละครเวที ในทิ ศทางใดทิ ศทางหนึ่ ง แต่ จะมี ความหลากหลาย” ถกลเกียรติ
วีรวรณ ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด กล่าว (ผูจ้ ดั การรายวัน. 2551, 30 กรกฏาคม)
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1.2.3.2 กลุ่มผู้ติดตามผลงานละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จากัด
กลุ่มผูช้ มประเภทนี้ เป็ นกลุ่มผูช้ มที่ติดตามผลงานละครเพลงของทีมงานผูผ้ ลิต
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เป็ นระยะเวลานาน อีกทั้งชื่นชมและเชื่อมัน่ ในฝี มือในการผลิตละครเพลงของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ผูช้ มกลุ่มนี้มกั จะชมละครเพลงทุกเรื่ องที่เปิ ดแสดง สมัครเป็ นสมาชิก R-Card
และเป็ นสมาชิกในเว็บบอร์ ดของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
“ถ้ าเป็ นละครเพลงของซี เนริ โอ ดูทุกเรื่ อง เชื่ อได้ เลยว่ าคุณภาพ สนุก อลังการ ไม่ ผิดหวัง”
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ไม่ พลาดสักเรื่ องถ้ าประทับใจมากจะดูหลายรอบ ต้ องสมัครบัตร R-Card ไว้ เพราะจะได้ ส่วนลด
บางครั้ งยังทีสิทธิ พิเศษ เช่ น ร่ วมงานเปิ ดตัวละครเพลง”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ดูมาตั้งแต่ วิมานเมืองเมื่อ 10 กว่ าปี ก่ อน ซึ่ งละครของเขาสนุก ให้ แง่ คิด และคุ้มค่ า”
(ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พิพฒั น์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

ทีมงานผูผ้ ลิตเชื่ อว่า กลุ่มผูช้ มกลุ่มนี้ คือมีความสาคัญในฐานะฐานผูช้ มประจา
ของบริ ษทั โดยการผลิ ตละครเพลงของบริ ษทั เน้นสร้างความพึงพอใจกับผูช้ มกลุ่มนี้ เป็ นสาคัญ
เช่ นกัน และจากการสัมภาษณ์ คุณศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา THEATRE MANAGEMENTโรง
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ละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ พบว่าในเดือนกรกฏาคม 2553 มีจานวนผูเ้ ป็ นสมาชิก R-Card ราว
20,000 คน
“แฟนประจําของเราบ้ างคนก็เป็ นแฟนประจําของเราตั้งแต่ บัลลังก์ เมฆ ทวิภพ
เรื่ อยมา” ถกลเกียรติ วีรวรณ ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด กล่ าว (ผูจ้ ดั การรายวัน. 2551, 30
กรกฏาคม)

D

“คนดูกลุ่มใหญ่ ข องเรากลุ่มหนึ่ งคื อกลุ่มที่ ตามงานของเราตลอด ชอบสไตล์
ละครเพลงของเรา เชื่ อในเครดิตที มงาน เขาจะดูทุกเรื่ อง ซึ่ งมาพร้ อมความคาดหวัง ในการทํา ละคร
แต่ ละเรื่ องจึงต้ องพยายามไม่ ทาํ ให้ เขาผิดหวัง” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

PU

1.2.3.3 กลุ่มผู้ติดตามผลงานและนวนิยาย
กลุ่ ม ผูช้ มประเภทนี้ จะเป็ นกลุ่ ม ผูช้ มที่ ป ระทับ ใจในบทประพัน ธ์ ต้น ฉบับ ที่
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด นามาพัฒนาเป็ นละครเพลง โดยมุ่งเน้นเสพเนื้อหาของนวนิยายที่ตนชื่นชนใน
รู ปแบบละครเพลง การตีความในเนื้อหาของทีมงานละครเพลง
“ดูเพราะประทับใจบทประพันธ์ ที่เอามาทําละครเพลงเช่ นฟ้ าจรดทรายมานาน และรอว่ าเมื่อไหร่ จะ
ถูกสร้ างเป็ นละคร หรื อหนังประทับใจมากที่ถกู สร้ างเป็ นละครเพลง ยิ่งน่ าดูเข้ าไปใหญ่ ”
(พนิตา มะลิเถาว์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“อ่ านข้ างหลังภาพแล้ วชอบ พอเป็ นละครเพลงเลยอยากดู ดูว่าจะนําเสนออย่ างไร ตีความอย่ างไร”
(ปิ ยนันท์ นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

ที ม งานผูผ้ ลิ ตคาดหวัง ใช้ฐานผูอ้ ่า นที่ ชื่ นชอบจากบทประพันธ์ ย อดนิ ย ม ให้
กลายเป็ นกลุ่มผูช้ มละครเพลงของตนเมื่อบทประพันธ์ยเรื่ องนั้นถูกสร้างเป็ นละครเพลง เป็ นการ
ขยายฐานผูช้ มให้กว้างขึ้น เสริ มโอกาสทางธุรกิจ

“กลุ่มคนดูบ้างก็เป็ นแฟนนิยายที่ เราเอามาทํา ยกตัวอย่ าง ฟ้ าจรดทราย ข้ างหลัง
ภาพ ก็ปลืม้ บางคนเจอหลังละครแสดงจบก็บอกดีจังเลยซาบซึ ้งเหมือนตอนอ่ านหนังสื อ”
ถกลเกียรติ วีรวรณ ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด กล่าว (ผูจ้ ดั การรายวัน. 2551, 30 กรกฏาคม)
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“นิยายดังๆ คนไทยจะรู้ จัก พอมาทําเป็ นละครเพลง มันน่ าสนใจขึน้ คนเหล่ านีก้ ็
จะมาดูตัวละครที่ เขาชอบ เขาสนใจดูละครของเรา มาดูว่าสนุก ประทับเท่ าหนังสื อไหม” (ฤดีภญั
แสงชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

D

1.2.3.4 กลุ่มแฟนคลับของศิลปิ นหรือนักแสดงที่เล่น
กลุ่ ม ผูช้ มกลุ่ มนี้ จะเป็ นกลุ่ ม ที่ ม าชมละครเพลงของบริ ษ ทั เพราะชื่ นชม และ
ติดตามผลงานของนักแสดงหรื อศิลปิ นที่แสดงละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดในแต่ละเรื่ อง
วัตถุประสงค์หลักของผูช้ มกลุ่มนี้คือต้องการชมความสามารถของศิลปิ นหรื อนักแสดงที่ตนชื่นชม
มาสวมบทบาทเป็ นตัวละครต่างๆ ละครเพลง
“มีนักแสดงหลายคนที่น่าติดตามถ้ าเล่ นละครเพลง เช่ นคุณรั ดเกล้ า แพท นัทมีเรี ย หรื อคุณสิ นจัย ”
(นพดล สิ นพิศุทธิ์ , สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ชื่ นชมการแสดงของแพทมาก อยากตอนข้ างหลังภาพพอรู้ ว่าแพทเล่ นก็อยากดูเลย”
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

PU
“ดูเรื่ องลมหายใจ 2 รอบ เพราะว่ าชอบมอสเล่ นละครเพลงและอยากเห็นนิโคลเล่ นนะครเพลง”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

ปั จจัยด้านศิลปิ นหรื อนักแสดงจะมีผลต่อการดึงดูดกลุ่ มแฟนคลับของศิลปิ น
หรื อนักแสดงนั้นๆ ให้เข้าชมละครเพลง หากแต่การเข้าชมละครเพลงของกลุ่มผูช้ มกลุ่มนี้จะมุ่งเน้น
ไปที่การเสพละครเป็ นหลัก
“กลุ่มคนที่ ดูละครเวที เขาไม่ ใช่ กลุ่มคนดู concert วัยรุ่ นทั่วไป เขามาดูละคร
ไม่ ได้ มากรี๊ ดศิ ลปิ นบนเวที มีบ้างที่ แฟนคลับจะมาดู บี ใ้ นข้ างหลังภาพ แต่ เขามาดูบีใ้ นบทนพพร
ไม่ ใช่ โชว์ และคิ ดว่ าเป็ นไม่ กี่เปอร์ เซนต์ ของผู้ชมเท่ านั้นเอง ผู้ชมอี กมากมายมาเพื่ อชมละครเพลง
ไม่ ได้ มาดูนักร้ องร้ องเพลง” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

1.2.4 หน่ วยงานต่ างๆ ภายในกิจการหรือองค์ กร(Company)
สภาพแวดล้อมในด้านนี้ แตกต่างจากสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เนื่องจากเป็ นสภาพแวดล้อ มภายในกิ จ การที่ ส ามารถควบคุ ม และปรั บเปลี่ ย นให้ส อดคล้อ งและสนับ สนุ นการด าเนิ น
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กิ จกรรมทางการตลาดได้ อย่างไรก็ตามปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธรกิ จละครเพลงบริ ษทั
ซี เนริ โอ จากัด มีรายละเอียดดังนี้
1.2.4.1 ทรัพยากรทางการเงิน
ปัจจัยด้านทรัยากรทางการเงินมีผลอย่างยิง่ กับการกาหนดนโยบายการผลิต และ
ความอยูร่ อดของธุ รกิจละครเพลงและธุ รกิจโรงละครในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามปั จจัยด้านทรัพยากร
ทางการเงินของธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด สามารถสรุ ปภาพรวมได้ดงั นี้

D

ด้ านแหล่งทีม่ าทรัพยากรทางการเงิน
แหล่งทรัพยากรทางการเงินในการดาเนินธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
และโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้
-

PU

แหล่ งทีม่ าทรัพยากรทางการเงินของธุรกิจละครเพลง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดวางนโยบายการผลิตละครเวทีไว้เฉลี่ยปี ละ 3 เรื่ องโดย
ละครแต่ละเรื่ องใช้งบประมาณต่างกัน ละครละครฟอร์ มเล็กใช้งบการผลิตประมาณ 10 ล้านบาท
ละครฟอร์มกลางใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท และละครฟอร์ มใหญ่ใช้งบประมาณ 40-50 ล้านบาท
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะต้องใช้งบประมาณในการผลิตเฉลี่ย 80-100 ล้านบาท อย่างไรก็ตามงบประมาณ
ในการผลิตละครเพลงแต่ละเรื่ องนั้น มาจากงบประมาณของ บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด เองซึ่ งได้กาหนด
ไว้ในการวางแผนผลิตแต่ละปี

- แหล่ งทีม่ าทรัพยากรทางการเงินของโรงละครเมือไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
การก่อสร้ างโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ นั้นต้องใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้ างประมาณ 500 ล้านบาท บริ ษทั จึงเลือกวิธีเปิ ดรับผูส้ นับสนุนโรงละครเพื่อแสวงหา
รายได้ ขณะนี้โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ มีผสู้ นับสนุนหลัก 2 รายได้แก่ เมืองไทยประกัน
ชีวติ จากัด และ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
การให้ก ารสนับสนุ น โรงละครเมื องไทย รั ชดาลัย เธี ย เตอร์ ของบริ ษ ัท
เมื องไทยประกันชี วิต จากัด ซึ่ งสนับสนุ นงบประมาณในสัดส่ วนที่มากกว่า บริ ษทั ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ส่ งผลทาให้ท้ งั สององค์กรได้รับสิ ทธิ พิเศษในโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธียเตอร์ แตกต่างกันออกไป
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-

-

บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จากัด
ได้สิทธิ ในการตั้งของโรงละคร ได้แก่ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
สิ ทธิในการใช้สถานที่โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ที่นง่ั ชั้นลอยในโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธอร์เตอร์
พื้นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
สิ ทธิในการใช้สถานที่โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์

D
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ด้ านรายรับ
รายรั บของธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และ รายรับของโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายรับของธุรกิจละครเพลง
ธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ในการจัดแสดงละครเพลงแต่ละ
เรื่ องนั้น ทางบริ ษทั สามารถแสวงหารายได้จาก 2 แหล่งหลักๆ ได้แก่
1. รายรับจากการจาหน่ายบัตร คิดเป็ น 95%
2. รายรับจากการผูส้ นับสนุนละครเพลงแต่เรื่ องคิดเป็ น 5%

การเปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด แต่ละรอบ มีผเู้ ข้าชมต่อ
รอบเฉลี่ย 70-80% ส่ วนรอบที่ทารายได้สูงสุ ดอยูท่ ี่ 2.2 - 2.3 ล้านบาท ขณะที่รอบที่มีคนดูนอ้ ยสุ ดจะ
มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาท ธุ รกิ จละครเวทีละครเพลงและละครเวที คิดเป็ น 25% ของ
รายได้ บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด หรื อมีมูลค่ากว่า 200 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2551 (ผูจ้ ดั การรายวัน. 2551,
30 กรกฏาคม)
- รายรับของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ จะมีรายรับหลักจาก
1. รายรับจากการเปิ ดให้เช่ าพื้นที่ ทั้งจากการเช่ าพื้นที่เปิ ดแสดงละครเพลง
ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดเองคิดเป็ น 80% และจากหน่วยงานอื่นๆ คิดเป็ น 20%
2. รายรับการเปิ ดบริ การ R-Café (ร้านอาหาร)
3. รายรับจากการจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกในร้าน R-Shop
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รายรับจากการเปิ ดให้เช่าพื้นที่ของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ถือ
เป็ นแหล่งรายได้หลักของโรงละคร ทั้งนี้ เกิดจากการที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด กาหนดนโยบายสร้าง
รายได้หลักแก่โรงละครด้วยการผลิตละครเพลงเพื่อป้ อนโรงละคร โดยคุณถกลเกี ยรติ วีรวรรณ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด กล่าวว่า

D

“ธุรกิจโรงละครเพียงอย่ างเดียว ถือว่ าอยู่ได้ ยาก ยิ่งมีการลงทุนสู งแต่ รายได้
ที่ มามีเพียงให้ เช่ า ทางบริ ษัทเองจึ งต้ องมีการผลิตละครเวที เข้ ามาร่ วมด้ วย ดังนั้นมองว่ า จากเดิมถ้ า
เพียงโรงละครอย่ างเดียวกับการลงทุนกว่ า 500 ล้ านบาท คาดว่ าจะคื นทุนใน 10-12ปี แต่ เมื่อมีการ
ผลิตละครเวที เข้ ามาช่ วย เชื่ อว่ าคุ้ม ทุนเร็ วขึน้ ในเวลาเพียง 6 ปี เท่ านั้น” (ผูจ้ ดั การรายวัน, 2551, 30
กรกฏาคม)
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1.2.4.3 ทรัพยากรบุคคล
ปั จจัยด้านทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ ศักยภาพของทีมงาน จานวนทีมงาน และ
ลักษณะการจ้างงาน ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดในด้านกาลัง
การผลิ ต ศักยภาพการผลิ ต โดยเชื่ อมโยงสู่ การกาหนดกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิ จในที่สุด อย่างไรก็
ตามปั จจัยด้านทรัพยากรบุคคลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจละครเพลง มีรายละเอียดดังนี้

- จานวนทรัพยากรบุคคลส่ งผลกระทบต่ อการวางแผนธุรกิจ
ทรัพ ยากรบุค คลมี ความสัมพันธ์ ทางตรงกับการวางแผนการดาเนิ นธุ รกิ จ
ละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด กล่าวคือ ในธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ประกอบด้วยทีมงาน
จานวนน้อย และทีมงานผูผ้ ลิตเพียง 1 ชุดเท่านั้น ซึ่ งเป็ นทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงของบริ ษทั แทบทุก
เรื่ อง อีกทั้งยังต้องรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ของบริ ษทั ร่ วมด้วย ทีมงานดังกล่าวหมายรวมถึงทีมงาน
หลักๆ ได้แก่ ผูอ้ านวยการสร้าง ทีมงานสร้างสรรค์ ทีมบทละคร ผูค้ วบคุมการผลิต และผูก้ ากับศิลป์
ดังนั้นทรัพยากรบุคคลอันจากัดจึงส่ งผลกระทบต่อนโยบายการผลิตละครเพลงของบริ ษทั ด้วย นัน่
คือ สามารถผลิตละครเพลงได้ปีละ 3 เรื่ องเท่านั้น

“ทีมงานหลักๆ ของเรามีน้อยและมีทีมเดียวเท่ านั้น การวางแผนการผลิตปี ละ
3 เรื่ องนั้นเหมาะสมกับโรงละคร แต่ ทีมผู้ผลิตจะหนักมาก เพราะจบละครเพลงเรื่ องหนึ่ง ก็ไปทําอี ก
เรื่ องหนึ่งต่ อ กําลังซ้ อมเรื่ องนีอ้ ยู่ ก็ต้องคิ ดบทของเรื่ องต่ อไปแล้ ว และคิ ดพลอตของเรื่ องในอนาคต
อีกทีนึงด้ วย” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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- ลักษณะการจ้ างงาน
พนักงานในธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จะแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม
คื อ กลุ่ มที่ เป็ นพนัก งานประจาของบริ ษทั ซึ่ งในธุ รกิ จละครเพลงจะเป็ นทีม งานผูผ้ ลิ ตหลัก เช่ น
ทีมงานสร้างสรรค์ ทีมเขียนบทละคร ผูก้ ากับศิลป์ ผูค้ วบคุมการผลิต ทีมงานชุดนี้ ยงั รับผิดชอบงาน
ด้านต่างๆ ของบริ ษทั และพนักงานอีกกลุ่มหนึ่ งจะเป็ นพนักงานที่จดั จ้างในลักษณะชัว่ คราว ตาม
เนื้อที่เกิดขึ้นจริ ง

D

“พนักงานประจําของเราคื อกลุ่มทําละครเพลงหลักๆ เช่ นที ม Crative ที ม
บท ซึ่ งส่ วนใหญ่ กร็ ั บผิดชอบงานด้ านอื่ นๆ ของบริ ษัทด้ วย ที่ เหลือเช่ น แบล็คเสตจ นักแสดงสมทบ
นักเต้ น เราก็จ้างเป็ นรอบๆ ถ้ าไม่ มีการแสดงก็ไม่ จ้าง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม
2553)
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“โรงละครมี พ นั ก งานประจํา น้ อ ยมาก แม่ บ้ า นและพนั ก งานรั กษาความ
ปลอดภัยเราจ้ างบริ ษัทข้ างนอก หรื อ Archer เราก็จ้างแค่ ตอนโรงละครมีการเปิ ดแสดง”(จักรกฤษณ์
พิมพ์วรเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

1.2.4.4 ภาพลักษณ์องค์ กร
ภาพลักษณ์ ของธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมีความสัมพันธ์ทางตรง
กับผูช้ มละครเพลงของบริ ษทั ทั้งนี้ การกาหนดภาพลักษณ์ของธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด นั้น เกิดขึ้นจากนโยบายการผลิตละครเพลงของบริ ษทั และการวิเคราะห์กลุ่มผูช้ ม

ภาพลักษณ์ ของธุรกิจละครเพลง
ผูบ้ ริ หารทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ได้วิเคราะห์ภาพลักษณ์
ของธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ของตนว่า มีภาพลักษณ์เป็ นผูผ้ ลิตละครเพลงแนวมวลชนนิยม (Mass)
ทั้งนี้มาจากนโยบายการผลิตละครเพลงของบริ ษทั เอง และจากการวิเคราะห์ผชู้ ม
“คนไทยหลายคนยังมีความรู้ สึ กกลัวและไม่ กล้ าที่ จะดูละครเวที เพราะดูยาก
เกินไป จะต้ องปี นบันไดหรื อเปล่ า จากโจทย์ สําคัญข้ อนี ้ จึ งแปรออกมาสู่ กลุ่มเป้ าหมายที่ กว้ างขึน้
เราจําเป็ นต้ องทําให้ ละครเพลงเป็ น Mass เป็ นที่ ชื่นชอบของคนหมู่มาก เพื่อขยายฐานคนดู จากฐาน
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ความประทับใจ ดูสนุก ดูแล้ วรู้ สึ กชื่ นชมขณะเดี ยวกันไม่ ทิ้งความเป็ นศิ ลปะการแสดงอยู่ ” ถกลเกียรติ วีรวรรณ กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 12 กันยายน, www.businessthai.co.th/bt/content.php?
data=410566 )
“เรามองว่ าเราทําละครแบบ Mass คื อมันต้ องมีแง่ ของศิ ลปะการแสดงด้ วยแต่
คนดูต้องดูง่ายด้ วย เพราะคนดูเมืองไทยก็ยงั อยากจะมาดูอะไรที่สบายใจ สวยๆงามๆ อยู่แล้ ว เสี ยเงิน
มาเป็ นพัน ชอบดูอะไรซาบซึ ้ง เสี ยเงินมาเป็ นพัน เราทําให้ ดู ดังนั้นนี่คือ Style และ ภาพลักษณ์ ของ
เรา” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

D

เช่นเดียวกับนักวิจารณ์อย่างคุณอภิรักษ์ ชัยปัญหา ได้กล่าวถึงผลงานละครเพลง
ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองด้านความบันเทิงต่อผูช้ มเป็ นหลักสาคัญ
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“เราอาจเรี ยกละครเพลงแบบคุ ณ บอยได้ ว่ า เป็ นละครมิ ว สิ คั ล ในกระแส
วัฒนธรรมประชานิ ยม (Popular Culture) ซึ่ งงานลักษณะนี ้มักเน้ นการสร้ างผลงานเพื่ อความ
บันเทิ งเป็ นสําคัญ ลดระดับเชิ งชั้นทางศิลปะอันสู งส่ งลงมาเพื่อให้ เข้ าถึงผู้ชมมหาชนได้ ง่ายขึ ้ น จึ ง
ไม่ น่าแปลกใจว่ า ทําไมผลงานละครเพลงของคุณบอยจึ งประสบความสําเร็ จในด้ านจํานวนผู้ชม
เสมอ หากมองจากกรอบความคิดนี ้ ก็ต้องบอกว่ าคุณบอย มีแนวทางชัดเจน ต้ องการสร้ างงานที่ เน้ น
ความบันเทิงเป็ นหลัก” ( อภิรักษ์ ชัยปัญหา, 2552)

ภาพลักษณ์ ของธุรกิจละครเพลงกับผู้ชม
ภาพลัก ษณ์ ข องธุ รกิ จ ละครเพลงบริ ษ ทั ซี เ นริ โอ จ ากัดนั้น มี ความสัม พัน ธ์
โดยตรงกับลักษณะของผูช้ ม บริ ษทั ซี เนริ โอนั้นเน้นผลิตละครเพลงเพลงแนวมวลชนนิ ยม(Mass)
เกิ ดจากการวิเคราะห์และผลิตงานเพื่อสนองตอบความต้องการของผูช้ มที่ผชู้ มในวงกว้าง ผูช้ มทุก
เพศวัยสามารถรับชมได้ ดังนั้นผูช้ มละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดส่ วนใหญ่จะเน้นเสพความ
บันเทิง มากกว่าการเสพศิลปะการแสดง
“Style ของเรา นักวิจารณ์ จะเกลี ยด ก็คือเหมือนหนังฮอลิ วูด เราคื อไม่ เอานัก
วิจารณ์ เราเอาคนดู ถ้ าเราแคร์ นักวิ จารณ์ แล้ วละครเจ๊ งนักวิ จารณ์ ก็ไม่ ได้ มารั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ าย
ดังนั้นเราเคยไม่ ประสบความสําเร็ จจากสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ นักวิจารณ์ ชอบมาก คนดูส่วน
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ใหญ่ กเ็ ป็ นแบบอาร์ ทๆ แต่ คนดูทั่วไปก็น้อยเหลือเกิน คนดูเมืองไทยก็ยังอยากจะมาดูอะไรที่ สบาย
ใจ สวยๆงามๆ อยู่แล้ ว” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
ในทัศนะของนัก วิจารณ์ อย่า งอภิ รักษ์ ชัย ปั ญหา ซึ่ งมองว่า รู ป แบบการผลิ ต
ละครเวทีที่เน้นตอบสนองด้านความบันเทิงต่อผูช้ มเป็ นหลักนั้นมีผลสัมพันธ์ต่อผูช้ มที่มาชมละคร
เพลงเพื่อความบันเทิงเป็ นหลัก เช่นกัน

D

“ผู้ชมกลุ่มนี ไ้ ม่ ได้ มาชมละครเพราะต้ องการชื่ นชมกับศิลปะการเล่ าเรื่ องที่ เลิ ศ
เลอ เต็มไปด้ วยชั้นเชิ งทางวรรณกรรม ไม่ ต้องการมาเสพ “สาร” จากละครที่ ลึกซึ ้ง ซั บซ้ อน กระตุ้น
ปั ญญา แต่ เขามาเพื่อเสพความบันเทิ งใจ สําเริ งอารมณ์ เป็ นสําคัญ ซึ่ งลักษณะเช่ นนีน้ ับเป็ นรากฐาน
ทางวัฒนธรรมการชมมหรสพของคนไทยที่ สืบทอดกันมาจนถึงปั จจุบัน เช่ น การชมลิ เก การชม
หมอลํา หรื อแม้ แต่ ละครโทรทัศน์ ” ( อภิรักษ์ ชัยปัญหา, 2552)
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1.2.2.5 การวิจัยพัฒนา
ในธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด มีการทาการวิจยั เพื่อพัฒนาธุ รกิจ
ละครเพลงของตนในสองลักษณะ อันได้แก่ การวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต และการวิจยั
กลุ่มผูช้ ม
- การวิจัยเพือ่ พัฒนาการศักยภาพในการผลิต
การวิจยั ในลักษณะนี้ ทีมงานจะจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี หากแต่ไม่มีช่วงเวลา
ในการวิจยั ที่แน่นอน โดยมีวตั ถประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต โดยเน้นไปที่โรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ และการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ รู ปแบบการวิจยั มักเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรง
ละครจากต่างประเทศเข้ามาประเมินและหาข้อบกพร่ องของโรงละครเพื่อพัฒนาและหาทางแก้ไข
“ในแต่ ละปี ก็จะเชิ ญผู้เชี่ ยวชาญด้ านละครเวที จากเมืองนอกมาเยี่ยมชม เขาก็
เคยวิ จาร์ ณว่ า รั ช ดาลัยเนี่ ย เสี ย งนะ ได้ ยินเคลี ย ร์ แต่ เบาเกิ นไป ดังนั้ นเราก็ลงทุ นเพิ่ ม ก็อีก เยอะ
ประมาณ 10 ล้ าน”(ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

- การวิจัยกลุ่มผู้ชม
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีการทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็ นของ
ผูช้ มในทุกรอบที่เปิ ดการแสดง ซึ่ งวัตถุประสงค์ในการการวิจยั นี้ เพื่อสารวจความพึงพอใจ ข้อปรับ-
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ปรุ งเสนอแนะที่ผชู ้ มต่อละครเพลงในแต่ละเรื่ อง ข้อบกพร่ องของการแสดงในแต่ละรอบการแสดง
รวมถึงเป็ นการสารวจพฤติกรรมทางการตลาดด้านอื่นๆ ของกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย นอกจากนี้ผลการ
ศึกษาวิจยั ทีมงานผูผ้ ลิตจะนาไปใช้พฒั นาละครเพลงที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อไป

“
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D

การวิจยั นี้ ดาเนินงานโดยโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ โดยขั้นตอน
นั้นจะแจกให้ผชู ้ มทุกท่านพร้อมกับวารสาร RACHADALAI MAGAZINE ในขณะที่ผชู้ มเดินเข้า
โรงละคร ซึ่ งผูช้ มสามารถกรอกรายละเอียดและข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่และส่ งแบบสอบถาม
กลับต่อเจ้าหน้าที่โรงละครเมื่อจบการแสดง และในทุกรอบการแสดงทีมงานโรงละครจะสรุ ปผล
เพื่อนาเสนอต่อทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลง และมีการทาสรุ ปภาพรวมเมื่อละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ปิ ดการ
แสดงไปแล้ว

ภาพที่ 4.12 แบบสอบถามละครเพลงลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
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“แบบสอบถามเราเริ่ มทําตั้งแต่ บัลลังก์ เมฆที่เราแสดงที่ศูนย์ วฒ
ั นธรรมและทํามาตลอด
ข้ อมูลที่เราได้ จากการทําแบบสอบถามคือเรารู้ ว่า คนดูชอบไม่ ชอบอะไร หรื อในแต่ ละรอบมี
บกพร่ องอะไรบ้ าง โรงละครจะทราบว่ าควรปรั บปรุ งบริ การอย่ างไร และผลที่ได้ ทีมละครก็จะใช้ ผล
ตัวนีใ้ นการทําละครเรื่ องต่ อๆ” (จักรกฤษณ์ พิมพ์วรเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

D

1.2.2.6 ทาเลทีต่ ้งั
โรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 และชั้น 5 ศูนย์การค้าดิ
เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ จากการวิจยั พบว่า สาเหตุที่เมืองไทยรัชดา
ลัยเธี ยเตอร์ เลื อกที่ จดั อยู่ใ นอาคารศูนย์การค้า ดิ เอสพละนาด มากกว่าการก่ อตั้งโรงละครเดี่ ย ว
(Stand Alone) นั้นมาจากปัจจัย 3 ข้อดังนี้
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- ปัจจัยด้ านธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดได้วิเคราะห์แล้วว่าการสร้างโรงละครนั้นต้อง
ใช้งบประมาณจานวนมาก โดยหากต้องซื้ อที่ดินเพื่อก่ อนสร้ างโรงละครด้วยนั้นอาจต้องเพิ่มงบ
ประมาณมากขึ้นไปอีก อีกทั้งยังมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากมาย เมื่อวิเคราะห์ถึงความคุม้ ค่าและเหมาะสม
ในการลงทุ น บริ ษ ทั จึ งเลื อกที่ จะตั้ง โรงละครเมื องไทย รัชดาลัย เธี ย เตอร์ โดยการเช่ าพื้ นที่ก ับ
ศูนย์การค้าดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก
“ถ้ าเป็ น Stand Alone เราเจอค่ าที่ และต้ องมาเลือกว่ าจะซื ้อพืน้ ที่ ว่าตรงไหน
ยังไง ซึ่ งคงกลายเป็ นต้ นทุนที่ แพงที่ สุดอยู่แล้ ว ซึ่ งพืน้ ที่ กว้ างขวางกลางเมืองแบบรั ชดาลัยแบบนี ้
เราสู้ตรงนั้นไม่ ไหวอยู่แล้ วการมาอยู่กับห้ าง ก็ลดต้ นทุนไปบ้ าง คื อห้ างเขาก็ซื้อที่ ของเขา เราก็เช่ า ที่
ห้ างต่ อ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

นอกจากความคุ ม้ ค่ า ทางด้านการลงทุ นของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด แล้ว การที่
บริ ษทั เลือกก่อตั้งโรงละครกับศูนย์การค้าดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ยังถือเป็ นการเกื้อกูลกันใน

เชิ งธุ รกิจของทั้ง เมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ และศูนย์การค้าดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก อีก
ด้วย

“เราต่ างได้ ผลดีทั้งคู่ เราได้ เช่ าที่ ที่ไม่ แพงนัก ดีกว่ าเราต้ องไปหาซื ้อพืน้ ที่ เอง
แล้ วสิ่ งอํานวยความสะดวกของห้ างก็มีครบ ที่จอดรถ หรื อระบบความปลอดภัย ซึ่ งเหล่ านีค้ ื อต้ นทุน
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ทั้งหมด และสิ่ งที่ ห้างเขาก็ได้ กลับไปคื อ เราเป็ นจุดดึงดูดคนมาเที่ ยวห้ าง คื อ win-win ทั้งสองฝ่ าย
ทางห้ างเราก็ได้ เราเป็ นตัวดึ งดูดลูกค้ า อันนีพ้ ิสูจน์ ได้ เลยเพราะอย่ างสตาร์ บักส์ ข้ างล่ างจะคอยเช็ก
คิวการแสดงของเราอยู่ตลอด ว่ าเราเล่ นเมื่ อไหร่ เพราะเล่ นปุ๊ ป ยอดเขาพุ่งขึน้ ตลอด เวลาไม่ มีละคร
เล่ นเขาเงียบมาก”(ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

D

- ปัจจัยด้ านผู้ชม
สาเหตุหนึ่ งที่ผบู้ ริ หารใช้ในการตัดสิ นใจเลือกก่อตั้งโรงละคร เมืองไทย รัช
ดาลัย เธียเตอร์ ณ ศูนย์การค้าดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก คือการวิเคราะห์พฤติกรรมผูช้ ม โดย
ทาเลที่ต้ งั ต้องสามารถอานวยความสะดวกของผูช้ มที่ตอ้ งการมาชมของบริ ษทั ได้อย่างเต็มที่โดยที่
ทางบริ ษทั ไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่ม อาทิเช่ น การเดิ นทางที่สะดวก การมีสถานที่จอดรถที่เพีย งพอ ทาเล
ที่ต้ งั หาง่ายไม่ซบั ซ้อนเป็ นที่รู้จกั ของคนในวงกว้าง เป็ นต้น
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“ก่ อนหน้ านี เ้ ราใช้ สถานที่ แสดงละครเพลงคื อศูนย์ วัฒนธรรม ซึ่ งผู้ชมของ
เราคุ้นชิ น ไปมาสะดวก สถานที่ใหม่ ของเราต้ องไม่ แย่ กว่ า เอสพละนาดเป็ นตัวเลือกที่ ดี เป็ นห้ างที่
อยู่กลางเมือง ริ มถนนใหญ่ อยู่ใกล้ กับศูนย์ วัฒนธรรมซึ่ งผู้ชมของเรารู้ จัก ผู้ชมของเราก็เดินทาง
สะดวกจะขับรถมาเองก็มีลายจอดรถรองรั บ หรื อสามารถมาโดยรถไฟฟ้ าใต้ ดินก็สะดวก” (ชยากร
สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
“สมัยที่เราแสดงที่ศูนย์ วฒ
ั นธรรม ผู้ชมเราก็มาเพื่อชมละครย่ างเดียว อยากจะ
กินข้ าว ก็มีแคนทีนเล็กๆ ของศูนย์ วฒ
ั นธรรมอยู่ที่เดียว รี บมารี บไป แต่ ตอนนีโ้ รงละครของเราอยู่ใน
ห้ าง ซึ่ งมีร้านค้ า ร้ านอาหารมากมาย ก่ อนดูละครคนดูสามารถเลื อกทานอาหารอร่ อยๆ เดิ นผ่ อน
คลาย ปลดปล่ อยอารณ์ ซึ่ งสําคัญมากเพราะการเสพละครคื อการเสพงานศิลป์ คนดูต้ องปลอดโปร่ ง
แจ่ มในการเสพละครเพลง” (จักรกฤษณ์ พิมพ์วรเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

- ปัจจัยด้ านทีมงานผู้ผลิต
สาเหตุหนึ่ งที่ทางบริ ษทั เลือกก่อตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ณ
ศูนย์การค้าดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ประการหนึ่ งอาจเพราะสถานที่ดงั กล่าวไม่ไกลมากนัก
จากอาคาร จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนอโศก ซึ่ งบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมีสานักงานอยู่ ณ ชั้น 14
ของอาคารดังกล่าว ทั้งนี้ดว้ ยระยะทางที่ไม่ไกลกันนัก และสามารถเดินทางถึงกันด้วยรถไฟฟ้ ามหา
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นคร ย่อมส่ งผลดี ต่อการติดต่อประสานงานและสะดวกในการเดินทางของผูบ้ ริ หารและทีมงานที่
ต้องเกี่ยวพันกับสถานที่ท้ งั สองอย่างสม่าเสมอ

D

ภาพที่ 4.13 แผนที่แสดงตาแหน่งบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด และ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
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1.2.2.7 กาลังการผลิต
ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีนโยบายในการผลิตละครเวที่
ใช้จดั แสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ประมาณ 3 เรื่ องต่อ 1 ปี โดยแบ่งเป็ น ละคร
เพลง 2 เรื่ อง และละครพูด 1 เรื่ อง อย่างไรก็ตามจานวนที่ทางบริ ษทั ระบุน้ ี เกิ ดจากปั จจัยหลัก 3
ประการได้แก่ สถานการณ์ทางการตลาดของธุรกิจละครเพลง การบริ หารโรงละครเมืองไทย รัชดา
ลัย เธียเตอร์ และศักยภาพของทีมงาน
- สถานการณ์ ทางการตลาดของธุรกิจละครเพลง
ที ม งานผูผ้ ลิ ต ละครเพลงบริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด มองว่า สถานการณ์ ท าง
การตลาดของละครเพลงปั จจุบนั นั้นแม้กลุ่มผูช้ มจะขยายตัวมากขึ้นกว่าในอดีต หากแต่ยงั จาเป็ น
ต้องพยายามสร้ างผูช้ มหน้าใหม่ อีกทั้งรักษากลุ่มผูช้ มเดิมไว้ โดยเล็งเห็นว่าการผลิตละครเพลง
ออกอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอจะสามารถช่วยให้เกิดฐานทั้งที่เป็ นผูช้ มประจา และผูช้ มหน้าใหม่ อัน
ส่ งผลดีในระยะยาวของธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั

“เพื่ อที่ จะทําให้ ฐานผู้ชมมีมากขึน้ และเป็ นการเพิ่มความหลากหลายให้ กับ
ธุรกิจ เราต้ องผลิตละครอย่ างต่ อเนื่อง ไม่ ใช่ ทาํ เรื่ องหนึ่งแล้ วหายไป คนดูกจ็ ะไม่ ตามดู เราเลยตั้งเป้ า
โปรดักชั้นปี ละ 3 เรื่ อง” ถกลเกียรติ วีรวรรณ กล่าว (ผูจ้ ดั การรายวัน, 2551, 30 กรกฏาคม)
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“เจ้ าอื่นๆ ที่ทาํ ละครเพลงอาจจะทําปี ละเรื่ อง หรื อนานๆ ทําที แต่ ของเราเป็ น
ธุ รกิ จหนึ่ งถ้ าเป็ นธุ รกิ จมันอยู่ไม่ ได้ ต้ องผลิ ตต่ อเนื่ อง สมํา่ เสมอ ถึ งจะเกิ ดคนดู เกิ ดแฟนประจํา
ธุรกิจถึงจะอยู่ได้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

D

- การบริหารโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
เมื่อบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดเลือกที่จะลงทุนก่อตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธี ยเตอร์ นั้นย่อมเท่ากับว่าบริ ษทั ต้องบริ หารจัดการโรงละครนั้นมีรายได้และสามารถหล่ อเลี้ ยง
ตนเองได้ จึงเป็ นข้อบังคับในทางธุ รกิ จให้ทีมงานละครเพลงต้องผลิตละครเพื่อป้ อนโรงละครของ
ตน
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“ธุรกิจโรงละครเพียงอย่ างเดียว ถือว่ าอยู่ได้ ยาก ยิ่งมีการลงทุนสู งแต่ รายได้
ที่ มามีเพียงให้ เช่ า ทางบริ ษัทเองจึ งต้ องมีการผลิตละครเวที เข้ ามาร่ วมด้ วย ดั งนั้นมองว่ า จากเดิมถ้ า
เพียงโรงละครอย่ างเดียวกับการลงทุนกว่ า 500 ล้ านบาท คาดว่ าจะคื นทุนใน 10-12ปี แต่ เมื่อมีการ
ผลิตละครเวที เข้ ามาช่ วย เชื่ อว่ าคุ้มทุนเร็ วขึน้ ในเวลาเพียง 6 ปี เท่ านั้น” ถกลเกียรติ วีรวรรณ กล่าว
(ผูจ้ ดั การรายวัน. 2551, 30 กรกฏาคม)
“จากจุดเริ่ มต้ นของการมีรัชดาลัย เราก็เริ่ มทําละครเวที เป็ นอาชี พ ที่ เราบอก
ว่ าเป็ นอาชี พ เพราะสมัยก่ อนตอนที่ เราไปเช่ าศูนย์ วัฒนธรรมเนี่ย เราไม่ ว่าง เราขีเ้ กียจ เราไม่ พร้ อม
เราไม่ ทาํ ก็ได้ เพราะเราไม่ มีค่าใช้ จ่ายด้ านสถานที่ แต่ พอเราลงทุนโรงละครแล้ ว มันเป็ นหน้ าที่ ที่เรา
จะต้ องผลิตละครป้ อน โรงละคร” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

- ศักยภาพของทีมงาน
กระบวนการผลิตละครเพลงของบริ ษทั 1 เรื่ องจากเริ่ มต้นถึงเปิ ดการแสดง
กิ นระยะเวลากว่า 10 เดือน โดยขั้นเตรี ยมกาผลิ ตซึ่ งนับว่าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญในการกุมทิศทาง
ละครเพลงแต่ละเรื่ องนั้นใช้ระยะเวลานานถึ ง 4 เดือน โดยในขั้นตอนนี้ ทางบริ ษทั ต้องใช้ทีมงาน
ผูผ้ ลิ ตหลักในการพัฒนางาน เช่ นผูอ้ านวยการสร้ าง ผูก้ ากับการแสดง ทีมงานสร้างสรรค์ ทีมบท
ละคร ผูก้ ากับศิลป์ และผูค้ วบคุมการผลิต อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งทางข้อจากัดของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ที่
มีทีมงานหลักอยูเ่ พียง 1 ทีม ทาให้สามารถพัฒนาละครเพลงได้เพียงปี ละ 3 เรื่ องเท่านั้น
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“สํา หรั บ โรงละคร 3 เรื่ องกํา ลังดี แต่ สําหรั บคนทํางานเรี ยกว่ าหนั ก มาก
เพราะที มผลิ ตหลักๆ มี อยู่ทีมเดี ยว ไม่ ได้ มีหลายที มที่ มาช่ วยกันวน ที่ เกิ ดขึน้ ตอนนี ้คือ เรากําลัง
ซ้ อมเรื่ องนี อ้ ยู่ ก็ต้องคิ ดบทของเรื่ องต่ อไปแล้ ว และคิ ดพลอตของเรื่ องในอนาคตอี กที นึงด้ วย แต่
สําหรั บที ม Stage หรื อที มสนับสนุนอื่ นๆ ไม่ มีปัญหาอยู่แล้ ว เพราะจบเรื่ องหนึ่ ง ก็ไปทําอี กเรื่ อง
หนึ่งต่ อได้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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กล่าวโดยสรุ ปปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุ รกิจละครเพลง บริ ษทั ซี เน
ริ โ อ จ ากัด สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น 2 ประเภทใหญ่ คื อ 1.สภาพแวดล้อ มระดับ มหภาค และ 2.
สภาพแวดล้อมระดับ จุ ล ภาคล้วนส่ ง ผลกระทบต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลง อย่า งไรก็ ตาม
สภาพแวดล้อมระดับมหภาคมีผลต่อความสาเร็ จของธุ รกิจละครเพลง ประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิ จ สภาพแวดล้อ มทางการเมื องและกฏหมาย สภาพแวดล้อ มทางเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขัน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคมีผลต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จละครเพลงประกอบ
ไปด้วย ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ คนกลางในตลาด ผูช้ ม และหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรื อองค์กร อัน
หมายรวมถึง ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล ภาพลักษณ์องค์กร การวิจยั พัฒนา ทาเลที่ต้ งั
และกาลังการผลิต
อย่า งไรก็ ตามปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จของธุ ร กิ จละครเพลง สามารถสร้ างเป็ น
แบบจาลองได้ดงั นี้

ภาพที่ 4.14 ภาพจาลองปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จธุรกิจละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
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ตอนที่ 2 โครงสร้ างและการบริหารงานละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
ธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เปิ ดดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมี
คุ ณถกลเกี ยรติ วีรวรรณ เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่ งบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ดาเนิ นกิ จการด้านธุ รกิ จบันเทิงใน
หลากหลายแขนง โดยเริ่ มก้าวเข้าสู่ ธุรกิ จละครเพลงแบบครบวงจรในปี พ.ศ.2550 ด้วยการก่อตั้ง
และบริ หารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ พร้อมแผนงานการผลิตละครเวทีเฉลี่ยปี ละ 3
เรื่ อง
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2.1 โครงสร้ างการบริหารงานธุรกิจละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
ลักษณะโครงสร้ างการบริ หารงานของธุ รกิ จละครเพลง บริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด เป็ น
โครงสร้ างที่ไม่ซับซ้อน มีบุคลากรไม่มากนัก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบหลากหลาย
เหตุเพราะเจ้าหน้าที่ของธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด มีหน้าที่รับผิดชอบในธุ รกิจอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้องของบริ ษทั อีกด้วย นอกจากนี้ ธุรกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เน้นการจัดโครงสร้างตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นในธุ รกิจ โดยสามารถแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
- ส่ วนงานผลิตละครเพลง
ส่ วนงานนี้ มี หน้า ที่ รับ ผิดชอบกระบวนการผลิ ตละครเพลงบริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด
ประกอบด้วยตาแหน่งและฝ่ ายหลักๆ ในกระบวนการผลิตละครเพลง คือ ผูอ้ านวยการสร้าง ผูก้ ากับ
การแสดง ฝ่ ายควบคุมการผลิต ฝ่ ายดาเนินการผลิต ฝ่ ายรับผิดชอบด้านการแสดง ด้ายบทละคร ด้าน
การตลาด ด้านเพลง ด้านองค์ประกอบศิลป์ และกองอานวยการ

- ส่ วนงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ เป็ นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่จานวนน้อยและการ
จัดองค์กรเป็ นไปในแนวราบไม่มีลาดับขั้นมากนัก ในการบริ หารจัดการนั้นจะมี Theater Manager
(ผูจ้ ดั การโรงละคร) บริ หารจัดการโรงละครในภาพรวม และแบ่งโครงสร้างบริ หารเป็ น 3 ส่ วนงาน
ได้แก่ House Manager (ผูจ้ ดั การโรงละครส่ วนใน) ทาหน้าที่บริ หารจัดการภายในโรงละคร
ผูจ้ ดั การR-Café ดูแลธุ รกิจร้านอาหาร R-café และ ผูจ้ ดั การ R-Shop ดูแลธุรกิจร้านจาหน่ายสิ นค้า

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปภาพรวมการโครงสร้างการบริ หารงานธุ รกิ จละคร
เพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัดได้ดงั ภาพที่ 4.15
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R-CARDกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จากัด : ถกลเกียรติ วีรวรรณ
ทีป่ รึกษาด้ าน
อืน่ ๆ

ผู้อานวยการสร้ าง

โรงละคร
เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์

ผู้กากับการแสดง
ทีป่ รึกษาด้ าน
การแสดง

Theatre Manager

ผู้ช่วยกากับการแสดง

D

ฝ่ ายควบคุมการผลิต
- ผูค้ วบคุมการผลิต
- ผูช้ ่วยผูค้ วบคุมการผลิต
- ผูป้ ระสานงาน

Theatre

R-Cafe

R-Shop

-House Manager
- เจ้าหน้าที่อื่นๆ
(20คน)

- ผูจ้ ดั การR-Cafe
- เจ้าหน้าที่อื่นๆ
(8คน)

- ผูจ้ ดั การR-Shop
- เจ้าหน้าที่อื่นๆ
(2คน)

ฝ่ ายดาเนินการผลิต
- ผูด้ าเนินการผลิต
- ผูช้ ่วยผูด้ าเนินการผลิต

PU
ด้ านการแสดง

ด้ านบทละคร

ผูก้ ากับลีลา
- ผูช้ ่วยผูก้ ากับลีลา
ผูด้ ูแลการร้อง
ผูด้ ูแลการแสดง

ทีมเขียนบทละคร

ด้ านเครื่องแต่ งกาย

ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย
- ผูช้ ่วยผูอ้ อกแบบเครื่ อง
แต่งกาย
ฝ่ ายเสื้ อผ้า
ฝ่ ายแต่งหน้า
ฝ่ ายทาผม

ด้ านการตลาด

ฝ่ ายส่งเสริ มการตลาด
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

ด้ านเพลง

ผูป้ ระพันธ์ดนตรี
ผูป้ ระพันธ์คาร้อง
ผูก้ ากับดนตรี
- ผูช้ ่วยผูก้ ากับดนตรี
ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
ผูค้ วบคุมวงดนตรี
- นักดนตรี

กองอานวยการ

ด้ านองค์ ประกอบศิลป์

ผูก้ ากับศิลป์
- ผูช้ ่วยผูก้ ากับศิลป์
ผูอ้ อกแบบฉาก
ผูก้ ากับแสง
ผูก้ ากับเสี ยง
ฝ่ ายฉากและอุปกรณ์
ประกอบฉาก
ฝ่ ายกากับเวที/ฉาก

ภาพที่ 4.15 แผนผังโครงสร้างธุรกิจละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
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2.1.1 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบงานเจ้ าหน้ าทีแ่ ต่ ละแผนก
สื บเนื่องจากภาพภาพที่ 4.15 แผนผังโครงสร้างธุ รกิจละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
จะพบว่าการบริ หารงานละครเพลง 1 เรื่ องประกอบด้วยทีมงานในตาแหน่งต่างๆ มากมาย อย่างไรก็
ตามเพื่ อสร้ า งความเข้า ใจถึ ง ความรับ ผิดชอบของทีม งานแต่ล ะตาแหน่ ง ในส่ วนนี้ จึง ขออธิ บาย
ขอบเขตการทางานของทีมงานและระบุชื่อทีมงานแต่ละตาแหน่ง ดังนี้

D

ผู้อานวยการสร้ าง
ผูร้ ิ เ ริ่ ม การผลิ ต ละครเพลงแต่ ล ะเรื่ อ ง นอกจากนี้ ยัง เป็ นผูบ้ ริ ห ารงบประมาณ และ
บริ หารงานด้านธุ รกิจของละครเพลง อย่างไรก็ตาม ผูอ้ านวยการสร้างละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด ได้แก่ ถกลเกียรติ วีรวรรณ

PU

ผู้กากับการแสดง
ผูก้ าหนดแผนงาน วางแผนการผลิต คัดเลือกทีมงานแต่ละฝ่ าย และกากับการแสดงให้
ละครเพลงออกมาตรงตามที่ตนตีความไว้ โดยจามี ผูช้ ่ วยผูก้ ากับการแสดงเป็ นผูช้ ่ วยดาเนิ นงาน
อย่างไรก็ตามผูก้ ากับการแสดงละครเพลงส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ได้แก่ ถกลเกียรติ
วีรวรรณ
ทีป่ รึกษา
ละครเพลงทุกเรื่ องของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดจะมีที่ปรึ กษาด้านการแสดง 1 ท่าน รับ
หน้าที่ร่วมตีความบทประพันธ์และออกแบบการแสดงร่ วมกับผูก้ ากับการแสดง รวมทั้งฝึ กหัดนักแสดงให้มีความเข้าใจในตัวละครนั้นๆ ซึ่ งรับผูร้ ับชอบได้แก่ ม.ล. พันธ์ เทวนพ เทวกุล
ฝ่ ายควบคุมการผลิต
ผู้ควบคุมการผลิต
ผูค้ วบคุมการผลิต หรื อ Producer คือผูว้ างแผนการผลิ ตละครเพลงเพื่อดาเนิ นการ
ผลิตองค์ประกอบทุกด้านของละครเพลงให้ดาเนินไปตามเป้ าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และสิ่ ง
ที่ผกู ้ ากับได้ออกแบบไว้ โดยทีมงานผูค้ วบคุมการผลิตประกอบด้วย ชยากร สุ ทินศักดิ์ ฤดีภัญ
แสง-ชู โต และ สุ ธาสิ นี บุศราพันธ์
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ฝ่ ายดาเนินการผลิต
ผู้ดาเนินการผลิต
ผูด้ าเนิ นการผลิตตามที่ฝ่ายควบคุมการผลิตได้วางแผนการผลิตไว้ อย่างไรก็ตามผู้
ดาเนิ น-การผลิ ตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด คือ อัจฉรา ชู สกุล และละครเพลงบางเรื่ องจะมี
ผูช้ ่วยผูด้ าเนินการผลิตด้วย
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ด้ านการแสดง
ผู้กากับลีลาและผู้ช่วยผู้กากับลีลา
รั บผิดชอบงานด้านออกแบบท่าเต้น ลี ล าและการเคลื่ อนไหวประกอบการแสดง
ตามที่ผูก้ ากับการแสดงต้องการ นอกจากนี้ ยงั รับผิดชอบการฝึ กซ้อมเต้นของนักแสดง อย่างไรก็
ตาม สุ ธีศักดิ์ ภักดีเทวา มักรับผิดชอบในตาแหน่งผูก้ ากับลีลา และ กันยารัตน์ นภาศัพท์ เป็ นผูช้ ่วย
ผูก้ ากับลีลา
- ผู้ดูแลการร้ อง
ประสานงานระหว่างผูป้ ระพันธ์คาร้ อง ดนตรี ทีมเขียนบทละคร และผูก้ ากับการ
แสดงเพื่อตีความและรับผิดชอบการฝึ กซ้อมนักแสดงจนสามารถร้ องเพลงในละครเพลงเพื่อให้
สามารถสื่ อสารอารมณ์ของตัวละครตามที่ผกู้ ากับต้องการ อย่างไรก็ตาม สุ กานดา บุญธรรมิก และ
ธานี พูนสุ วรรณ เป็ นผูด้ ูแลการร้องของละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด

ด้ านเครื่องแต่ งกาย
ผู้ออกแบบเครื่องแต่ งกาย
รับ ผิดชอบการออกแบบและควบคุ มการผลิ ต เครื่ องแต่ ง กายตัวละครทุก ตัวของ
ละครเพลงให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับตัวละครและการแสดง รวมถึงงบประมาณตามที่ผกู้ ากับ
การแสดงได้กาหนดไว้ โดยส่ วนใหญ่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จะมอบหมายให้ TUBE Gallery ซึ่ ง
เป็ นองค์กรภายนอกรับผิดชอบเป็ นผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกายในละครเพลง
ฝ่ ายเสื้อผ้า
รับผิดชอบการจัดเตรี ยมเครื่ องแต่งกายของนักแสดงและเป็ นผูช้ ่วยนักแสดงในการ
เปลี่ ย นเครื่ องแต่งกายในทุ ก รอบการแสดง นอกจากนี้ ย งั ต้องดูแลความเรี ยบร้ อยและซ่ อมแซม
เครื่ องแต่งกายที่ชารุ ดให้มีความพร้อมในการแสดงอยูเ่ สมอ
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ฝ่ ายแต่ งหน้ า
รับผิดชอบการแต่งหน้านักแสดงหลัก ทุกรอบที่เปิ ดทาการแสดง บริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด จะเลือกใช้ทีมแต่งหน้าของ U-STAR ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในธุ รกิจของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด
(มหาชน)
ฝ่ ายทาผม
รั บผิดชอบการท าผมนักแสดง ทุ กรอบที่เปิ ดท าการแสดง บริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด
เลือกใช้ทีมงานเกตุวดี - แกนดินี ซึ่งเป็ นทีมงานจากบริ ษทั ภายนอกเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานดังกล่าว
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ด้ านบทละคร
ทีมเขียนบทละคร
รับผิดชอบงานการตีความบทประพันธ์ร่วมกับผูก้ ากับการแสดง พัฒนาบทประพันธ์
ให้กลายเป็ นบทละคร และทางานร่ วมกับผูป้ ระพันธ์ดนตรี และคาร้องเพื่อพัฒนาเป็ นบทละครเพลง
อย่า งไรก็ตามที ม เขี ย นบทละครของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ประกอบด้วย ศุ ภกร เหรี ยญสุ ว รรณ
พิมพ์ มาดา พัฒนอลงกรณ์ พฤกษ์ เอมะรุ จิ
ด้ านเพลง
- ผู้ประพันธ์ ดนตรี
ผู้ป ระพัน ธ์ ด นตรี ในละครเพลง ทั้ง ดนตรี ป ระกอบละคร และท านองเพลงที่
นักแสดงต้องร้องประกอบละคร อย่างไรก็ตามผูป้ ระพันธ์ดนตรี ได้แก่ สราวุธ เลิศปัญญานุช
- ผู้ประพันธ์ คาร้ อง
ผูพ้ ฒั นาบทละคร และบทสนทนาของตัวละครให้เป็ นเนื้ อร้องในละครเพลง ตาม
ความต้องการนาเสนอของผูก้ ากับการแสดง อย่างไรก็ตามผูป้ ระพันธ์คาร้องได้แก่ วิเชี ยรตันติ พิมล
พันธ์
- ผู้กากับดนตรี
ผูอ้ อกแบบดนตรี และควบคุ มดนตรี ของละครเพลงให้มี ความเหมาะสม กับ การ
แสดง อย่างไรก็ตาม ผูก้ ากับดนตรี มกั ประกอบด้วย สราวุธ เลิศปั ญญานุ ช พัชราพงศ์ จันทาพูน
และพงศ์ พูน พิบูลย์ เกษตรกิจ
- ผู้เรียบเรียงเสี ยงประสาน
รั บ ผิด ชอบการพัฒ นาดนตรี แ ละค าร้ อ งในละครเพลงให้อ กมาในรู ป แบบเสี ย ง
ประสาน ที่มีความไพเราะทั้งด้านดนตรี ท้ งั ต้องประพันธ์เสี ยงประสานของเครื่ องดนตรี ทุกชิ้น และ
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การออกแบบร้องประสานของนักแสดงหมู่มวล อย่างไรก็ตามทีมงานผูเ้ รี ยบเรี บงเสี ยงประสานใน
ละครเพลงบริ ษ ทั ซี เนริ โ อ จากัด ประกอบด้ว ย สราวุ ธ เลิศ ปั ญ ญานุ ช ซึ่ งรั บผิดชอบงานด้า น
ประพันธ์ดนตรี และกากับดนตรี ร่ วมกับ พัชราพงศ์ จันทาพูน
- ผู้ควบคุมวงดนตรี
วาทยกรผูค้ วบคุมวงดนตรี ให้สามารถบรรเลงเพลงละครอย่างถูกต้อง ไหลลื่น ส่ งเสริ มการแสดงบนเวที วาทยากรจะดาเนิ นงานฝึ กซ้อมกับวงดนตรี และควบคุ มวงดนตรี ในการ
แสดงจริ งทุกรอบการแสดง ทีมงานผูผ้ ลิ ตจะคัดเลื อกผูค้ วบคุ มวงดนตรี ตามความเหมาะสมของ
ละครเพลงแต่ละเรื่ อง อย่างไรก็ตาม สราวุธ เลิศปั ญญานุ ช มักมีส่วนในการควบคุ มวงดนตรี ใน
ละครเพลงด้วย
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ด้ านการตลาด
- ฝ่ ายส่ งเสริมการตลาด
ที มงานผูร้ ั บผิดชอบด้านการจาหน่ ายบัตร พัฒนาข้อตกลงธุ รกิ จกับผูส้ นับสนุ น
ละครเพลง รวมทั้งพัฒนาแผนงาน ผลิ ตและซื้ อสื่ อเพื่อการส่ งเสริ มการตลาด นอกเหนื อจากนี้ ยงั
พัฒนาสิ นค้าและรับผิดชอบธุ รกิ จร้าน R-Shop ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ อย่างไรก็
ตามทีมงานฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาดธุ รกิจละครเพลงเป็ นทีมชุดเดียวกันกับทีมงานส่ งเสริ มการตลาด
ธุ รกิจอื่นของบริ ษทั เอ็กแซกท์ และ ซี เนริ โอ อันไปประกอบไปด้วยทีมงานหลัก เช่น ชยากร สุ ทิน
ศักดิ์ ศศิภา กฤษดากร ณ อยุธยา ประอรทิพย์ ดารงวัฒน และ กฤษณ สุ นทรนาค เป็ นต้น
- ฝ่ ายประชาสั มพันธ์
ผูร้ ับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ธุ รกิ จละครเพลง เช่ น การจัดงานแถลง
ข่าว การประสานงานรายการโทรทัศ น์ ประสานงานสื่ อแขนงต่างๆ เพื่อส่ งข่าวประชาสัมพันธ์
(Press Release) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ทีมงานหลักประกอบด้วย นฤมล สาเภาเงิน ภูมินทร์ เต็ง
เจริญ เบญจวรรณ สุ วรรณสุ ข กาพล ภูวรณ์ และ จรินทร์ ธร เมฆฉาย เป็ นต้น

ด้ านองค์ ประกอบศิลป์
- ผู้กากับศิลป์
รับผิดชอบการกากับดูแลงานผลิตองค์ประกอบศิลป์ เช่ น ฉากละคร แสง เทคนิ ค
พิเศษ และอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดของละครเพลงให้มีความสวยงามและ สอดประสานเป็ น
เนื้ อเดียวกันภายตีความต้องการของผูก้ ากับการแสดง งบประมาณและระยะเวลาการผลิตที่มีจากัด
อย่างไรก็ตามผูก้ ากับศิลป์ ของละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด คือ ศศวัต บุษยพันธ์
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- ผู้ออกแบบฉาก
ทีมงานผูร้ ับผิดชอบการออกแบบฉากละคร และเทคนิคการเปลี่ยนฉากละครให้มี
ความเหมาะสม สวยงามตามความต้องการของผูก้ ากับการแสดงและผูก้ ากับศิลป์ รวมถึงติดต่อกับ
ผูผ้ ลิตฉากละครเพื่อดาเนินงานผลิต อย่างไรก็ตามทีมผูอ้ อกแบบฉากละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด ประกอบด้วยทีมงานหลักอย่าง ธรณิศร ปิ ติกุล วีระชัย วรรัตน์ ชัยกุล สมบัติ สมเกียรติเจริญ
และ อัตถสิ ทธิ์ พิพธิ เมธานนท์ เป็ นต้น
- ผู้กากับแสง
ทีมงานผูร้ ับผิดชอบงานด้านการออกแบบแสง ให้สวยงามและสอดคล้องกับการ
แสดงในแต่ล ะฉาก นอกจากนี้ ยงั เป็ นผูต้ ิ ดต่อกับ บริ ษ ทั ภายนอกในการเช่ าหรื อซื้ ออุ ป กรณ์ แสง
ส าหรั บ ละครเพลง อย่ า งไรก็ ต ามที ม ผู้อ อกแบบแสงละครเพลงของบริ ษัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด
ประกอบด้วยทีมงานหลักอย่าง ปรากรณ์ กาญจนศรีสุขกุล ณัฐพร ลีลาพิสุทธิ์ และ อาทร เหลื่อม
เพชร เป็ นต้น
- ผู้กากับเสี ยง
ทีมงานผูค้ วบคุมและออกแบบเสี ยงในโรงละครขณะแสดงทั้งเสี ยงดนตรี เสี ยงพูด
จากไมโครโฟนนักแสดง รวมทั้งเสี ยงประกอบต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการแสดง
ละครตลอดทั้งเรื่ อง ทีมกากับเสี ยงของละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
- ฝ่ ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
ที ม งานผูร้ ั บ ผิดชอบการผลิ ตอุ ปกรณ์ ประกอบฉาก และรั บ ผิดชอบเตรี ย มฉาก
เตรี ยมอุปกรณ์ประกอบฉาก การเปลี่ยนฉากในรอบการแสดงจริ ง ตามที่ผกู้ ากับการแสดงได้ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตามละครเพลงแต่ละเรื่ องจะมีทีมงานฝ่ ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากรวมกัน
ไม่ต่ากว่า 20 คน
- ฝ่ ายกากับเวที
ที ม งานผูค้ วบคุ ม องค์ประกอบทางการแสดงทุ ก ด้า นในรอบการแสดงจริ ง ให้
สามารถดาเนินไปอย่างที่ผกู ้ ากับการแสดงต้องการอย่างถูกต้อง ไร้เหตุผดิ พลาด
กองอานวยการ
ทีมงานผูช้ ่วยประสานงานทั้งภายนอก และภายในองค์กรเพื่อดาเนินงานการผลิตในทุก
ด้า นใก้ส าเร็ จละล่ วงตามเป้ าหมาย ระยะเวลา และงบประมาณที่ ก าหนดไว้ และนอกจากนี้ ย งั
รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการอื่นๆ ให้กบั ทีมงานละครเพลงอีกด้วย
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2.2 การบริหารงานละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
ธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีลกั ษณะการดาเนิ นธุ รกิ จที่ครบวงจร ทั้ง
การดาเนิ นการผลิตละครเพลงออกสู่ ตลาด และการก่อตั้งและบริ หารโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธี ยเตอร์ สาหรับรองรับงานแสดงละครเพลงที่บริ ษทั ผลิตขึ้น อย่างไรก็ตามการบริ หารงานละคร
เพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีรายละเอียดต่างๆ ของการทางาน ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ นขั้นตอน
ต่างๆ ได้ 4 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้

PU

D

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการผลิต
1.1 การประชุมวางแผนการผลิตประจาปี
1.2 การคัดเลือกบทประพันธ์
1.3 การพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่ องและพัฒนาโครงสร้างบทละคร
1.4 การพัฒนาบทละคร ดนตรี คาร้อง
1.5 การพัฒนาองค์ประกอบศิลป์
1.6 การคัดเลือกนักแสดงและการพัฒนาเครื่ องแต่งกาย
ขั้นที่ 2 ขั้นการผลิตและการซ้ อม
2.1 การซ้อมร้องเพลง
2.2 การอ่านบทรวม (Read-through)
2.3 การซ้อมเต้น
2.4 การรวมซ้อมในห้องซ้อม
2.4.1 การซ้อมลาดับการแสดง (Blocking)
2.4.2 การซ้อมตลอดเรื่ องในห้องซ้อม (Run-through)
2.5 การดาเนินการผลิตองค์ประกอบอื่นๆ
2.6 การดาเนิ นงานด้านการสื่ อสารการตลาดและจาหน่ายบัตร
2.6.1 การหาผูส้ นับสนุน
2.6.2 การผลิตสื่ อเพื่อการสื่ อสารการตลาด
2.6.3 การจาหน่ายบัตร
2.7 การซ้อมในโรงละครจริ ง
2.7.1 การซ้อมลาดับการแสดง (Mark - through)
2.7.2 การซ้อมตลอดเรื่ องบนเวทีการแสดง (Run-through)
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ขั้นที่ 3 ขั้นการเปิ ดการแสดง
3.1 การเปิ ดแสดงเพื่อทดสอบผูช้ ม (Test-Audience)
3.2 การเปิ ดแสดงจริ ง
3.3 การเพิ่มรอบการแสดง
ขั้นที่ 4 ขั้นปิ ดการแสดง
จากข้างต้น การบริ หารงานละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดทั้ง 4 ขั้นตอนหลัก
สามารถอธิบายโดยมีรายละเอียดการบริ หารงานดังต่อไปนี้

D

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการผลิต
ขั้น ตอนการเตรี ย มการผลิ ต ละครเพลงของบริ ษ ทั ซี เ นริ โ อ จ ากัด สามารถอธิ บ าย
ตามลาดับขั้นการทางาน ได้แก่ การประชุมการวางแผนการผลิตประจาปี การคัดเลือกบทประพันธ์
การพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่ องและพัฒนาบทละคร การพัฒนาโครงสร้างบท ดนตรี คา
ร้องและองค์ประกอบอื่นๆ รวมทั้งขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดง ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 ประชุ มการวางแผนการผลิตประจาปี
การดาเนิ นการในขั้นตอนนี้ เป็ นการประชุ มภายในของทีมงานละครเพลงบริ ษทั
ซี เนริ โอ จากัด อันประกอบไปด้วย ผูอ้ านวยการสร้าง ผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์ (Creative)
ผูค้ วบคุมการผลิต ทีมบทละคร เพื่อวางแผนการผลิตกาหนดจานวนละครเวทีที่จะผลิตในแต่ละปี

“เราเริ่ มจากการทา Year Plan ว่ าปี หนึ่ งจะละครกี่ เรื่ อง ฟอร์ มขนาดเล็กกี่ เรื่ อง
ฟอร์ มขนาดใหญ่ กี่เรื่ อง ที่ ผ่านมาเราวางแผนผลิ ต 3-4 เรื่ องต่ อปี แบ่ งเป็ นฟอร์ มขนาดเล็ก 2 ฟอร์ ม
ขนาดใหญ่ 1-2 เรื่ อง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
ขั้นตอนนี้บริ ษทั จะมีการกาหนดงบประมาณคร่ าวๆ ของการผลิตละครเพลงแต่ละ
เรื่ อง โดยเกณฑ์ในการกาหนดงบประมาณละครเวมีแต่ละเรื่ องจะขึ้นอยู่ “ฟอร์ ม” ของละคร โดย
ซี เนริ โอ แบ่งขนาดละครออกเป็ น 3 ฟอร์ม คือ เล็ก กลาง และใหญ่
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“ละครแต่ ละเรื่ องใช้ งบประมาณต่ างกัน ทุกเรื่ องเป็ นหลัก 10 ล้ านขึน้ ไป หากเป็ น
ละครฟอร์ มเล็กก็แค่ 10 ล้ าน บางเรื่ อง ฟอร์ มขนาดกลางก็สัก 30 ล้ านบาท บางเรื่ องฟอร์ มใหญ่
หน่ อยก็ 40-50 ล้ าน” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
เมื่อที่ประชุมได้ขอ้ สรุ ปการวางแผนการผลิตและจานวนการผลิตละครเพลงในแต่
ละปี แล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการวางระยะเวลาในการผลิตและระยะเวลาจัดแสดงของละครเพลง
แต่ละเรื่ องอย่างคร่ าวๆ เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไปทั้งทีมงานผลิตละครเพลง
และทีมบริ หารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์

D

“เมื่ อ เห็ น ภาพรวมและจ านวนของละครแต่ ล ะปี แล้ ว เราจะลองวาง Schedule
คร่ าวๆ ว่ าละครแต่ ละเรื่ องควรเล่ นช่ วงไหนของปี ควรเตรี ยมงานตั้งแต่ เมื่อไหร่ และแต่ ละเรื่ องควร
เล่ นช่ วงไหน ที มละครจะเห็นแผนการทางานคร่ าวๆ และเราจะส่ ง Schedule นีใ้ ห้ รัชดาลัยด้ วยเพื่อ
วางคิวไว้ ก่อน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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“การทางานเริ่ มต้ นของทางรั ชดาลัยคื อทางที มละครจะส่ ง Schedule คร่ าวๆ มาให้
ว่ าแต่ ละปี จะมีละครกี่เรื่ อง และเล่ นช่ วงไหนบ้ าง ระยะเวลาการเล่ นคาดว่ านานเท่ าไหร่ ทางรั ชดาลัย
จะนา Scheduleไปบริ หารต่ อเพื่อจองพืน้ ที่ การจัดแสดง” (จักรกฤษณ์ พิมพ์วรเมธกุล, สัมภาษณ์ , 9
กรกฏาคม 2553)
เมื่ อ สิ้ นสุ ดขั้น ตอนนี้ ทางบริ ษ ทั จะได้เ ห็ นภาพรวมการด าเนิ นธุ ร กิ จ อันได้แ ก่
จานวนละครเพลงที่จะผลิ ต ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน และงบประมาณที่ตอ้ งใช้ในแต่ละปี อัน
นาไปสู่ ข้ นั ตอนการผลิตละครเวทีแต่ละเรื่ องต่อไป

1.2 การคัดเลือกบทประพันธ์
จุดเริ่ มต้นที่แท้จริ งของการบริ หารงานละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ แต่ละเรื่ องนั้น
อยูใ่ นขั้นตอนของการคัดเลือกบทประพันธ์ที่จะนามาผลิต ขั้นตอนนี้ เกิดขึ้นก่อนการแสดงจริ งถึง 8
เดือน โดยเริ่ มจากการประชุ มของทีมงานฝ่ ายต่างๆ ได้แก่ ผูอ้ านวยการสร้าง ผูก้ ากับการแสดง ทีม
สร้างสรรค์ (Creative) ผูค้ วบคุมการผลิต ทีมบทละคร ผูป้ ระพันธ์ดนตรี ผูป้ ระพันธ์คาร้อง นาบท
ประพันธ์ที่น่าสนใจมาพิจารณาความเหมาะสมในการผลิต
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“ในการประชุ ม เราจะน าบทประพั น ธ์ ที่ เ ป็ นนวนิ ย ายยอดนิ ย มของคนไทยมา
พิ จารณา ซึ่ งมีทั้งที่ เราซื ้อลิ ขสิ ทธิ์ ไว้ แล้ วและยังไม่ ได้ ทา หรื ออยู่ระหว่ างการติดต่ อก็มี นอกจากนั้น
เรายังมีบทละครโทรทัศน์ ที่น่าสนใจของเราที่ สามารถพัฒนาป็ นละครเพลงได้ เราจะมาตัดสิ นใจ
ร่ วมกันว่ า ควรหยิบเรื่ องไหนขึน้ มาทาก่ อน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกบทประพันธ์
หลักเกณฑ์ที่ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงใช้ในการคัดเลือกบทประพันธ์เพื่อนาไปผลิต
ละครเพลง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆ อันได้แก่

D
-

ความนิยมของบทประพันธ์
ที ม ผู ้ผ ลิ ต ละครเพลงบริ ษัท ซี เ นริ โอ มัก ให้ ค วามส าคัญ กับ การเลื อ กบท
ประพันธ์ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ของผูช้ มแล้วมาพัฒนาเป็ นละครเพลง อาจเป็ นนวนิยายหรื อบทละคร
ที่ทางบริ ษทั เคยผลิตเป็ นละครโทรทัศน์มาก่อน
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“การเลื อกที่ นิยายที่ คนไทยรู้ จักมาก่ อนมันก็จะง่ ายกว่ า ส่ วนใหญ่ เราก็ทาแบบ
นั้น เลือกเรื่ องที่เราเคยทาเป็ นละครทีวีมาก่ อน อย่ างบัลลังก์ เมฆ หรื อเลือกเรื่ องที่ เป็ นบทประพันธ์ มา
ก่ อน เช่ นฟ้ าจรดทราย ข้ างหลังภาพ ที่ คนไทยรู้ จัก และเราก็ถนัดที่ จะทางานแบบนี ้ คนดูก็อยากดู
นิยายที่เขาชอบ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
-

ความต้ องการของผู้ชม
เกณฑ์ในการคัดเลือกบทประพันธ์เพื่อผลิตละครเพลง จากการวิจยั พบว่าบริ ษทั
เลือกบทประพันธ์จากการวิเคราะห์ความต้องการของผูช้ มในหลากหลายประเด็น อาทิ นักแสดงที่
ผูช้ มอยากชม ฉากที่ผชู้ มอยากเห็น เป็ นต้น และบทประพันธ์เรื่ องใดที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูช้ มได้ บริ ษทั จะเลือกบทประพันธ์น้ นั ๆ มาดาเนินการผลิต
“ตอนเลื อกบทคุณบอยจะคิ ดถึงคนดูตลอด ว่ าทาแล้ วจะสนุกไหม คนดูอยากดู
อะไร คนดูอยากฟั งเพลงเพราะตอนเลือกบทก็จะถามฝ่ ายเพลงเลยว่ าเรื่ องนีท้ าออกมาเพลงจะเพราะ
ไหม เรื่ องนีถ้ ้ าทาออกมาฝ่ ายฉากเห็นว่ าจะอลังการไหม สามารถเอานักแสดงที่ คนดูอยากดูมาแสดง
ได้ ไหม” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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“ข้ างหลังภาพ สาเหตุหนึ่ ง มันเกิ ดจากว่ า เราเคยเช็ก แบบสอบถามคนทั่วๆ ไป
ว่ านักแสดงที่ คุณอยากดูเล่ นละครเพลงคื อใคร ฝ่ ายชายผลออกมาคื อ บี ้ ส่ วนฝ่ ายหญิง มี 2 คน คื อ
สิ นจัย กับแพท สิ นจัย เราก็คิดว่ า เพิ่ งเล่ นจบไป แล้ วเรื่ องอะไรที่ จะเป็ น บีก้ ับแพท เพราะอายุแก่
กว่ ากัน ก็เป็ นเรื่ องเดียวคือข้ างหลังภาพ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

D

- สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จะคัดเลือกพัฒนาละครเพลงจากบท
ประพันธ์ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในช่ วงที่เปิ ดแสดง อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อม
ในปั จจุบนั ที่ทางบริ ษทั คานึงถึง ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการตลาด และสภาพแวดล้อมทางสังคม
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สภาพแวดล้อมทางการตลาด
การคัดเลือกบทประพันธ์เพื่อผลิตเป็ นละครเพลงของทีมงานบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมทางการตลาดของบริ ษทั ด้วย เช่น กรณี ในปี 2550 ที่ทางบริ ษทั ต้อง
ผลิตละครเพลงสาหรับแสดงที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเป็ นเรื่ องแรก และถือเป็ นการ “เปิ ดโรง”
ทีมงานผูผ้ ลิ ตจึงต้องการบทประพันธ์ที่มีความน่าสนใจเป็ นพิเศษ นาไปสู่ การคัดเลือกบทประพันธ์
“ฟ้ าจรดทราย”
“เราต้ องเปิ ดโรงละคร และต้ องหาเรื่ องที่ มีความเหมาะสมในการ Grand
Opening ฟ้ าจรดทรายมีความน่ าสนใจ มีทั้งความรั ก ฉากที่ วัง ทะเลทราย มีความเป็ น fantasy เรา
คิดว่ าน่ าจะใหญ่ โตอลังการสาหรั บการเปิ ดโรงละครใหม่ ” ถกลเกียรติ วีรรวรรณ กล่าว (ถกลเกียรติ
วีรรวรรณ,รายการทไวไลท์โชว์, 14 พฤษภาคม 2552)

สภาพแวดล้อมทางสั งคม
เกณฑ์ในการคัดเลือกบทประพันธ์เพื่อใช้ในการผลิตละครเพลง ทีมงาน
ผูผ้ ลิ ตจะพิ จ ารณาจากสภาพแวดล้อ มทางด้า นสั ง คม และเลื อ กบทประพัน ธ์ ที่ เ หมาะสมในช่ ว ง
ระยะเวลา ดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นละครเพลง ยกตัวอย่าง กรณี ละครเพลง “สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่” ที่ทีมงาน
ผูผ้ ลิตเล็งเห็นว่าสอดคล้องกลับสภาพแวดล้อมทางสังคมของไทยใน ปี 2550
“ทุกวันนีป้ ระเทศไทยต้ องการความหวัง ต้ องการความฝั น ต้ องการอะไร
สั กอย่ างให้ คนยึดมั่น ต้ องการอะไรให้ สักอย่ างให้ สังคมดี ขึน้ บ้ านเมืองดี ขึน้ เราเลยนึ กที่ จะหยิบ
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ละคร สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ มาแสดงที่รัชดาลัย เพราะเรื่ องนีพ้ ูดถึงความฝั นที่ดูเหมือนจะเป็ นไปไม่ ได้ แต่
มีความพยายามที่ จะทามันให้ ได้ ” ถกลเกียรติ วีรรวรรณ กล่าว (ถกลเกียรติ วีรรวรรณ, รายการ 1 ปี
เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ , 10 พฤษภาคม 2551)

D

เกณฑ์ในการคัดเลื อกบทประพันธ์เพื่อพัฒนาเป็ นละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ นั้น
เป็ นเกณฑ์การพิจารณาอย่างกว้าง ไม่ตายตัว และยืดหยุ่น นอกจากนี้ การคัดเลือกบทประพันธ์ เรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ งมาพัฒนาเป็ นละครนั้นขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของ ผูอ้ านวยการผลิต ซึ่ งจะรับฟั งความ
คิดเห็ นของที มงานด้านต่างๆ ในที่ประชุ มด้วย อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ จะเกิ ดการประชุ มเพียง 1
หรื อ 2 ครั้งเท่านั้น
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1.3 การพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่อง (Theme) และพัฒนาโครงสร้ างบทละคร
เมื่อทีมงานประชุมคัดเลือกจนได้บทประพันธ์ที่จะนามาพัฒนาเป็ นละครเพลงแล้ว
ขั้นตอนนี้ ผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์ (Creative) ทีมบทละคร จะนาบทประพันธ์ที่คดั เลือก
แล้วมาพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง หรื อ “ธี ม”(Theme) หลักของละคร และนาประเด็นการ
นาเสนอของเรื่ อง (Theme) นี้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาบทละครต่อไป

การพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่อง (Theme)
เพราะละครเวทีคือการสื่ อสาร “ประเด็น” ไปยังผูช้ ม ดังนั้นในการผลิตละครเพลง
ที มงานบริ ษ ทั ซี เนริ โอ ผูก้ ากับการแสดง ที มสร้ า งสรรค์(Creative) ทีมบทละครต้องประชุ มเพื่ อ
พัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง หรื อ “ธี ม”(Theme) ของบทประพันธ์ที่ได้คดั เลือกไว้แล้ว โดย
ทีมงานจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาประเด็นของเรื่ องเพราะเปรี ยบเหมือน “หัวใจ” ของละคร
เพลงแต่ละเรื่ อง
“หั วใจสาคัญของศิ ลปะละครเวที ก็คือ “ธี ม” หรื อสารภายใต้ เรื่ องราวต่ างๆ ของ
ละคร เราจะต้ องคิดว่ าอะไรจุดที่ผ้ ทู าต้ องการสื่ อสารกับคนดู เช่ น ทาดีได้ ดีทาชั่วได้ ชั่ว นี่คือสารข้ าง
ใต้ แต่ ก็จะมี เรื่ องราวต่ างๆ อยู่ในละคร” (ยุทธนา มุ กดาสนิ ท , ละครเวที ศาสตร์ และศิลป์ แห่ ง
จินตนาการ, รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551)
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การพัฒ นาประเด็ น การน าเสนอของเรื่ อ ง (Theme) ละครเพลงแต่ ล ะเรื่ อ ง มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาบทละครเพลงทั้งเรื่ อง อาจกล่าวได้วา่ ตัวละคร สถานที่ และสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในละครเพลงล้วนแล้วแต่สะท้อนประเด็นการนาเสนอของละครเพลงแต่ละเรื่ องแทบทั้งสิ้ น

D

“แก่ นของเรื่ องแม่ นาคคื อการยึดติ ดและการปล่ อยวาง เป็ นเรื่ องของความรั กของ
ชายหญิ งคู่หนึ่ ง ถึ งแม้ ผ้ ูหญิ งจะตายไปแล้ วแต่ ไ ม่ ยอมปล่ อยวาง มันก็เป็ นหลักพุทธศาสนา ไม่ มี
อะไรจีรังยัง่ ยืน คุณต้ องปล่ อยวางให้ ได้ และในเรื่ องนีไ้ ม่ ใช่ แค่ แม่ นาคที่ ยึดติด เพราะทุกตัวละครใน
เรื่ องนี ก้ ย็ ึดติด แล้ วในเรื่ องก็สะท้ อนด้ วยว่ าสั งคมไทยยึดติ ดกับอะไร บางที กย็ ึดติดกับโชคลาง ยึด
ติดกับความเชื่ อ” ถกลเกียรติ วีรวรรณ กล่าว (ชยากร สุ ทินศักดิ์, (บรรณาธิการ), 2552: 10)
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การพัฒนาบทโครงสร้ างบทละคร
เมื่อทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงประชุมสรุ ปประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง หรื อ “ธี ม”
(Theme) ของบทประพันธ์ที่จะนามาพัฒนาเป็ นละครเพลงได้แล้ว ทีมงานชุ ดเดิมอันประกอบไป
ด้ว ยผูก้ ากับ การแสดง ที ม สร้ า งสรรค์( Creative) ที ม บทละครจะนาบทประพัน ธ์ ม าพัฒ นาเป็ น
“โครงสร้ า งบทละคร” ตามประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง (Theme) ที่ไ ด้ตกลงกันไว้ ในขั้นการ
พัฒนาโครงสร้างบทละครคือการศึกษาบทประพันธ์ที่คดั เลือก แล้วนาเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ในบท
ประพันธ์มาเรี ยบเรี ยงใหม่ เพื่อนาเสนอในรู ปแบบของบทละครเวที
“ขัน้ การวางโครงสร้ างบท ถ้ าเป็ นนวนิยายจะไม่ ยากเพราะมันจะมีโครงใหญ่ ๆ อยู่
แล้ ว หรื อ Squecn ใหญ่ ๆ ของเรื่ องอยู่แล้ ว เราอาจตัดตรงนั้น รวบตรงนี ้เพื่ อให้ ก ระชั บ หรื อเพิ่ ม
บางอย่ างเพื่ อให้ เนื ้อเรื่ องเข้ มข้ น หรื อเสริ มธี มของละครที่ เราวางไว้ มากขึ น้ ” (ฤดี ภญ
ั แสง-ชู โต,
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
ขั้นการพัฒนาโครงสร้างบทนอกจากคานึงถึงเค้าโครงบทประพันธ์ตน้ ฉบับ และ
ประเด็ น การน าเสนอของเรื่ อ ง(Theme) ของเรื่ อ งแล้ว นอกจากนี้ ที ม งานผูผ้ ลิ ต ละครเพลงให้
ความสาคัญกับ ความสนุก ความพึงพอใจ ความเข้าใจในเรื่ องราวของผูช้ มควบคู่กนั ไปด้วย

“เวลาพัฒนาโครงเรื่ อง เราจะคิ ดเสมอว่ า คนดูจะรู้ เรื่ องไหม คนดูจะเข้ าใจสิ่ งที่ เรา
สื่ อสารได้ ไหม ถ้ าเราเล่ าเรื่ องแบบนี ค้ นดูจะชอบไหม” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม
2553)
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1.4 การพัฒนาบทละคร ดนตรี คาร้ อง และองค์ ประกอบด้ านอื่นๆ
ภายหลังจากการประชุ มของผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้ างสรรค์ (Creative) ทีมบท
ละคร จนได้สรุ ป “โครงสร้างบทละคร” ที่สะท้อนประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง (Theme) และคาด
ว่าจะเป็ นที่ชื่นชอบของผูช้ ม โครงสร้างบทละครดังกล่าวจะถูกนาไปพัฒนาองค์ประกอบอื่นๆ ของ
ละครเพลงต่อไป เช่น บทละคร ดนตรี คาร้อง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ จะเป็ นการประชุ ม
พัฒนางานของของผูก้ ากับการแสดง พร้อมด้วยทีมงานฝ่ ายต่างๆ เช่ น ทีมสร้างสรรค์ (Creative)
ทีมบทละคร ทีมประพันธ์เพลง ทีมประพันธ์คาร้อง ทีมฉาก ทีมควบคุมการผลิต

D

การพัฒนาบทละคร
จากโครงสร้างบทละครที่สรุ ปจากที่ประชุมของผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์
(Creative) ทีมบทละคร ทีมประพันธ์เพลง และทีมประพันธ์คาร้อง โดยขั้นตอนการพัฒนาบท
ละคร ทีมบทละครจะนาโครงสร้างบทละครดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นบทละคร 2 องก์ และตัดสิ นใจว่า
ในแต่ละองก์จะเริ่ มเรื่ องอย่างไร มีเหตุการณ์ใดอยูใ่ นองก์น้ นั บ้าง และแต่ละองก์จะจบลงอย่างไร
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“ที มบทละครจะเอาโครงสร้ างบทละครมาแบ่ งเล่ าเรื่ องเป็ นองก์ เราจะทราบว่ า
องก์ 1 จะเริ่ มเรื่ องอย่ างไร เรื่ องราวดาเนินอย่ างไร แล้ วจะจบองค์ 1 ที่ เหตุการณ์ ไหน และอี กครึ่ ง
เรื่ องก็เช่ นกันจะเกิดอะไรในองก์ 2 และตอนจะจบด้ วยวิธีแบบนี ้” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์ , 9
กรกฏาคม 2553)

เมื่อทีมบทละครพัฒนาบทละครอย่างกว้างเป็ น 2 องก์ จึงกลับมานาเสนอผูก้ ากับ
การแสดง ทีมสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมร่ วมกัน เมื่อได้ขอ้ สรุ ป ทีมบท
ละครจะนาบทละครไปพัฒนาในขั้นตอนต่อไป กล่าวคือการลงรายละเอียดในแต่ละฉาก โดยจะ
พัฒนาบททีละฉากตามลาดับการแสดงจริ ง
“ขัน้ ตอนนีท้ ีมบทจะพัฒนาบทละครทีละฉากๆ เป็ นบทพูดก่ อน ตามการแสดงจริ ง
จากฉากแรก เริ่ มเรื่ องเกิดขึน้ ที่ ไหน มีใครอยู่ในฉากบ้ าง เกิดอะไรขึน้ แล้ วต่ อด้ วยฉากที่ 2 ที่ 3 โดย
ทีมบทจะลงรายละเอียดต่ างๆ ไว้ ครบถ้ วน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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การพัฒนาดนตรี
ในขั้น ตอนของการประชุ ม พัฒ นาโครงสร้ า งบทละคร เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พัฒ นา
โครงสร้ างบทละครเกื อบเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ผูก้ ากับการแสดงจะเชิ ญทีมประพันธ์เพลงเข้าร่ วมใน
การประชุ มพัฒนาบทในการประชุ มครั้งต่อไป หรื อเริ่ มเชิ ญเข้าร่ วมในการประชุ มพัฒนาบท ด้วย
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการให้ทีมประพันธ์เพลงเข้าใจโครงเรื่ องโดยภาพรวม อย่างไรก็ตามผูก้ ากับการ
จะแสดงทัศนะและแนวคิดเพลงที่ตอ้ งการในละครเพลง อันนาไปสู่ การวางแผนการประพันธ์ดนตรี
ในละครเพลง

D

“พอพัฒนาโครงเรื่ องเรื่ องนิ่ ง หรื อเริ่ มพัฒนาบทละครแล้ ว ฝ่ ายเพลงจะเข้ ามานั่ง
ประชุมด้ วยเพื่อให้ เข้ าใจเรื่ องราวของละครเพลงทั้งหมด ตอนนีผ้ ้ กู ากับการ Brief ฝ่ ายดนตรี ว่า จาก
โครงเรื่ อง มีช่วงไหนบ้ างที่ อยากให้ แต่ งเพลง ในช่ วงต่ างๆ ของละครอยากได้ เพลงแนวไหน หรื อ
จากบทละครที่ เป็ น Dialog ผู้กากับอยากปรั บบทพูดนั้นเป็ นร้ อง ทางฝ่ ายดนตรี จะรั บความต้ องการ
ของผู้กากับทั้งหมดไปแต่ งเป็ นสกอร์ เพลง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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หลังจากที่ผปู้ ระพันธ์ ดนตรี รับทราบโครงเรื่ องบทละครเพลง และรับทราบความ
ต้องการของผูก้ ากับแล้ว ผูป้ ระพันธ์ดนตรี จะกลับมาประพันธ์ ดนตรี เบื้ องต้นจากการตีความของ
ผูป้ ระพันธ์เอง ก่อนจะกลับมาแลกเปลี่ยนกับผูก้ ากับการแสดงเพื่อปรับปรุ งแก้ไข อย่างไรก็ตามการ
ประพันธ์ดนตรี สาหรับละครเพลงนั้น ต้องอาศัยการตีอย่างความสอดประสานระหว่างของผูป้ ระพันธ์ดนตรี และผูก้ ากับอย่างสู ง
“เวลาแต่ งเพลงก็ต้องตีความเรื่ องราว ตัวละคร จากตัวเองไประดับหนึ่ง แต่ พอมา
คุยกับผู้กากับ ก็เน้ นเรื่ องอารมณ์ เยอะขึน้ และเราก็ต้องเอาอารมณ์ ตรงนั้นมาผสมเข้ าไปกับของที่ เรา
ดี ไ ซน์ ในขั้ น แรกไว้ ” สราวุ ธ เลิ ศ ปั ญ ญานุ ช ผู้ป ระพัน ธ์ ด นตรี กล่ า ว (ชยากร สุ ทิ น ศัก ดิ์ ,
(บรรณาธิการ), 2552: 32)

หลักเบื้องต้นในการประพันธ์ ดนตรี สาหรับละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดนั้น
นอกจากดนตรี จะต้องทาหน้าที่เล่าเรื่ องและสื่ อสารอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครแล้ว ผูผ้ ลิตละคร
เพลงบริ ษทั ซี เนริ โอยังเน้นพัฒนาเพลงในละครเพลงที่ฟังง่ายไพเราะ ติดหูผชู้ ม เพื่อประโยชน์ใน
การใช้เพลงจากละครเพื่อต่อยอดในด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อีกด้วย
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“ทานองในละครเพลงแม้ ว่าจะเป็ นทาไว้ จะยากหรื อซั บซ้ อนสาหรั บผู้เล่ น แต่ คน
ฟั งต้ องสมูทที่ สุด ต้ องเป็ นเพลงที่ ไพเราะ และมีความเป็ นเมโลดิก (ท่ วงทานองที่ ไพเราะ) อยู่สูง แต่
ไม่ ฟังยาก เหมือนกับว่ าฟั งไปเที่ยวแรก และพอฟั งเที่ ยวที่ สองก็เริ่ มจาได้ ซึ่ งวิธีประพันธ์ เพลงรั กซึ่ ง
อยู่ในละครเพลงต้ องใช้ วิธีนี้” สราวุธ เลิ ศปั ญญานุ ช ผูป้ ระพันธ์ดนตรี กล่าว (ชยากร สุ ทินศักดิ์ ,
(บรรณาธิการ), 2552: 32)
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“เพลงละครโดยเฉพาะเพลงโซโล หรื อเพลงที่ ตัวละครหลักจะร้ องเดี่ ยว อันนี ้ผ้ ู
กากับจะเน้ นพิ เศษว่ าต้ องเพราะมากๆ จาง่ าย ติ ดหู บางที อาจจะ Brief ชัดไปเลยว่ า เพลงนีข้ อแนว
POP หรื อ Rock หน่ อย เพื่ อจะได้ ขายได้ หรื อเอาไว้ โปรโมท” (ฤดี ภญ
ั แสง-ชู โต, สัมภาษณ์ , 9
กรกฏาคม 2553)
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การพัฒนาคาร้ อง
เมื่ อ ผูก้ ากับ การแสดง ที ม สร้ างสรรค์ (Creative) ที มบทละคร ได้พ ฒ
ั นาดนตรี
ร่ วมกับผูป้ ระพันธ์ดนตรี จนได้ทานองเพลงอย่างคร่ าวๆ ที่จะใช้ประกอบในละครเพลงแล้วนั้น ใน
ขั้นตอนนี้ ผปู ้ ระพันธ์คาร้องจะเริ่ มเข้าร่ วมในการประชุมกับทีมงานข้างต้น เพื่อเริ่ มพัฒนาคาร้องใน
ละครเพลง โดยผูป้ ระพันธ์เพลงจะนาบทพูดจากบทละครมาพัฒนาเป็ นเนื้ อร้อง โดยผูก้ ากับจะ
ถ่ า ยทอดและก าหนดแนวทางในการแต่ ง เพลงในละครให้ต รงประเด็ น การน าเสนอของเรื่ อ ง
(Theme) และสิ่ งที่ผกู ้ ากับต้องการสื่ อสารเพื่อให้ผปู้ ระพันธ์คาร้องมีแ นวทางในการพัฒนาเนื้ อร้อง
อย่างไรก็ตามผูป้ ระพันธ์ คาร้ องจะทดลองพัฒนาคาร้ องแบบร่ างขึ้นมาก่ อน คาร้ องในร่ างแรกจะ
พั ฒ น า ขึ้ น เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ก า ร น า เ ส น อ เ ท่ า นั้ น

“หลังจากประชุมกับผู้ประพันธ์ เพลงได้ 3-4 ก็ ที มงานทั้งหมดจะได้ ยินสกอร์ เพลง
เริ่ มได้ ยินเมโลดี หลังจากนั้น 1-2 อาทิตย์ ผู้ประพันธ์ คาร้ องจะลองเขียนเนือ้ เพลงมาก่ อน ในร่ างแรก
ว่ าถูกทางที่ ผ้ ูกากับกาหนดไว้ หรื อไม่ ซึ่ งร่ างนี เ้ พี ยงแค่ อันแรกคื อถูกทางหรื อเปล่ านะ ยังไม่ ลงถึง
ความสละสลวยของคา เอาทางให้ ถูกก่ อน” (ฤดี ภญ
ั แสง-ชู โต, สัมภาษณ์ , 9 กรกฏาคม 2553)
เมื่อผูป้ ระพันธ์คาร้องพัฒนาคาร้องในร่ างแรก และนาเสนอแก่ผกู้ ากับการแสดง
หากที่ประชุมเห็นว่าคาร้องที่พฒั นามาในร่ างแรกมีความเหมาะสม ผูป้ ระพันธ์คาร้องจึงจะนาคาร้อง
ดังกล่าวไปพัฒนาให้สมบูรณ์ข้ ึน อย่างไรก็ตามหลักในการพัฒนาเพลงละคร นอกจากคาร้องจะต้อง
สามารถถ่ายทอดเรื่ องราวความรู ้สึกของตัวละคร หรื อบทสนทนาในเรื่ องได้แล้วนั้น ทีมผูผ้ ลิตละคร
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เพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ ยังให้ความสาคัญกับเนื้อเพลงที่สละสลวยในการใช้ภาษา และมีความไพเราะ
ซึ่งในขั้นตอนการพัฒนาเนื้อเพลงผูก้ ากับการแสดงจะให้ความสาคัญกับเนื้อเพลงอย่างใกล้ชิด

D

“การเดิ นเรื่ องเป็ นมิ วสิ คัล ต้ องสามารถเผยความลึ ก ของละครผ่ านเนื ้อเพลงได้
อย่ างในส่ วนของเพลงที่ เป็ นการโซโล่ ก็จะเป็ นการบรรยายอารมณ์ ของตัวละครว่ ารู้ สึ กอย่ างไร ทา
ให้ ผ้ ชู มรั บรู้ และเข้ าใจได้ อย่ างชัดเจน และที่ขาดไม่ ได้ คือเพลงในส่ วนที่ เป็ นไดอะล็อก(บทสนทนา)
ซึ่ งจะถ่ ายทอดการสนทนาของตัวละคร การแต่ งคาร้ องคนดูต้องฟั งรู้ เรื่ อง แต่ ละท่ อนมีสัมผัสคล้ อง
จองลื่นไหล และต้ องมีความไพเราะ” วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ผูป้ ระพันธ์คาร้อง กล่าว (ชยากร สุ ทิน
ศักดิ์, (บรรณาธิการ), 2551: 33)
“ผู้กากับจะลงรายละเอียดมากกับคาร้ อง ดูว่าคานี ้ ประโยคนีเ้ หมาะสมกับตัวละคร
ไหม ท่ อนไหนควรปรั บเพื่อให้ ธีมของเรื่ องชัดขึน้ หรื อคาตรงนีเ้ ปลี่ยนหน่ อยได้ ไหม อยากได้ คาที่
เพราะกว่ านี ้ คลาสิ กกว่ านี ้ ฝ่ ายเขียนบทและฝ่ ายเพลงก็จะกลับไปแก้ ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์,
9 กรกฏาคม 2553)

PU
ขั้นตอนการพัฒนาบทละคร ดนตรี คาร้อง นั้นจะมีการจัดประชุมพัฒนางานกัน
ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือน โดยเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือการพัฒนางาน
ระหว่าง ผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์ (Creative) ทีมบทละคร ผูป้ ระพันธ์เพลง และผูป้ ระพันธ์
คาร้อง เนื่ องจากเนื้ องานสร้างสรรค์ท้ งั หมดมีความสอดคล้องซึ่ งกันและกันอย่างแยกไม่ออก และ
ในกระบวนการยังมีการปรับแก้ไขอยูต่ ลอด
“ตลอด 4 เดื อนเราจะประชุ มปรั บบทกั นตลอด ทากั นที ละฉาก ทาที ละ dialog
พัฒนาบทแล้ วอยากเห็ นเป็ นเพลง อยากเห็นพระเอกนางเอกร้ องเพลงให้ กัน เพลงจะออกมาเป็ น
ยังไง หากดนตรี ได้ แล้ ว คนเขียนเนื อ้ เขียนมา เพราะหรื อยัง ขายหรื อยัง คนดูฟังแล้ วร้ องไห้ ไหม จะ
ทาและปรั บกันเรื่ องๆ ในขึน้ ตอนนี ้ และกว่ าบทจะเสร็ จก็ปรั บประมาณ 50 ร่ าง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต,
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

1.5 การพัฒนาองค์ ประกอบศิลป์
ในขั้น ตอนการพัฒ นาบทละคร ดนตรี ค าร้ อ งนั้น ผูก้ ากับ การแสดง และที ม
สร้างสรรค์ (Crative) จะเรี ยกผูก้ ากับศิลป์ เข้าร่ วมประชุมเป็ นระยะ เพื่อรับฟังแนวคิดในการพัฒนา
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องค์ประกอบศิลป์ ต่างๆ อันนาไปสู่ การวางแผนการพัฒนางานฉากละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก และ
แสง ควบคู่กนั ไป อย่างไรก็ตามเนื้องานส่ วนหลักๆ จะเน้นไปที่การออกแบบฉากละคร

D

การพัฒนาฉากละคร
ผูก้ ากับศิลป์ และผูอ้ อกแบบฉากจะร่ วมประชุมกับผูก้ ากับการแสดง และทีมสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อพัฒนาฉากละครร่ วมกัน เบื้องต้นผูก้ ากับศิลป์ และผูอ้ อกแบบฉากจะออกแบบ
ฉากหลักๆ จากบทละครที่ตนได้รับ อย่างไรก็ตามผูก้ ากับการแสดงจะถ่ายทอดความต้องการของตน
ด้วยว่า ในแต่ละฉากนั้นๆ ต้องการฉากในลักษณะใด ผูก้ ากับศิลป์ และผูอ้ อกแบบฉากจะเริ่ มทางาน
จากการกาหนดแนวคิดการออกแบบฉากละคร (Theme) เรื่ องนั้นๆ เสี ยก่อน
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“ต้ องกาหนดธี มออกแบบฉาก โดยเราจะตี ความจากบทละครทั้งหมดว่ าต้ องการ
สื่ อสารอะไร หรื อเกิ ดอะไรขึ น้ ในละคร ยกตัวอย่ างเรื่ องข้ างหลังภาพเรามี แนวคิ ดให้ ฉากละคร
เหมือนกับภาพเขียนจากความทรงจา เป็ นภาพเขียนที่ เล่ าเรื่ องได้ เพราะว่ ามันเป็ นเรื่ องที่ นพพรเล่ า
ผ่ านเรื่ องราวจากที่ เขามองภาพแล้ วมีความผูกพัน ธ์ กับภาพที่ เขามอง” (ศศวัต บุษยพันธ์, สัมภาษณ์,
9 กรกฏาคม 2553)

เมื่อกาหนดแนวคิดการออกแบบฉากละคร (Theme) เรี ยบร้อยแล้วผูก้ ากับศิลป์
และผูอ้ อกแบบฉากจึงเริ่ มพัฒนาฉากละครแต่ละฉาก อย่างไรก็ตามการค้นคว้าข้อมูล ทั้งจากการ
เดินทางไปสารวจสถานที่จริ งและการค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสาร ของสถานที่และบรรยากาศสถานที่
จะถูกสร้างเป็ นฉากละครเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก ผูก้ ากับศิลป์ และผูอ้ อกแบบฉากนาข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นคว้าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการสร้างสรรค์ฉากละครเวที

“เราต้ องทาในสิ่ งที่ เราไม่ เคยเห็นให้ คนดูดู การรี เสิ ร์ชจึ งสาคัญมาก ถือเป็ นต้ นทุน
ที่ดีที่สุด เรื่ องข้ างหลังภาพเราเดินทางไปรี เสิ ร์ชถึงญี่ปุ่น ก็จะนาเอาสี สันจริ งๆ มาใช้ ให้ เห็นถึงความ
เป็ นญี่ปุ่นจริ งๆ คือสี หลักสามสี เขียว นา้ ตาล แดง สี เขียวของต้ นไม้ สี นา้ ตาลของตึกรามบ้ านช่ องใน
สมัยนั้น ซึ่ งจากที่ เราไปดูเ กี ยวโตนี่ เป็ นแบบนั้ นจริ งๆ คื อบ้ านเรื อนเป็ นสี นา้ ตาลหมดเลย นา้ ตาล
อ่ อน นา้ ตาลเข้ ม ส่ วนสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อที่ เกี่ ยวข้ องกับศาสนาถึงจะเป็ นสี แดง เราก็เอาสามสี นีม้ าใช้
หรื ออย่ างฟ้ าจรดทรายเราไปโมร็ อกโกเพื่ อดูว่าพระราชวังกลางทะเลทรายตกแต่ งอย่ างไร มีเสา มี
กรอบแบบไหน หรื อสี สันของทะเลทรายที่ เมื่อพระอาทิ ตย์ เปลี่ยนองศา สี ของฟ้ าก็จะเปลี่ยน สี ของ
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ทรายก็จะเปลี่ยนซึ่ งเห็นจากภาพถ่ ายไม่ เหมือนกับที่ เห็นด้ วยตา ซึ่ งฉากต้ องทาให้ ได้ เหมือนตาที่ เรา
เห็น” (ศศวัต บุษยพันธ์,สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
หลักจากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ผูก้ ากับศิลป์ และผูอ้ อกแบบฉากจะเริ่ ม
ออกแบบฉากละครด้วยคอมพิ วเตอร์ ก่ อนจะนาเสนอต่ อผูก้ ากับ การแสดง และที มสร้ า งสรรค์
(Creative) เพื่อหาข้อสรุ ปในการพัฒนาฉากละครต่อไป อย่างไรก็ตามผูก้ ากับศิลป์ จะเป็ นผูค้ วบคุม
การออกแบบและผลิ ตอุปกรณ์ ประกอบฉาก(Props) และควบคุ มการออกแบบแสงสาหรับละคร
เพลงด้วย
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D
ภาพที่ 4.16 ฉากละครเพลงเรื่ อง บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั ที่สร้างสรรค์โดยคอมพิวเตอร์

หลักในการออกแบบฉากละคร
หลักในการออกแบบฉากละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด จะคานึงถึง
หลักเกณฑ์หลักๆ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

- การตอบสนองความต้ องการของผู้ชม
ผูอ้ านวยการสร้ าง ผูก้ ากับการแสวงและทีมงานสร้ างสรรค์(Creative)
ให้ความสาคัญกับฉากละครเป็ นอย่างมาก เพราะจากการวิเคราะห์ของทีมงาน ฉากละครที่ย่งิ ใหญ่
หวือหวา สวยงาม เป็ นสิ่ งที่ผชู ้ มคาดหวังจากละครเพลงของบริ ษทั โดยละครแต่ละเรื่ องจะพัฒนาให้
มีฉากขาย เพื่อและใช้ในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดผูช้ ม
“จากการทาแบบสารวจของเรา พบว่ าคนดูอยากจะเห็นเราทาฉากละคร
แบบยิ่งใหญ่ อลังการ การเปลี่ยนฉากที่สวยงามรวดเร็ ว หวือหวา หรื อฉากที่ ไม่ คิดว่ าจะทาได้ บนเวที
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โดยแต่ ละเรื่ องเราจะพัฒนาให้ มีฉากขาย อย่ างข้ างหลังภาพก็คือมิตาเกะที่ ใช้ นา้ จริ งๆ หรื ออย่ างแม่
นาคก็เป็ นบ้ านแม่ นาคที่มี 2 ชั้น” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
-

ความต้ องของผู้กากับการแสดง
เพราะฉากละครมี ค วามสัม พันธ์ กับเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้นในละครเพลงผู้
กากับศิ ลป์ และผูอ้ อกแบบฉากต้องออกแบบฉากที่ตอบสนองการนาเสนอของผูก้ ากับการแสดง
ตามที่ ผูก้ ากับ การแสดงจิ นตนาการไว้ อย่างไรก็ตามการออกแบบฉากต้องพัฒนาเทคนิ คในการ
สร้างสรรค์ฉากนั้นๆ ด้วยในคราวเดียวกัน

D

PU

“บางฉากผู้กากับจะบรี ฟเราว่ า ต้ องการอะไรในฉากนี เ้ ป็ นพิเศษ หรื อจะ
เกิ ดอะไรขึน้ เช่ น ข้ างหลังภาพผู้กากับบรี ฟเราว่ าพระเอกนางเอกจะต้ องเต้ นรากลางนา้ ตก เราต้ อง
ออกแบบฉากที่ มีน้า จริ งๆ ให้ ได้ หรื อแม่ นาคที่ ผู้ก ากั บอยากให้ ฉากบ้ า นแม่ นาคจะต้ องเปลี่ ย น
สวยงามเป็ นบ้ างรกร้ างในพริ บตาเพราะมนต์ ของแม่ นาคเสื่ อม รวมถึงบรรยากาศรอบๆ ข้ างด้ วย ซึ่ ง
ทุกอย่ างต้ องเปลี่ยนในพริ บตา ซึ่ งทั้งหมดเราต้ องทาให้ ได้ ด้วยเทคนิคพิเศษต่ างๆ” (ศศวัต บุษยพันธ์
,สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

- ความสวยงามและความมีมิติสมจริง
นอกจากการออกแบบฉากที่ตอ้ งตอบสนองความต้องการของผูช้ มและ
ผูก้ ากับการแสดงแล้ว หลักเบื้องต้นของการออกแบบฉากละคร คือ ความสวยงาม ความมิติสมจริ ง
ของงานฉากละคร

“แม้ ว่าฉากจะเป็ นตัวช่ วยโฟกัสให้ คนดูว่าควรมองที่ จุดไหนบนเวที แต่
ในขณะเดียวกัน ละครเวที กไ็ ม่ สามารถทาให้ คนดูจุดใดจุดหนึ่งได้ เหมือนละครโทรทัศน์ เพราะคน
ดูย่อมมีอิสระที่ จะมองทุก จุดบนเวที จะอย่ างไรการออกแบบฉากก็ต้องสวยงามทุกมุมมอง และที่
สาคัญฉากต้ องมีความสมจริ ง เหล็กต้ องดูเป็ นเหล็กแม้ ทาจากไม้ ก็ตาม และต้ องทาให้ ฉากในโรง
ละครเล็ ก ๆ มี มิ ติ คนดู แ ล้ ว รู้ สึ ก ถึ ง ตื ้น ลึ ก หนาบางความความใกล้ ไกล” (ศศวัต บุ ษ ยพัน ธ์
,สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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1.6 การคัดเลือกนักแสดงและการพัฒนาเครื่องแต่ งกาย
ขั้นตอนของการคัดเลื อกนักแสดงเพื่อแสดงบทบาทต่างๆ ในละครเพลงนั้น จะ
เกิดขึ้นหลังจากผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์ ทีมบทละคร ได้พฒั นาบทละครใกล้เสร็ จสมบูรณ์
ซึ่ งที ม งานจะสามารถก าหนดได้แ ล้ว ว่า ในละครเพลงเรื่ อ งนั้น ๆ จะต้อ งมี ต ัว ละครอะไรบ้า ง
บุคลิ กลักษณะเป็ นอย่างไร และจะจัดให้มีการ “ทดสอบบท”(Audition) เพื่อคัดเลือกนักแสดงที่
เหมาะสมที่สุดในบทบาทต่างๆ ในละครเพลงเรื่ องนั้นๆ

PU

D

“เป็ นธรรมดาของละครเพลง เพื่ อ ให้ ได้ นั ก แสดงที่ เ หมาะสมกั บ บท ลั ก ษณะ
รู ปร่ างในบทประพันธ์ คงเป็ นลักษณะคร่ าวๆ เราสามารถมาดัดมาปรั บว่ าทาอย่ างไร จะได้ คนแบบ
ไหนที่จะได้ คนที่ ถ่ายทอดบทแบบนีอ้ อกมาได้ ดีที่สุด วิธีเดียวที่ ทาให้ เราเชื่ อได้ คือ ทดสอบ ลองกัน
ต่ อหน้ า ให้ ร้องเพลงให้ ดู ให้ แสดงให้ ดูว่าสามารถกลมกลืนไปกับบทนั้นได้ ” (ยุทธนา มุกดาสนิท,
ละครเวที ศาสตร์ และศิลป์ แห่งจินตนาการ, รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551)

ภาพที่ 4.17 นักแสดงซ้อมร้องเพลงในกระบวนการทดสอบบท(Audition) เรื่ องสู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่

นัก แสดงละครเพลง บริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัดนั้น สามารถแบ่ ง ได้เป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ นัก แสดงนา และนัก แสดงสมทบ (Ensemble) ทุ ก ตัวละครต้องผ่า นขั้นตอนการคัดเลื อ ก
นักแสดงทั้งสิ้ น อย่างไรก็ตามขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงนาและนักแสดงสบทบจะมีกระบวนการคัดเลือกที่แตกต่างกันไป
การคัดเลือกนักแสดงนา
เมื่ อผูก้ ากับ การแสดง ที มสร้ างสรรค์(Creative) ที ม บทละคร สรุ ปได้แล้วว่า ตัว
ละครหลักจะมีตวั ละครใดบ้าง บุคลิกลักษณะจากบทละครเป็ นอย่างไร ทีมงานจะคัดเลือกนักแสดง
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ที่คาดว่ามี ความเหมาะสมกับบทนั้นๆ และเชิ ญเพื่อเข้าร่ วมคัดเลื อกบท โดยขั้นต้นทีมงานจะนัด
หมายนักแสดงเพื่อมาซ้อมร้องเพลงกับเปี ยโนพร้อมทั้งอธิ บายรายละเอียดคร่ าวๆ ของละครและตัว
ละครให้นกั แสดงทราบ ก่อนจะนัดหมายให้กบั มาแสดงจริ งต่อหน้าผูก้ ากับการแสดงและทีมงานใน
วันคัดเลือกนักแสดง

D

“การออดิ ชั่นเราไม่ ได้ จากัดว่ าจะต้ องเป็ นดารา มีทั้งที่ เป็ นดาราและไม่ ใช่ โดย
ทีมงานกับผู้กากับจะสรุ ปกันว่ าบทหลักๆ นั้นมีตัวละครมีกี่ตัว ลักษณะเป็ นอย่ างไร ต่ อจากนั้นเราจะ
มาตกลงกันว่ านักแสดงคนไหนที่ น่าจะเหมาะกับบทนั้นๆ เราจะเชิ ญเขามาออดิชั่น นักแสดงที่ เชิ ญ
มาจะต้ องซ้ อมร้ องเพลงกับเปี ยโนก่ อน เพลงก็จะเป็ นเพลงของตัวละครนั้นๆ ที่ ต้องร้ องในเรื่ อง เรา
อาจจะให้ เวลานักแสดงกลับไปซั กซ้ อม 1 หรื อ 2 วัน แล้ วนัดให้ กลับมาแสดงต่ อหน้ าผู้กากับการ
แสดงและที มงานฝ่ ายต่ า งๆ อี กครั้ ง เพื่ อคั ดเลื อกนักแสดงที่ เหมาะสมที่ สุด ” (ฤดี ภญ
ั แสง-ชู โต,
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

PU

เมื่อนักแสดงที่ร่วมในกระบวนการคัดเลือกตัวละครได้แสดงและร้องเพลงต่อหน้า
ผู-้ ก ากับ และที ม งานแล้ว ที ม งานทั้ง หมดจะหาข้อ สรุ ป ร่ ว มเพื่ อ พิ จ ารณาคัด เลื อ กนัก แสดงที่
เหมาะสม อย่างไรก็ตามเกณฑ์ในการพิจารณานักแสดงนาของละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
ประกอบด้วยเกณฑ์ 3 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้

- ความเหมาะสมกับบทบาท
ผูก้ ากับและทีมงานจะคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมทั้งรู ปร่ าง
ลักษณะ ช่วงอายุ ที่มีความสอดคล้องกับบทละครหรื อบทประพันธ์

“อันดับแรกต้ องเห็ นแล้ วใช่ เป็ นไปตามบทประพันธ์ ที่เขียนไว้ เล่ น
แล้ วคนดูเชื่ อว่ าเป็ นตัวละครนั้นจริ งๆ เช่ น ฟ้ าจรดทราย นางเอกคื อมิเชล ต้ องสวยและเป็ นลูกครึ่ ง
ทีมงานจึงเลือกนัท มีเรี ย หรื อข้ างหลังภาพที่เลือกนักแสดงเป็ นบีแ้ ละแพท มีอายุและบุคลิกใกล้ เคี ยง
กับตัวละครในบทประพันธ์ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
-

ความสามารถในด้ านการร้ องเพลง การแสดง และการเต้ น
ละครเพลงเป็ นศาสตร์ ที่ ต้องผสมผสานระหว่า ง การแสดง การร้ อง
เพลง และการเต้นรา การคัดเลือกนักแสดงนาในละครเพลง ทีมงานจะพิจารณาคัดเลือกนักแสดงที่มี
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ความสามารถทั้งการร้อง การแสดง และการเต้นรามากกว่าการพิจารณาความสามารถของนักแสดง
เพียงด้านใดด้านหนึ่ง
“เนื่ องจากเป็ นละครเพลง นักแสดงที่ ต้อ งมาเล่ นอันดับแรกต้ องร้ องดี
อันดับต่ อไป ด้ านการแสดงและการเต้ นมันต้ องดี เท่ าเที ยมกันตามมา” (ยุทธนา มุกดาสนิท, ละคร
เวที ศาสตร์ และศิลป์ แห่งจินตนาการ, รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551)

D

“ถ้ าพูดถึงละครมิวสิ คัลแล้ ว จะต้ องร้ องเพลงได้ เต้ นได้ และการแสดง
จะต้ องดีด้วย นักแสดงต้ องมีสิ่งเหล่ านีผ้ สมกัน ไม่ ใช่ เค่ ร้องดีแต่ แสดงไม่ ได้ ยกตัวอย่ างคุณสิ นจัยใน
เรื่ องบัลลังก์ เมฆ เขาอาจไม่ ได้ โดดเด่ นทางด้ านของเสี ยงร้ อง แต่ ด้วยความด้ วยการแสดงของเขา ถือ
ว่ าอยู่เอาอยู่หมด...!” ถกลเกียรติ วีรวรรณ กล่าว (ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ชีวิตการแสดง สิ นจัยเปล่ง
พานิช, รายการเรื่ องของเรื่ อง, 2550)
-

PU

องค์ ประกอบอืน่ ๆ
การผลิตละครเพลงเป็ นงานที่ตอ้ งเกี่ยวพันกับคนจานวนมาก นอกจาก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักแสดง นอกจากความสามารถและบุคลิกลักษณะที่ ตรงกับบทประพันธ์
แล้ว ทีมงานบริ ษทั ซีเนริ โอ ยังใช้เกณฑ์ในอื่นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักแสดงด้วย เช่น นักแสดง
ต้องมีเวลาให้กบั การซ้อมอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบ อีกทั้งอุปนิ สัยส่ วนตัวของนักแสดงที่เป็ น
มิตร โดยองค์ประกอบต่างๆ ส่ งให้การทางานของทีมงานละครเวทีราบลื่นขึ้น
“เรื่ องคิ วเป็ นสิ่ งที่ สาคัญมาก อันดับแรกนักแสดงต้ อ งยอมเทคิ วให้ เรา
เพราะคิ วซ้ อมเราจะแน่ นและหนักมาก การซ้ อมแต่ ละครั้ งจะมีปรั บแก้ ตลอด ดังนั้นจะขาดซ้ อม
ไม่ ไ ด้ เ ลย และเราจะเลื อ กนัก แสดงที่ ทางานกั บ ได้ ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง ต้ อ งมี ค วามเป็ น
นักแสดงที่ดี” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
“เราเลื อกนักแสดงที่ เราสามารถดิวได้ เราไม่ เลือกคนที่ แบบ เรื่ องมาก
หรื อคนเก่ งจริ งแต่ คิวน้ อย หรื อเก่ งจริ งแต่ ติสต์ เราก็ไม่ เอา เพราะมันเป็ นงานที มเวิร์ค เพราะว่ าซ้ อม
กันหนักมา คุณจะมาติสต์ มันนีผ้ มเหนื่อยผมไม่ มี มันก็ไม่ ได้ ดังนั้นคนจึ งถามว่ า ทาไมมีแต่ กบเล่ น
มอสเล่ น นัทเล่ น สิ นจัยเล่ น เพราะคนพวกนีท้ างานกับเราแล้ วเราไม่ ได้ มานั่งลุ่นว่ า จะเพีย้ นไหม จะ
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ติสต์ ไหว เราการี นตีได้ ว่า จะซ้ อมหนักแค่ ไหน เขาก็มา เขาไม่ เบีย้ ว” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์
, 4 มิถุนายน 2553)
การคัดเลือกนักแสดงสมทบ
นอกจากบทนักแสดงนาที่จะต้องคัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมที่สุดแล้ว นักแสดง
สมทบ ทุกบทของละครเพลง ซึ่ งในเรื่ องหนึ่ งๆ จะมี ท้ งั หมดประมาณ 40 ตัวละครนั้น ต้องมีการ
คัดเลือก(Audition) เช่นกัน โดยทีมงานจะประกาศเปิ ดรับคัดเลือกนักแสดงสมทบ เพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกหรื อแสดงต่อหน้าผูก้ ากับการแสดงและทีมงานฝ่ ายต่างๆ

D

เกณฑ์ในการคัดเลือกนักแสดงสมทบจะพิจารณาความสามารถโดยรวม จากเกณฑ์
หลากหลายข้อ ได้แก่ ความเหมาะสมกับบทบาท ความสามารถด้านการร้อง และความสามารถใน
การเต้น

PU

“นักแสดงสมทบก็ต้องร้ องเพลงได้ เต้ นได้ และแสดงดี โดยเราเปิ ด audition ทุก
เรื่ อง ในการ audition ไม่ ว่าจะเป็ นเด็กเก่ าหรื อเด็กใหม่ ต้ องมาร่ วม audition ทั้งหมดแล้ วเราจะเลือก
อีกทีหนึ่ง บางที เราเห็นว่ าเด็กเก่ าของเราบางคนมีความสามารถเหมาะกับบทนี ้ เราก็เลือกเขามาเล่ น
แล้ วก็มีเด็กใหม่ ที่มาใหม่ แล้ วก็ดีเหลือเกิ น ร้ องเพลงเพราะเหลื อเกิน เราก็เลือก มันจะสลับกัน ไป“
(ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

การกระบวนการคัดเลือกนักแสดง ผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกจะต้องฝึ กซ้อมร้องเพลงใน
ละครกับผูด้ ูแลการร้องและแสดงจริ งต่อหน้าผูก้ ากับการแสดง ทีมงานผูค้ ดั เลือก และผูด้ ูแลการร้อง
จะเป็ นผูค้ ดั เลือกด้วย โดยบทที่ตอ้ งมีการเต้นผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกต้องฝึ กซ้อมท่าเต้นที่จะใช้ในละคร
ก่อนจะเต้นจริ งต่อหน้าผูก้ ากับการแสดง ทีมงานผูค้ ดั เลือก และผูก้ ากับลีลาจะเป็ นผูค้ ดั เลือกด้วย
ทั้งนี้ในขั้นตอนการคัดเลื อกผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกจะมีหมายเลขของตนเองในกระบวนการคัดเลือก
เพื่อง่ายต่อการสังเกตและตัดสิ นของผูก้ ากับการแสดง
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ภาพที่ 4.18 กระบวนการคัดเลือกนักแสดงสมทบในละครเพลงเรื่ อง สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่
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การพัฒนาเครื่องแต่ งกาย
เมื่อผูก้ ากับการแสดงคัดเลือกนักแสดงทั้งหมดสาหรับแสดงละครเพลงแต่ละเรื่ อง
แล้ว ผู-้ กากับการแสดงและทีมสร้างสรรค์ (Creative) จะเชิญผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกายรับฟังแนวคิด
และความต้องการในการออกแบบเครื่ องแต่งกายสาหรับละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่ง
กายจะรับความต้องการของผูก้ ากับการแสดงและทีมงานสร้างสรรค์ (Creative) ไปพัฒนาเป็ นเครื่ อง
แต่งกายที่ใช้ในละครเพลง อย่างไรก็ตามหลักการออกแบบเครื่ องแต่งกายสาหรับละครเพลงบริ ษทั
ซี เนริ โอ จากัด มีหลักดังต่อไปนี้
- ความสวยงาม
หลัก สาคัญของการออกแบบเครื่ องแต่ งกายที่ทีม งานผูผ้ ลิ ตละครเพลง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดให้ความสาคัญคือ เครื่ องแต่งกายที่สวยงาม เป็ นที่พึงพอใจของผูช้ ม
“หลักในการออกแบบเสื ้อผ้ า เอาเรื่ องความสวยงามก่ อน ความเป็ นเวที ดู
จากที่นั่งคนดูแล้ วมองจากบนเวทีแล้ ว สวย อลังการจริ งๆ เราให้ ความสาคัญตรงนีส้ ูงเพราะคนดูของ
เราคาดหวัง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

- รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในบทละครหรือบทประพันธ์
บทประพันธ์หลากหลายเรื่ องที่ บริ ษทั ซี เนริ โอ เลือกนามาพัฒนาเป็ นบท
ละครเพลงนั้นจะมีการระบุ รายละเอียดเครื่ องแต่งกายของตัวละครไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งผูก้ ากับการ
แสดงและทีมบทละครได้เก็บรักษารายละเอียดต่างๆ ไว้ เพราะต้องการสร้างสรรค์เครื่ องแต่งกายให้
ตรงกับบทประพันธ์มากที่สุด
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“เรื่ องข้ างหลังภาพเราต้ องคานึงถึงชุดที่ระบุไว้ ในบทประพันธ์ เช่ น ชุดนา้
เงินลายจุด ก็ต้องหาให้ ลงตัวทั้งแบบและเนือ้ ผ้ า หมวก รองเท้ าต้ องเหมาะสมกับยุคสมัยนั้น หรื อชุด
กิ โมโนก็ได้ ถูก บรรยายลวดลายไว้ เราต้ องหาแบบนั้นให้ ได้ หรื อต้ องใกล้ เคี ยงที่ สุ ด ” ศั กดิ สิทธิ์
พิศาลสุ พงษ์ ผูอ้ อกแบบเสื้ อผ้า กล่าว (ชยากร สุ ทินศักดิ์, (บรรณาธิการ), 2552: 34)

D

- สะท้ อนถึงแนวคิดการนาเสนอของละครเพลงและบุคลิกลักษณะของตัว
ละคร
ประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง (Theme) มีผลอย่างมากในออกแบบเครื่ อง
แต่งกาย ผูก้ ากับการแสดงจะให้ความสาคัญในการออกแบบเครื่ องแต่งกายที่สะท้อนประเด็นการ
นาเสนอของเรื่ อง (Theme) อีกทั้งสามารถสะท้อนบุคลิกลักษณะของตัวละครออกมาได้อย่างชัดเจน
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“ประโยคหนึ่งของพี่บอย ที่จาติดใจและเป็ นหลักในการออกแบบเสื ้อผ้ าก็
คื อ เสื ้อผ้ าในเรื่ องเป็ นสั ญลักษณ์ แทนถึ งการห่ ม พันคลุม ปิ ดบังตัวตน พอเราปลดเปลื ้องเสื ้อผ้ า
ออกไปก็หมายถึ งเราได้ เปิ ดเผยตัวตนที่ แท้ จริ งออกมา ทาให้ การออกแบบชุ ดของแต่ ละตัวละคร
ไม่ ได้ สวมแค่ ชิ้นเดียว แต่ เป็ น 2-3 ชิ ้น” พันธุ์ชนะ สุ นทรพิพิธ ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย กล่าว (ชยากร สุ ทินศักดิ์, (บรรณาธิการ), 2550: 24)

“ในเรื่ องแม่ นาคซึ่ งเป็ นละครผี ธี มเรื่ องคื อการไม่ ยอมปล่ อยวาง มีความดุ
รวมทั้งความรั กที่ มีต่อพ่ อมาก ความร้ อนแรง เลยสรุ ปว่ าแม่ นาคต้ องห่ มผ้ าด้ วยสี แดง เป็ นโทนสี ที่
สะท้ อนความรู้ สึกของแม่ นาคออกมาได้ ” อุดมเวทย์ คงภักดี ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย กล่าว (ชยากร สุ ทินศักดิ์, (บรรณาธิการ), 2550: 19)
- ความเป็ นไปได้ ในการสวมใส่ ถอดเปลีย่ น
การแสดงละครเพลงเกิดขึ้นสดบนเวที นักแสดงต้องเปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย
ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ดังนั้นนอกจากเครื่ องแต่งกายสาหรับละครเพลงจะต้องมีความสวยงามเป็ น
หลัก แล้ว ยัง จะต้อ งค านึ ง ถึ ง ความเป็ นไปได้ใ นการสวมใส่ ถ อดเปลี่ ย นในระยะเวลาอัน จ ากัด
นอกจากนี้ผอู้ อกแบบต้องคิดค้นเทคนิคในการสวมใส่ เสื้ อผ้าดังกล่าวควบคู่กบั ความสวยงามด้วย
“ดีไซน์ เนอร์ ต้ องดีไซน์ ทั้งชุดสวยและเทคนิคไปพร้ อมๆ ชุดต้ องสามารถ
Quick Change ได้ คือการเปลี่ยนเร็ ว ต้ องมีความเป็ นไปได้ ในการถอดใส่ รวมถึงเทคนิคพิเศษต่ างๆ
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เช่ น การเปลี่ยนชุดกลางเวที การฉี กมาเป็ นชุดใหม่ มันจะครี เอทมาตั้งแต่ ในบทอยู่แล้ ว เช่ น จากบท
จากเพลงนี ้ เสื ้อผ้ าจะเปลี่ยนออกเป็ นอี กชุดหนึ่ง ทุกคนอ่ านบทจะเตรี ยมพร้ อมอยู่แล้ ว หรื อระหว่ าง
เปลี่ยนฉากตัวละครมีเวลา 15 วินาทีในการวิ่งมาเปลี่ยนชุดด้ านหลัง ดังนั้นชุดต้ องออกแบบมาให้ ทา
สิ่ งเหล่ านีไ้ ด้ ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
“เหนือสิ่ งอื่นใดเสื ้อผ้ าต้ องเปลี่ยนเร็ ว การออกแบบต้ องมีการดัดแปลงใน
การถอดง่ ายใส่ ง่าย และต้ องให้ นักแสดงเคลื่ อนไหวได้ สะดวกด้ วย” พันธุ์ชนะ สุ นทรพิพิธ ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย กล่าว (ชยากร สุ ทินศักดิ์, (บรรณาธิการ), 2550: 24)
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ขั้นที่ 2 ขั้นการผลิตและการซ้ อม
ในขั้นตอนการผลิตการซ้อม ทีมงานผูผ้ ลิตจะแยกสิ่ งที่ตอ้ งซ้อมออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
การซ้อมร้ องเพลง และการซ้อมเต้น นักแสดงทั้งหมดจะเริ่ มจากการซ้อมร้องเพลงที่ใช้ในละคร
เสี ย ก่ อน จากนั้นจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนของการการอ่านบทรวม(Read-through) 1 ครั้ ง และต่ อจากนั้น
นักแสดงจะซ้อมเต้น อย่างไรก็ตามขณะที่นกั แสดงซักซ้อมการแสดงส่ วนต่าง ทีมงานฝ่ ายต่างๆ จะ
พัฒนางานไปพร้อมกัน อาทิ ฝ่ ายฉาก ฝ่ ายแสง ฝ่ ายออกแบบเครื่ องแต่งกาย เป็ นต้น โดยขั้นการผลิต
และการซ้อมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ นประมาณ 2 เดือน
2.1 การซ้ อมร้ องเพลง
เมื่ อที ม งานพัฒนาเพลงที่ใ ช้ในละครเพลงเรี ย บร้ อยแล้ว ขั้นตอนแรกนักแสดง
ทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นนักแสดงนา หรื อนักแสดงสบทมจะถูกแยกห้องซ้อมสาหรับฝึ กซ้อมร้องเพลงที่
ใช้ในละครเพลง โดยจะเป็ นการฝึ กซ้อมร้องเพลงกับเปี ยโน ภายใต้การฝึ กสอนและควบควมของ
“ผู้ดูแลการร้ อง”

“เราจะแยกเพลงออกมาก่ อนว่ า แต่ ละคนจะต้ องร้ องเพลงอะไรบ้ าง เราก็ซ้อมร้ อง
เพลงก่ อน ใช้ เวลาประมาณ 2-3 อาทิ ตย์ หรื ออาจจะ 1 เดือน ที่ นักแสดงจะต้ องร้ องเพลงของทั้งเรื่ อง
ให้ ได้ ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

การร้ องเพลงในละครเพลงนั้นมี เทคนิ ค ที่ แตกต่ า งไปจากการร้ องเพลงทัว่ ไป
กล่าวคือนักแสดงต้องทาหน้าที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกกับตัวละครต่างๆ บทเวทีไปตามเนื้อเรื่ อง
และต้องใช้เทคนิคการร้องในการสื่ อสารอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันนี้ไปยังผูช้ มในโรงละครอีกด้วย
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“การร้ องเพลงทั่วๆ ไป คือการสื่ อสารโดยตรงกับผู้ชม แต่ ว่าถ้ าเป็ นละครเพลงน้ อย
มากที่ จะมีการสื่ อสารโดยตรงกับคนดู ตัวละครจะสื่ อสารกันเองแล้ วคนดูมาเห็น เพราะฉะนั้นตัว
ละครจะพูดให้ เหมือนกาลังสื่ อสารกันจริ งๆ ไม่ ใช่ การทาเสี ยงไพเราะ มันต้ องใช้ เทคนิคการร้ องให้
Project เสี ยงออกไป ซึ่ งต่ างจากการพูดธรรมดา เพราะบนเวที ตัวละครพูดกันอยู่ แต่ ขณะเดียวกันก็
ต้ องส่ งเสี ยงออกไปให้ ผ้ ชู มที่อยู่ไกลๆ รู้ สึกและได้ ยินด้ วย” ธานี พูนสุ วรรณ ผูฝ้ ึ กสอนการร้องเพลง
กล่ า ว (ธานี พูนสุ วรรณ, ละครเวที ศาสตร์ และศิ ล ป์ แห่ ง จิ นตนาการ, รายการกบนอกกะลา, 6
มิถุนายน 2551)

D

อย่า งไรก็ ต ามตลอดขั้นตอนการฝึ กซ้อ ม ผูก้ ากับ การแสดงและที ม สร้ างสรรค์
(Creative) จะเข้าดู การฝึ กซ้อมร้ องเพลงของทั้ง นักแสดงนาและนักแสดงสมทบอย่างสม่ าเสมอ
ตลอดระยะเวลาการฝึ กซ้อมราว 1 เดือน

PU

2.2 การอ่านบทรวม(Read-through)
เมื่อนักแสดงหลักและสมทบสามารถร้องเพลงในละครเพลงได้แล้ว และที มงาน
ผูผ้ ลิตต่างๆ ได้เตรี ยมงานผลิตตามที่ผกู้ ากับได้มอบหมายไปแล้วก่อนหน้านี้ ผูก้ ากับการแสดงจะนัก
นักแสดงทั้งหมดรวมถึงทีมงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมาร่ วมในกระบวนการ “การอ่ านบทรวม”(Readthrough)

ภาพที่ 4.19 ภาพการอ่านบทรวม(Read-through) ในละครเพลงเรื่ อง สู่ ฝันอันยิง่ ใหญ่

ขั้นตอนการ“การอ่ านบทรวม”(Read-through) เป็ นขั้นตอนที่สาคัญมากขั้นตอน
หนึ่ง ขั้นตอนนี้ คือการที่นกั แสดงและทีมงานมารวมกันอยูใ่ นห้องๆ หนึ่ งและทุกคนจะได้อ่านบท
ละครที่สมบูรณ์ที่สุด นักแสดงทุกบทบาทจะอ่านบทและร้องเพลงเหมือนการเล่นละครจริ ง ผูก้ ากับ
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การแสดงและทีมงานสร้างสรรค์ (Creative) จะเห็นภาพรวมของละครเพลงว่าควรปรับแก้ตรงไหน
อย่างไร และในส่ วนของทีมงานเองจะทราบว่าละครเพลงเรื่ องนั้นๆ จะดาเนินไปอย่างไร เกิดอะไร
ขึ้นบ้าง นาไปสู่ การเตรี ยมงานผลิตต่อไป

D

“Read-through ก็เหมือนเล่ นจริ ง ตี ความใส่ อารมณ์ แล้ วก็ร้ องเพลง ทุกคนจะเห็น
ภาพรวมพร้ อมกันในวันนี ้ ว่ ารู ปแบบของละครเป็ นอย่ างไร ยาวไปไหม สั้ นไปไหม เศร้ าไปไหม
ตลกไปหรื อเปล่ า น่ ากลัวไปไหม ทุกคนทุกฝ่ ายมาหมด เพื่ อมารั บรู้ พร้ อมกันว่ า จะเกิ ดอะไรในแต่
ละฉาก แล้ วทุกคนก็จะมี ภาพหั ว ก่ อนที่ จะออกมาเป็ นภาพ เกิ ดขึ น้ วันเดี ยว ผู้กากับอาจจะมี การ
ปรั บแก้ ไขรายละเอียดต่ างๆ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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“วันนี ้ถือเป็ นการรวมพลของทุกฝ่ าย ทั้งแสง เสี ยง เวที props นักดนตรี เสื ้อผ้ า
แต่ งหน้ า ผม นักแสดงทุกคนจะได้ ร้ ู จังหวะการตอบโต้ กันเหมือนละครจริ ง กันอย่ างไร ส่ วนที มงาน
เองจะได้ เห็นด้ วยว่ าละครจะดาเนิ นไปอย่ างไร” นพมาศ รวยรื่ น รองผูอ้ านวยการผลิตละคร กล่าว
(นพมาศ รวยรื่ น, ละครเวที ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งจินตนาการ, รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน
2551)
“ต้ องมาดูค าแรกเตอร์ ของแต่ ละตั วละคร แต่ ล ะตัวละครก็คาแร็ กเตอร์ ต่ างกั น
บุคลิก ลักษณะแตกต่ างกัน เสื ้อผ้ าต้ องสะท้ อนอกมาให้ ได้ ” อุดมเวทย์ คงภักดี ฝ่ ายออกแบบเครื่ อง
แต่ ง กาย ฝ่ ายก ากับ แสง กล่ าว (อุดมเวทย์ คงภัก ดี , ละครเวที ศาสตร์ และศิ ลป์ แห่ งจิ นตนาการ,
รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551)
“ฝ่ ายแสงเราก็ต้องรู้ จักบรรยากาศทั้งหมดของบทละคร ว่ าเขามาที่ มาที่ ไ ปอย่ างไร
แล้ วก็เวลา Read-through นักแสดงอ่ านบท เราก็จะได้ เห็น Acting ได้ เห็นอารมณ์ เราจะได้ เห็นของ
จริ งคร่ าวๆ หลังจากนั้นเราถึงจะเอาไปทาการบ้ านต่ อได้ ” ปรากรณ์ กาญจนศรี สุขกุล ฝ่ ายกากับแสง
กล่ าว (ปรากรณ์ กาญจนศรี สุขกุล , ละครเวที ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งจินตนาการ, รายการกบนอก
กะลา, 6 มิถุนายน 2551)

“Read-through ทาให้ เรารู้ ว่ า เครื่ องประกอบฉากหรื อ Props ในแต่ ละฉากมีเรื่ อง
ของ Props จะได้ ร้ ู ว่ าเวลาที่ เขาแสดเขาต้ องใช้ อะไร จานวนเท่ าไหร่ เพราะในบทไม่ ได้ บอกไว้ ”
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สุ พจน์ โสภณศิรินันท์ ฝ่ ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากกล่าว (สุ พจน์ โสภณศิรินนั ท์, ละครเวที
ศาสตร์ และศิลป์ แห่งจินตนาการ, รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551)

D

2.3 การซ้ อมเต้ น
หลังจากขั้นตอน “การอ่านบทรวม” (Read-through) นักแสดงทั้งหมดจะกลับมา
สู่ กระบวนการซ้อมเต้นในห้องซ้อม ท่าทางการเต้นต่างๆ เกิดจากการสร้างสรรค์ของ“ผู้กากับลีลา”
ที่ได้รับเอาความต้องการของผูก้ ากับการแสดง ดนตรี และเนื้ อร้องในขั้นตอนการเตรี ยมการผลิ ต
และมาตี ค วามและสร้ า งสรรค์เป็ นทางเต้นประกอบกับ บทเพลงต่ า งๆ ในละครเพลง แม้ว่า ใน
ขั้น ตอนนี้ จะอยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ “ผู้ ก ากับ ลี ล า” หากแต่ ผูก้ ากับ การแสดงและที ม งาน
สร้างสรรค์ (Creative) จะหมัน่ เข้ามาดูแลการฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอ
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“การซ้ อมเต้ นจะซ้ อมกันหนักมาก เพื่อให้ นักแสดงทุกคนเต้ นได้ อย่ างเป็ นธรรมชาติ และไม่ เหนื่อยเพราะการแสดงจริ ง นักแสดงทุกคนต้ องร้ องและเต้ นไปด้ วย การฝึ กซ้ อมอย่ าง
หนักจะทาให้ นักแสดงไม่ เหนื่อยและเต้ นออกมาอย่ างธรรมชาติที่สุด ในการซ้ อมเต้ นเราจะใช้ เวลา
ซ้ อมประมาณ 1 เดือน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

2.4 การรวมซ้ อมในห้ องซ้ อม
ตลอดระยะ 2 เดือนที่นกั แสดงได้ฝึกซ้อมร้องเพลง และซ้อมเต้น นักแสดงสามารถ
จาบทพูดและเพลงของตนเองได้ ขณะเดียวกันก็สามารถเต้นประกอบได้อย่างเป็ นธรรมชาติ อย่างไร
ก็ตามทั้งการซ้อมร้องเพลงและการซ้อมเต้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เป็ นการแยกซ้อม ในขั้นตอนนี้ ผู้
กากับการแสดง และทีมงานสร้างสรรค์ (Creative) จึงนานักแสดงทุกบทบาทมาซ้อมรวมกันในห้อง
ซ้อม เป็ นการซ้อมตามลาดับการแสดงที่ จะเกิ ดขึ้ นจริ ง เริ่ ม จากขั้นตอนการซ้อมล าดับการแสดง
(Blocking) และการซ้อมตลอดเรื่ องในห้องซ้อม (Run-through) ซึ่ งในขั้นตอนนี้จะอยูใ่ นการควบคุม
ของผูก้ ากับการแสดง ร่ วมด้วยทีมงานสร้างสรรค์ (Creative) โดยใช้ระยะเวลาในขั้นตอนนี้ ราว 1
เดือน
2.4.1 การซ้ อมลาดับการแสดง (Blocking)
นัก แสดงทุ ก บทบาทที่ ผ่า นการซ้อมร้ องเพลง การซ้อมเต้น จนสามารถ
จดจาบทละคร บทเพลง การท่าเต้นได้แล้ว ผูก้ ากับการแสดงจะวางแผนการซ้อมการแสดงโดยแบ่ง
ซ้อมเป็ นฉากๆ ตามลาดับการแสดงจริ ง อาจแบ่งการซ้อมวันละ 1-3 ฉาก จนกระทัง่ การซ้อมครบทุก
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ฉากจนจบองก์ที่ 1 ผูก้ ากับจึงให้นกั แสดงซ้อม ตลอดองก์ 1 (Run-through) หลังจากนั้นจะเข้าสู่
ขั้นตอนการซ้อมแบบเจาะรายละเอียด (Work Scene) ซึ่ งผูก้ ากับจะลงลึกในรายละเอียดของการ
แสดงมากขึ้น และในขั้นตอนการซ้อมแบบเจาะรายละเอียด (Work Scene) นั้นถือว่าเป็ นขั้นตอนที่
ใช้ระยะเวลามากที่สุดในขั้นตอนการซ้อม

D

“หลังจากแยกซ้ อม เราจะเอาทุกอย่ างมาซ้ อมรวมกัน โดยผู้กากับจะเริ่ มเข้ า
มากากับ และจากดูการซ้ อม โดยแบ่ งการซ้ อมเป็ นวันๆ เช่ นวันนี ้ ฉาก 1-3 พรุ่ งนี ้ ฉาก 4-6 เป็ นต้ น
ทาไปเรื่ อยๆ จนจบองก์ 1 เมื่อจบองก์ 1 เราจะ Run Trow ให้ ผ้ กู ากับดู ก็คือการเอาทุกฉากมาต่ อกั น
เราจะดูว่ามันต่ อกันระเอี ยดไหม พอพี่บอยดูเสร็ จแล้ ววันรุ่ งขึน้ จะมีการ Work Scene คื อการเจาะแต่
ละฉากอย่ างระเอี ยด คราวนีจ้ ะไปช้ าแสนสาหั ส เพราะพี่บอยจะลงรายละเอี ยดทุกตัวก็ว่าได้ กากับ
อารมณ์ กากับทุกอย่ าง ตามอย่ างที่ผ้ กู ากับคิดไว้ และต้ องการ มันจะช้ ามาในส่ วนนี ”้ (ฤดีภญั แสง-ชู
โต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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การซ้อมในขั้นตอนนี้ ทีมงานจะเตรี ยมการซ้อมให้ใกล้เคียงการแสดงจริ ง
ที่สุด เช่ น ในห้องซ้อมจะมีการทา “Ground Plan” หรื อการใช้เทปพันสายไฟหรื อเทปกระดาษสี
ต่างๆ ติดทาเครื่ องหมายบอกทิศทางเข้าออก ขอบเขตของห้องหรื อแนวการตั้งฉาก และความสู งต่า
ของระดับยกพื้น และที่ต้ งั เฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ บนพื้นของห้องซ้อม การเริ่ มใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก
(Props) และดนตรี ที่ใช้ในการซ้อมนั้นจะใช้เปี ยโนเพียงชิ้นเดียวในการบรรเลงประกอบการซ้อม

2.4.2 การซ้ อมตลอดเรื่องในห้ องซ้ อม (Run-through)
เมื่อนักแสดงผ่านการซ้อมลาดับการแสดง (Blocking) และการซ้อมแบบ
เจาะรายละเอียด (Work Scene) ครบทั้ง 2 องก์ โดยที่ผกู้ ากับการแสดงได้กากับการแสดงแบบลง
รายละเอียดจนเป็ นที่พึงพอใจแล้ว ผูก้ ากับการแสดงจะกาหนดให้นกั แสดงซ้อมตลอดเรื่ อง (Runthrough) วัตถุประสงค์ของการซ้อมในขั้นตอนนี้ เพื่อให้นกั แสดงจดจาจังหวะการแสดงได้ตลอดทั้ง
เรื่ อง เพื่อการแสดงที่รื่นไหลต่อเนื่ อง ขั้นตอนนี้ คือการซ้อมการแสดงตามลาดับการแสดงที่เกิดขึ้น
จริ งบนเวที การแสดง คื อการเริ่ มซ้อมจากองก์ที่ 1 และต่อด้วยการซ้อมองก์ที่ 2 การซ้อมนี้ จะใช้
ระยะเวลาเท่ากับการแสดงจริ งบนเวที โดยผูก้ ากับการแสดงจะซ้อมตลอดเรื่ อง (Run-through) ราว
15-20 รอบ
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“การซ้ อม Run-through ท าเพื่ อ ทุ ก คนจะจ าบทได้ จาบล็อกกิ ้ง ได้ จ า
timming ได้ ทุกอย่ างจะเป๊ ะ ผู้กากับจะเห็นภาพรวมของละครชั ดเจนขึน้ มา รู้ ว่ าถ้ าเล่ นทั้งเรื่ องแล้ ว
มันจะขาด หรื อเกินตรงไหน ก็จะปรั บแก้ กัน นักแสดงเองก็ร้ ู จังหวะการแสดงของทั้งเรื่ อง” (ฤดีภญั
แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

D

ภาพที่ 4.20 การซ้อมตลอดเรื่ องในห้องซ้อม(Run-through) เรื่ อง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
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ตลอดการซ้อมตลอดเรื่ อง (Run-through) จะมีทีมงานฝ่ ายต่างๆ เข้าร่ วม
สังเกตการณ์ดว้ ยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมว่า จากภาพรวมละครเพลงที่เกิดขึ้นในขั้นการ
อ่านบทรวม(Read-through) เกิ ดพัฒนาเป็ นการแสดงจริ งบนเวทีน้ ันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
หรื อไม่ หากการเปลี่ ย นแปลงนั้นกระทบต่ อ เนื้ อ งานของตน ก็ จะมี ก ารวางแผนการแก้ไ ขให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการแสดงที่จะเกิดขึ้นจริ งบนเวทีการแสดงต่อไป
2.5 การดาเนินการผลิตองค์ ประกอบอืน่ ๆ
ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับขั้นตอนการรวมซ้อมในห้องซ้อมข้างต้น โดยเป็ น
ขั้นตอนที่ฝ่ายต่างๆ ดาเนิ นการพัฒนาผลงานตามความรับผิดชอบของตนภายใต้แนวคิดที่ฝ่ายต่างๆ
ได้สรุ ปร่ วมกับผูก้ ากับการแสดงและทีมงานสร้ างสรรค์ (Creative) ซึ่ งองค์ประกอบต่างๆ ของ
ละครเพลงที่ถูกพัฒนาขึ้นในขั้นตอนนี้ สามารถอธิบายคร่ าวๆ ตามส่ วนงานที่เกิดขึ้นจริ ง ดังต่อไปนี้
-

ฝ่ ายดนตรี
เมื่อผูป้ ระพันธ์ ดนตรี และผูพ้ นั ธ์คาร้องได้ร่วมกันพัฒนาเพลงที่ใช้ในละครเพลง
เสร็ จสิ้ น เพลงทั้งหมดจะถูกนาไปพัฒนาต่อโดยจะต้องผ่านการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน ผูเ้ รี ยบเรี ยง
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เสี ยงประสานจะพัฒนาให้ฟังไพเราะยิ่งขึ้น ก่อนจะนาเพลงที่เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานแล้วมอบแด่ผู้
กากับดนตรี เพื่อวางแผนซ้อมในห้องซ้อมต่อไป
ละครเพลงของบริ ษ ัทซี เนริ โอจากัดมัก ใช้จานวนนัก ดนตรี 20-25 คนต่ อเรื่ อ ง
ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ต่างประเทศ อย่าง Piano, Bass, Drum, Percussion, Keyboard, Timpani,
Accordion, Trumpet, Guiter, Violin, Viola, Cello, Flute, Clarinet, Oboe, Horn, French
Horn ,Tromboneและ Harmonica
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เมื่อนักดนตรี ซ้อมได้สักระยะหนึ่ ง ก่อนการซ้อมในโรงละครจริ ง ที่จะเกิ ดขึ้นใน
ขั้นตอนที่ 2.6 ผูก้ ากับการแสดงจะให้นกั แสดงทุกคนซ้อมร้องเพลงกับวงดนตรี จริ งในห้องซ้อม 1
ครั้ง เพื่อให้นกั ดนตรี ทราบถึงโทนเสี ยงและจังหวะการแสดงที่จะเกิดขึ้นจริ งบนเวที อีกทั้งนักแสดง
เมื่อร้องกับดนตรี จริ งแล้วจะทราบว่าตนเองควรแก้ไขหรื อปรับปรุ งการร้องอย่างไร อย่างไรก็ตามผู้
กากับการแสดงและผูก้ ากับดนตรี จะหาของสรุ ปร่ วมเพื่อพัฒนาให้ดนตรี การร้ อง และการแสดง
สอดประสานอย่างลงตัวที่สุด
-

ฝ่ ายเสื้อผ้า และออกแบบเครื่องแต่ งกาย
เมื่อได้ขอ้ สรุ ปเรื่ องแนวคิดของเสื้ อผ้าของแต่ละตัวละคร รวมถึงจานวนเครื่ องแต่ง
กายที่จะต้องผลิตในขั้นตอน 1.5 การพัฒนาองค์ประกอบด้านอื่นๆ แล้ว ฝ่ ายเสื้ อผ้าและออกแบบ
เครื่ องแต่งกายจะดาเนินการตัดเย็บเสื้ อผ้าดังกล่าว เพื่อให้ทนั กับขั้นตอนที่ 2.6 การซ้อมในโรงละคร
จริ งที่จะเกิ ดขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อตัดเย็บเสร็ จอาจมีให้นกั แสดงลองสวมใส่ จริ งโดยมีผกู้ ากับ
การแสดงตรวจดูความสวมงามเหมาะสม เพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป

จานวนเครื่ องแต่งกายของนักแสดงนา หรื อเครื่ องแต่งกายที่ถูกใช้บ่อยบนเวทีการ
แสดง จะถูกตัดเย็บสารองไว้มากกว่า 1 ชุดเพื่อใช้ในยามที่ชุดชารุ ดเสี ยหาย
“ชุดไหนที่ ดูแล้ วว่ าเป็ นชุ ดที่ ใช้ งานบ่ อย มีโอกาสพังแน่ ๆ ก็จะบอกกับ คลอสตูม
ไว้ เลยว่ า อันนีข้ อ 3 ชุดเป็ นอย่ างน้ อย ทุกอย่ างมีสแปร์ หมด แต่ งบก็ต้องควบคุม อะไรไม่ จาเป็ นก็ไม่
ต้ อง อย่ างชุดนางเอก ยังงัยก็ต้องทาเพราะสาคัญมาก ก็ต้องทา แล้ วไปลดเสื ้อผ้ าของคนอื่ นออกไป”
(ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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-

ฝ่ ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
เมื่อได้ขอ้ สรุ ปเรื่ องแนวคิดของฉากละครและอุปกรณ์ประกอบฉากในขั้นตอน1.5
การพัฒนาองค์ประกอบด้านอื่นๆ แล้ว ฝ่ ายฉากและอุปกรณ์ ประกอบฉากจะตระเตรี ยมอุปกรณ์
ประกอบฉาก(Props) ซึ่ งมี ท้ งั ที่สามารถหาซื้ อได้ตามท้องตลาดและต้องประดิษฐ์ข้ ึนมาใหม่ และ
ส่ วนงานการติดตั้งฉากละครมีท้ งั ส่ วนที่สามารถประดิษฐ์ข้ ึนจากภายนอกแล้วนามาติดตั้งบนเวที
และส่ วนที่ตอ้ งนาวัสดุมาประกอบสร้างบนเวทีการแสดง ขั้นตอนการติดตั้งฉากละครนั้นจะควบคู่
ไปกับการวางระบบการเปลี่ยนฉากไปด้วย อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งที่โรง
ละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
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ภาพที่ 4.21 กระบวนการสร้างฉากละครเพลงเรื่ อง ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิ คลั

-

ฝ่ ายกากับแสง และฝ่ ายกากับเสี ยง
การดาเนินงานของฝ่ ายกากับแสงและฝ่ ายกากับเสี ยง จะกระทาหลังจากที่ฝ่ายฉาก
และอุปกรณ์ประกอบฉากดาเนิ นการติดตั้งฉากละครในโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ เสร็ จ
สิ้ นแล้ว ทั้งฝ่ ายกากับแสงและฝ่ ายกากับเสี ยงจะดาเนิ นการติดตั้งอุปกรณ์ ในโรงละครที่จาเป็ นสาหรับละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ก่อนจะทดสอบระบบต่างๆ ให้สามารถทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามที่
ได้วางแผนไว้

2.6 การดาเนินงานด้ านการสื่ อสารการตลาดและจาหน่ ายบัตร
ในขณะที่ทีมงานผูผ้ ลิ ตละครเพลงเร่ งดาเนิ นการผลิ ตละครเพลงในทุก ขั้นตอน
เพื่อให้ทนั กาหนดการแสดงที่กาหนดไว้ แผนงานอีกส่ วนหนึ่งที่เริ่ มดาเนินการคู่ขนานไปด้วยกันคือ
การดาเนินงานด้านการสื่ อสารการตลาดและการจัดจาหน่ายบัตร ขั้นตอนนี้ ผรู้ ับผิดชอบจะประกอบ
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ไปด้วยทีมงานฝ่ ายสร้างสรรค์ (Creative) ฝ่ ายการตลาด ทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และทีมงานฝ่ าย
ส่ งเสริ มการตลาด จะประชุมร่ วมกันเพื่อหารื อแนวทางในการดาเนินงาน 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

D

2.6.1 การหาผู้สนับสนุน(Sposor)
นอกจากรายได้จ ากการซื้ อ บัต รชมละครของผูช้ มแล้ว นโยบายในการ
แสวงหารายได้ของธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ช่องทางหนึ่ งคือการแสวงหาผูส้ นับสนุน
หรื อ สปอนเซอร์ (Sponsor) ซึ่ งจากการวิจยั ข้อมูลทางการตลาดพบว่ากลยุทธ์การหาผูส้ นับสนุ น
(Sponsor) สามารถสร้ า งรายได้ป ระมาณเพี ย ง 5% ของรายได้จากละครในแต่ ล ะเรื่ องเท่ า นั้น
(ผูจ้ ดั การรายวัน, 2551, 30 กรกฏาคม, http://www.gotomanager.com/news/Details.Aspx?id=717
37) อย่างไรก็ตามสัดส่ วนรายรับจากผูส้ นับสนุน(Sponsor) น้อยกว่ารายได้จากการจาหน่ายบัตรชม
ละครเหตุเพราะนโยบายของทีมงานผูผ้ ลิตไม่เน้นแสวงหารายได้หลักจากการจาหน่ ายบัตรเข้าชม
ละครเพลง และมองว่ารายได้จากผูส้ นับสนุน(Sponsor) เป็ นผลพลอยได้ของธุรกิจละครเพลง
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“แต่ ก่อนเนี่ ย ไม่ ใช่ เฉพาะละครเวที กระทั่ ง Concert หรื อโชว์ ต่างๆ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งของแกรมมี่ จะฝากความหวังไว้ กับสปอนเซอร์ โดยหวังให้ Cover รายได้ ให้ ค้ ุม
ทุน ส่ วนขายบัตรเป็ นผลพลอยได้ ดังนั้นแต่ ก่อนจะทาโชว์ อะไรที มงานจะถามสปอนเซอร์ ก่ อนว่ า
สนใจไหม ถ้ าไม่ สนใจก็จะไม่ ทา แต่ ละครเวทีเราทาอย่ างนั้นไม่ ได้ ถ้ ารอสปอนเซอร์ เราคงไม่ ได้ สัก
เรื่ อง และเรามีโรงละคร มีรายได้ เกิ ดขึน้ ตลอดเวลา เราจึ งมองกลับและปรั บว่ าต้ องพึ่ งการขายบัตร
ก่ อน ส่ วนสปอนเซอร์ เป็ นผลพลอยได้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

ประเภทผู้สนับสนุน(Sponsor)
ผูร้ ับผิดชอบด้านหาผูส้ นับสนุ น (Sponsor) ละครเพลงจะเป็ นทีมงานฝ่ าย
การตลาดของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด อย่างไรก็ตามรู ปแบบในการแสวงหาผูส้ นับสนุ น (Sponsor)
ละครเพลงแต่ละเรื่ องนั้น ประกอบด้วยรู ปแบบการแสวงหาผูส้ นับสนุ น เชิ งรุ ก และการแสวงหา
ผูส้ นับสนุนเชิงรับ ดังนี้

- ผู้สนับสนุนเชิงรุ ก
ขั้นตอนแรกในการแสวงหาผูส้ นับสนุ น(Sponsor) ละครเพลงแต่ละเรื่ อง
ที ม งานฝ่ ายการตลาดจะเน้น ติ ด ต่ อ ไปยัง พัน ธมิ ต รธุ ร กิ จ ละครเพลงของตนก่ อ น ได้แ ก่ บ ริ ษ ัท

185
เมื องไทยประกันชี วิต จากัด และ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นอันดับแรกซึ่ งทั้ง 2
องค์กรมีฐานะเป็ นผูส้ นับสนุน(Sponsor) โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
“มันคือการให้ เกียรติพันธมิตรกัน Priority แรกคือ ละครเพลงทุกเรื่ อง เรา
จะให้ ไทยประกันชี วิต กับธนาคารไทยพาณิ ชย์ เขาตัดสิ นใจก่ อน” (ปิ ยะมาศ เหลื่อมเมฆ, สัมภาษณ์
, 16 สิ งหาคม 2553)

D

นอกจากนี้หากต้องการแสวงหาผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ทีมงานฝ่ ายการตลาด
จะเน้นแสวงหาผูส้ นับสนุ นรายอื่นๆ จากพันธมิตรธุ รกิ จอื่นๆ ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด กล่าวคือ
ผูส้ นับสนุนละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
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- ผู้สนับสนุนเชิงรับ
นอกจากที่ฝ่ายการตลาดจะแสวงหาผูส้ นับสนุ นจากพันธมิตรทางธุ รกิ จ
ละครเพลงและธุ รกิจอื่นๆ ของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัดแล้วนั้น บางกรณี จะมีองค์กรภายนอกติดต่อเข้า
มายังทีมงานฝ่ ายการตลาดเพื่อเสนอตัวเป็ นผูส้ นับสนุ นให้กบั ละครเพลงเอง หากแต่ในกรณี นบั ว่า
เกิดขึ้นน้อยครั้ง

ทางฝ่ ายการตลาดจะประสานงานกับผูส้ นับสนุนแต่ละรายเพื่อหาข้อตกลง
เรื่ องงบประมาณสนับสนุนและเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ที่ผสู้ นับสนุนจะได้รับ ทั้งนี้ สิทธิ ประโยชน์ของ
ผูส้ นับสนุ นแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเนื่องจากการเจรจาต่อรอง อย่างไรก็ตาม
ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนการจาหน่ายบัตร ฝ่ ายการตลาดต้องสรุ ปรายชื่อผูส้ นับสนุน และสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูส้ นับสนุนแต่ละรายให้กบั ฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาดเพื่อผลิตสื่ อในการสื่ อสารการตลาด
ต่อไป

2.6.2 การผลิตสื่ อเพือ่ การสื่ อสารการตลาด
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดื อนก่อนการจาหน่ ายบัตร ทีมงานฝ่ ายสร้างสรรค์
(Creative) ฝ่ ายการตลาด ทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และทีมงานฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด จะประชุ ม
ร่ วมกันเพื่อสรุ ปสื่ อและวางแผนผลิตสื่ อในการสื่ อสารการตลาด วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่ อเพื่อ
การสื่ อสารการตลาดละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด คือเพื่อสร้างการรับรู้ต่อผูช้ มในการเปิ ดแสดง
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ละครเพลงแต่ละเรื่ อง กระตุน้ การจองบัตรชมละครเพลงของผูช้ ม และให้รายละเอียดพอสังเขปของ
ละครแต่ละเรื่ องที่เปิ ดแสดง
“แน่ นอนว่ าเราทาสื่ อเพื่อให้ คนรู้ ว่าเราจะมีละครเรื่ องใหม่ เล่ นแล้ ว เรื่ องนั้น
คือเรื่ องอะไร ใครเล่ นบ้ าง ทีมงานผู้ผลิตเป็ นใคร เล่ นที่ไหน เมื่ อไหร่ และในที่ สุดก็ต้องบอกว่ า บัตร
ราคาเท่ าไหร่ ซื ้อบัตรได้ เมื่อไหร่ ที่ ไหน นี่คือหน้ าที่ หลักของมัน” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4
มิถุนายน 2553)
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กระบวนการในการผลิตสื่ อเพื่อการสื่ อสารการตลาดจะเริ่ มขึ้นจากการที่
ทีมงานฝ่ ายสร้างสรรค์(Creative) ทีมงานฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด ประชุมร่ วมกันเพื่อพัฒนาแนวทาง
ในการออกแบบสื่ อทั้งหมด โดยเริ่ มการพัฒนาแนวคิดการสื่ อสาร (Concept) กาหนดอารมณ์และ
บรรยากาศของการสื่ อสาร (Mood and Tone) ซึ่ งทั้งสองส่ วนนี้ จะพัฒนาประเด็นการนาเสนอของ
เรื่ อง (Theme) วัตถุประสงค์ของทีมงานผูผ้ ลิตต้องการให้ผชู้ มที่ชมสื่ อแล้วสามารถจินตนการได้ถึง
บรรยากาศและเรื่ องราวภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในละครเพลงแต่ละเรื่ อง

“สื่ อที่ ทาออกมา ก็คิดมาจาก Theme ของละครแต่ ละเรื่ อง บรรยากาศของ
ละครแต่ ล ะเรื่ อง เราต้ องท าให้ คนดูเขาเห็ นปุ๊ ปแล้ วรู้ ว่ า ละครเรื่ องนี ้ Mood&Tone เป็ นอบ่ างไร
อะไรจะเกิดขึน้ บนเวทบ้ าง เราต้ องทาให้ เขาจินตนาการได้ ว่า เขาจะได้ อะไรจากละครเรื่ องนีบ้ ้ าง เขา
ถึงอยากมาดู” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

เมื่อทีมงานฝ่ ายสร้างสรรค์ (Creative) และทีมงานฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด
สามารถสรุ ปแนวคิดการสื่ อสาร (Concept) และอารมณ์และบรรยากาศของการสื่ อสาร (Mood and
Tone) ร่ วมกันได้แล้ว ทั้งสองฝ่ ายจะร่ วมกันพัฒนาแนวทางการสื่ อสารของสื่ อแต่ละชนิ ด เช่ นสื่ อ
สื่ อ ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์จะพัฒนาเป็ นสตอร์ รี่บอร์ ดพร้อมบทโฆษณา สื่ อโฆษณาทาง
สิ่ งพิมพ์จะมีการทาแบบร่ าง (Lay-out) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อพัฒนาแนวทางการสื่ อสารของสื่ อ
แต่ละชนิดเบื้องต้น ทีมงานฝ่ ายสร้างสรรค์ (Creative) และทีมงานฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด จะนาเสนอ
แนวทางสื่ อต่อผูก้ ากับการแสดงและผูอ้ านวยการสร้าง เพื่อพัฒนาเป็ นสื่ อในการสื่ อสารการตลาด
ต่อไป
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สื่ อหลักๆ ที่ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงใช้ในการสื่ อสารการตลาดถึ งผูช้ ม
ได้แก่ สื่ อภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่สามารถพัฒนาเป็ นสื่ ออื่นๆ ได้เช่น สื่ อ
ไปรษณี ยบัตร สื่ อโปสเตอร์ สื่ อป้ ายกลางแจ้ง รวมทั้งสื่ อเว็บไซท์ เป็ นต้น
2.6.3 การจาหน่ ายบัตร
บริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด ได้วางนโยบายจาหน่ า ยบัตรละครเพลงล่ วงหน้า
ประมาณ 2-3 เดือนก่อนที่แสดงในรอบแรก ซึ่งผูร้ ับผิดชอบหลักด้านการจัดจาหน่ายบัตรละครเพลง
ได้แก่ทีมงานฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด

D
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ขั้นตอนการเตรี ยมการจาหน่ายบัตรจะเกิดขึ้นก่อนการจาหน่ายบัตรราว 1-2
เดือน ทีมงานฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาดจะเริ่ มตกลงรายละเอียดต่างๆ ของละครเพลงที่จะเปิ ดแสดงกับ
ตัวแทนจาหน่ า ยบัตรหรื อก็ คื อ ไทยทิค เก็ตเมเจอร์ โดยรายละเอี ยดส าคัญที่ที ม งานฝ่ ายส่ ง เสริ ม
การตลาดต้องแจ้งแก่ตวั แทนจาหน่ ายบัตเพื่อดาเนิ นงานได้แก่ อัตราค่าเข้าชมที่ได้กาหนด จานวน
รอบ วันแวลาที่เปิ ดการแสดง อัตราส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษอื่นๆที่ผชู้ มสามารถใช้สิทธิ ในการซื้ อ
บัตรได้ เป็ นต้น

เมื่ อทราบรายละเอียดการจัดจาหน่ ายบัตรของละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด เรื่ องนั้นๆ แล้ว ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์จะดาเนินงานวางระบบการจัดจาหน่าย ภายใต้ขอ้ ตกลง
ทางธุ รกิจที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีร่วมกัน

2.7 การซ้ อมในโรงละครจริง
เมื่อผูก้ ากับการแสดงเห็นว่านักแสดงสามารถแสดงได้อย่างต่อเนื่องลื่นไหลตลอด
ทั้ง 2 องก์ของละครเพลงเรื่ องนั้นๆ โดยเป็ นไปตามความพึงพอใจของผูก้ ากับการแสดงแล้ว ผูก้ ากับ
การแสดงจะนานักแสดงและทีมงานทั้งหมดย้ายจากห้องซ้อมมาซ้อมต่อยัง สถานที่แสดงจริ ง หรื อก็
คือโรง-ละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์

2.7.1 การซ้ อมลาดับการแสดง (Mark - through)
ขั้น ตอนนี้ จะเป็ นการน านัก แสดงน าและนัก แสดงสมทบขึ้ นก าหนด
ต าแหน่ ง การแสดงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จริ ง บนเวที ใ นแต่ ล ะฉากและจะซ้อ มเปลี่ ย นฉากควบคู่ ไ ปด้ว ย

188
วัตถุ ประสงค์ของขั้นตอนนี้ เกิ ดขึ้นให้นกั แสดงทราบว่าแต่ละฉากนั้น จะมีฉาก อุปกรณ์ประกอบ
ฉากเลื่อนหรื อปรากฏมาจากทิศใดในจังหวะเวลาใดบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักแสดงเอง
“ซ้ อมครั้ งนี ้จะการเรื่ องของฉากใหญ่ โตอลังการเข้ ามา เราจะ Mark through คือการเอานักแสดงไปมาร์ คกับฉากจริ งๆ จังหวะนีม้ ีไอ้ นี่เลื่อนออกมา นักแสดงต้ องทราบ
เพราะมันจะเป็ นเรื่ องของความปลอดภัย นักแสดงจะทราบหมดว่ าในแต่ ละ Dialog จะมีอะไรลงมา
จากข้ างบน หริ อจะมี อะไรออกมาจากข้ างๆ นักแสดงเขาต้ องระวังตัวเอง” (ฤดี ภญ
ั แสง-ชู โต,
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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D
ภาพที่ 4.22 การซ้อมลาดับการแสดง(Mark - through) เรื่ อง กินรี สีรุ้ง

ขั้นตอนการซ้อมลาดับการแสดง (Mark - through) จะกระทาขึ้นเพียง 2
วันเท่านั้น โดยจะแบ่งการซ้อมเป็ น 2 วัน ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ โดยวันที่ 1 เป็ น
การซ้อมเฉพาะการแสดงในองค์ที่1 และวันที่2 เป็ นการซ้อมเฉพาะการแสดงในองก์ที่ 2 อย่างไรก็
ตามในขั้นตอนนี้ทีมงานผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่ผกู้ ากับการสร้าง ทีมงานสร้างสรรค์ (Creative) ผูก้ ากับ
ศิลป์ และทีมฉากละคร อาจมีทีมงานฝ่ านต่างๆ คอยสังเกตการณ์อีกด้วย

2.7.2 การซ้ อมตลอดเรื่องบนเวทีการแสดง (Run-through)
จากขั้นตอนการซ้อมลาดับการแสดง(Mark - through) นักแสดงและทีมงานทั้งหมดจะทราบจังหวะของการแสดง และการเปลี่ยนฉากที่ปลอดภัย จนนามาสู่ ข้ นั ตอนของ
“การซ้ อมตลอดเรื่ องบนเวทีการแสดง”(Run-Through) ขั้นตอนนี้ จะเกิ ดขึ้นบนเวทีแสดงจริ ง ณ
โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
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การซ้อมตลอดเรื่ องบนเวทีการแสดง (Run-through) หรื ออาจเรี ยกว่าการ
“ซ้อมใหญ่” คือการซ้อมการแสดงที่จดั องค์ประกอบทุกอย่างเหมือนการแสดงจริ งทุกประการ ไม่วา่
จะเป็ นการเปลี่ยนฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก การใช้แสง การใช้ไมโครโฟน การใช้วงดนตรี จริ ง
การใช้เทคนิ คพิเศษ นักแสดงทดลองแต่งเครื่ องแต่งกายจริ ง ซึ่ งในครั้งแรกๆ ของการซ้อมพบว่าจะ
การแสดงจะยังไม่ลื่นไหลนัก เพราะองค์ประกอบต่างๆ ของการแสดงยังไม่ลงตัวนัก การซ้อมใน
ครั้งแรกๆ จึงมีการพยุดพักบ้างเพื่อแก้ไขจุดบกพร่ อง
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“ในขั้นตอนนีจ้ ะมาการเชิ ญฝ่ ายต่ างๆ มาดู ด้วยเพื่อจะได้ เห็นว่ า จากที่ ซ้อม
ในห้ องซ้ อมแล้ ว เมื่อมาอยู่ในสถานที่ จริ งมีอะไรต้ องปรั บปรุ งแก้ ไขบ้ าง อย่ างนักแสดงในห้ องซ้ อม
เดิ น 3-4 ก้ าว แต่ เวที จริ งต้ องเดิ น 10 ก้ าวจะต้ องทาอย่ างไร หรื อการเปลี่ ยนฉาก ไฟมืดลง สว่ างขึน้
อีกทีเปลี่ยนมาเป็ นอี กฉากแล้ ว ฝ่ ายฉากทาได้ ไหม ฝ่ ายเสี ยงทาได้ ไหม แสงจะทาได้ ไหม เพื่อนาไป
พัฒนาต่ อไป” อภิศักดิ์ สนจด ผูช้ ่วยผูก้ ากับการแสดง กล่าว (อภิศกั ดิ์ สนจด, ละครเวที ศาสตร์ และ
ศิลป์ แห่งจินตนาการ, รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551)
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“Run-through รอบแรกๆ จะยังไม่ Flow เท่ าไหร่ อาจมีหยุดได้ บ้าง เพราะ
คราวนี ้มันจะมี เรื่ องของ traffic ด้ านหลังเวที ฉากที่ มันต้ องสวนกัน มันอาจจะยังไม่ Flow เราจะ
ค่ อยๆ ไปอย่ างช้ ามากๆ ค่ อยๆ ทา ค่ อยๆ ไป ทาทุกอย่ าง Flow นักแสดง Flow” (ฤดีภญั แสง-ชูโต,
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

การซ้อมตลอดเรื่ องบนเวที ก ารแสดง (Run-through) สามารถท าให้
นักแสดง ผูก้ ากับการแสดง และที มงานทุกฝ่ ายเล็งเห็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิ ดขึ้นบนเวที เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว ผูก้ ากับการแสดงจะจัดให้มีการแยกซ้อมองค์ประกอบต่างๆ ด้วยเพื่อปรับปรุ งใน
ส่ วนที่ตอ้ งแก้ไขในลงตัวในการแสดง เช่น การแยกซ้อมระหว่างการเปลี่ยนเครื่ องแต่งการและการ
เปลี่ยนฉาก การซ้อมการเปลี่ยนฉากและแสง เป็ นต้น
“ผู้กากับเมื่อเห็นว่ าตรงไหนยังติ ดขัดจะแยกซ้ อม เช่ น การซ้ อมเปลี่ ยนสื ้อ
ผ้ าแบบ Quick Change ของนักแสดงที่ ทดสอบเวลาพร้ อมการเปลี่ยนฉาก ความเหมาะสมระหว่ าง
เสื ้อผ้ ากับแสง ฉากกับแสง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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ภาพที่ 4.23 การแยกซ้อมฉากและแสงในขั้นการซ้อมตลอดเรื่ องบนเวทีการแสดง(Run-through)

เพื่อให้ทีมงานและนักแสดงจะเกิ ดความแม่นยา ขั้นตอนการซ้อมตลอด
เรื่ องบนเวทีการแสดง (Run-through) ผูก้ ากับการแสดงจะจัดให้การซ้อมวันละ 1 รอบ เริ่ มตั้งแต่
เวลา 13.00 น. ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ โดยจัดให้มีการซ้อมประมาณ 10 รอบ
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ขั้นที่ 3 ขั้นการเปิ ดการแสดง
เมื่อนักแสดงและทีมงานได้ซ้อมตลอดเรื่ องบนเวทีการแสดง (Run-through) ทั้งสิ้ น 10
รอบจนการแสดงบนเวทีลงตัวแล้ว ผูก้ ากับการแสดงจะเปิ ดให้ผชู้ มได้มีโอกาสแสดงสดต่อหน้า
ผูช้ ม อย่างไรก็ตามขั้นตอนการเปิ ดแสดงนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนย่อยดังนี้

3.1 การเปิ ดแสดงเพือ่ ทดสอบผู้ชม (Test-Audience)
ผูก้ ากับจะเปิ ดให้มีการ “เปิ ดแสดงเพื่อทดสอบผู้ชม”(Test-Audience) คือการเปิ ด
ให้นกั แสดงได้แสดงต่อหน้าผูช้ มจริ งในโรงละครเพื่อให้นาแสดงคุ น้ เคยกับปฏิกริ ยาตอบรับของ
ผูช้ มที่มีต่อการแสดง

“เราจะมีการ Test-Audience โดยให้ นักแสดงเจอกับคนดู ว่ าจังหวะนีค้ นดูหัวเราะ
ไหม คื อละครเวที มันจะมี Re-Action ของคนดูตลอดเวลา เวลาซ้ อมแบบไม่ มีคนดูแบบนึงนะ รู้ สึ ก
แบบนึ ง แต่ พอมี คนดูจะรู้ สึ กแบบนึ ง จะคนละแบบ“ (ฤดี ภญั แสง-ชู โต, สัมภาษณ์ , 9 กรกฏาคม
2553)

การจัดแสดงในขั้นตอนนี้ มีข้ ึนทั้งสิ้ น 3 รอบ โดยรอบที่ 1 ผูช้ มในรอบนี้ จะเป็ น
บุคคลภายในได้แก่ ทีมงานผูผ้ ลิ ต ทีมเขียนบท และผูอ้ านวยการผลิตของ บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จากัด
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และบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด โดยเมื่อจบการแสดงผูก้ ากับการแสดงจะเปิ ดโอกาสให้ผชู้ มแสดงความ
คิดเห็ น และผูก้ ากับการแสดงจะนาข้อเสนอที่ได้นาไปปรับปรุ งแก้ไข ส่ วนอีก 1 หรื อ 2 รอบการ
แสดงเพื่อทดสอบผูช้ ม (Test-Audience) จะเปิ ดโอกาสให้นกั แสดงหลักและนักแสงสมทบได้เชิ ญ
บุคคลที่ตนรู ้จกั มาร่ วมชบการแสดงก่อนจะเปิ ดการแสดงจริ ง
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3.2 การเปิ ดแสดงจริง
จากการที่ผกู ้ ากับการแสดงเปิ ดให้นกั แสดงได้แสดงต่อหน้าผูช้ มในการแสดงเพื่อ
ทดสอบผูช้ ม (Test-Audience) ทั้งสิ้ น 3 รอบ และผูก้ ากับการแสดงได้ปรับปรุ งแก้ไขการแสดงให้มี
ความสมบูรณ์ แล้ว บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จึงเริ่ มต้นเปิ ดแสดงจริ งต่อผูช้ มภายนอก อย่างไรก็ตาม
ขั้นตอนการเปิ ดแสดงจริ งนี้ จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนดังต่อไปนี้
-
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รอบเอไทม์ มีเดีย และรอบสื่ อมวลชน
ก่ อ นการเปิ ดการแสดงต่ อ ผูช้ มทัว่ ไปที่ ซ้ื อ บัต รเข้า มาชมละครเพลงเรื่ อ งนั้น ๆ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จะจัดรอบพิเศษขึ้น 2 เพื่อเชิญสื่ อมวลชนรวมทีมงานผูผ้ ลิตรายการวิทยุและ
นัก จัดรายการวิท ยุ (DJ.) ของบริ ษ ัท เอไทม์มี เดี ย จากัด เข้า ชมละครเพลง วัตถุ ป ระสงค์เพื่อให้
สื่ อมวลชนแขนงต่างๆ เป็ นกระบอกเสี ยงในการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดแสดง
ละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ โดยหวังให้เกิ ดกระแสของละครเรื่ องนั้นๆ ขึ้นในสังคม อังส่ งผล
กระต่อยอดจาหน่ายบัตรของละครเพลงเรื่ องนั้นๆ

สาเหตุที่เนื่องจากบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ให้ความสาคัญกับรอบบริ ษทั เอไทม์มีเดีย
จากัด เหตุเพราะผูถ้ ื อส่ วนหนึ่ งคือบริ ษทั จีเอ็มเอ็มมีเดีย จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อผลทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดจึงเปิ ดรอบการแสดงพิเศษขึ้น 1 รอบ สาหรับทีมงาน
ผูผ้ ลิตรายการวิทยุและ นักจัดรายการวิทยุ (DJ.) ของบริ ษทั เอไทม์มีเดีย จากัด ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้นกั จัดรายการ ช่วยประชาสัมพันธ์และนอกจากนี้ คลื่นวิทยุในเครื อ ยังมีการเล่มเกมส์เพื่อให้
ผูฟ้ ังได้มีโอกาสเข้าร่ วมชมละครเพลงในรอบบริ ษทั เอไทม์มีเดีย จากัด อีกด้วย
“เราจะจัดรอบเอไทม์ ก่อนและตามด้ วยรอบสื่ อมวลชน ทั้ง 2 รอบจะแสดงก่ อน
เปิ ดแสดงจริ งประมาณ 1 สั ปดาห์ ก่อนการเปิ ดแสดงรอบกาล่ าที่ เรากาหนดไว้ ที่ เป็ นอย่ างนี เ้ พราะ
หลังจากจบรอบสื่ อกับรอบเอไทม์ ข่ าวต่ างๆ จะเริ่ มออก เริ่ มเป็ นกระแส 1 อาทิ ตย์ และก่ อนการ
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แสดงนั้นบัตรจะเริ่ มขายดี เพราะคนดูเริ่ มสนใจละครเพลงของเราจากสื่ อต่ างๆ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต,
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
-

การเปิ ดแสดงต่ อผู้ชมทัว่ ไป
การเปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดนั้น มักจัดให้มีการแสดงรอบ
ปฐมทัศน์ หรื อรอบ GALA ขึ้น 1 รอบถือเป็ นการเปิ ดตัวการแสดงละครเรื่ องนั้นๆ อย่างเป็ นทางการ
ก่อนการเปิ ดแสดงในรอบปกติที่ผชู้ มสามารถหาซื้อบัตรเพื่อเข้าชมละครเพลงได้
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D

รอบปฐมทัศน์ (รอบ GALA)
การเปิ ดแสดงต่อผูช้ มรอบปฐมทัศน์ของละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
นั้น จะเรี ยกว่า “รอบ GALA” ซึ่ งมักจัดขึ้นในวันศุกร์ เวลา 19.30 น. โดยรอบ GALA นี้ บริ ษทั จะ
เชิญศิลปิ น นักแสดง บุคคลชื่อเสี ยงในวงการต่างๆ อีกทั้งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ซี เนริ
โอ จากัด เข้าชมละครเพลง นอกจากนั้นยังมีการเชิญสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่ วมทาข่าวในรอบ
การแสดงนี้ดว้ ย

ในแง่ ข องการตลาด วัตถุ ประสงค์ของการจัดแสดงรอบปฐมทัศน์หรื อ
รอบ GALA ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระแสของละครเรื่ องนั้นๆ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ งเนื่องเพราะการเชิญศิลปิ น
และคนที่มีชื่อเสี ยงมาชมละครนั้น ทาให้สื่อมวลชนสนใจมาทาข่าว นอกจากนั้นหลังจากจบการ
แสดงทางบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จะสัมภาษณ์ความรู้สึกของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงที่มีต่อละครเพลงเรื่ อง
นั้นๆ เพื่อใช้ในการทาการสื่ อสารการตลาดต่อไป

รอบการแสดงปกติ
หลักจากการแสดงในรอบปฐมทัศน์ หรื อ รอบ GALA เสร็ จสิ้ น รอบต่อ
จากนี้ ไปผูช้ มจะเป็ นผูช้ มทัว่ ไปที่ซ้ื อบัตรเพื่อเข้าชมละครเพลง จากการวิจยั พบว่า การเปิ ดแสดงใน
รอบการแสดงปกติ น้ ัน บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มักเปิ ดแสดง 5 วันต่อสัปดาห์ คือ วันอังคาร – วัน
อาทิตย์ (วันจันทร์ งดเปิ ดแสดง) โดยวันอังคาร- วันศุกร์ จะเปิ ดแสดง วันละ 1 รอบ คือรอบเวลา
19.30 น. และวันเสาร์ -อาทิตย์ จะเปิ ดแสดงวันละ 2 รอบ ได้แก่ รอบ 14.30น. และ 19.30 น.
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“เนื่ องจากเราแสดงติ ด ต่ อกั นแต่ ล ะเรื่ องอย่ า งตา่ ก็ 20 รอบ ดังนั้ นเพื่ อ
คุณภาพเสี ยง และไม่ ให้ นักแสดงล้ าจนเกินไป เราจึงมีวนั พัก 1 วัน นั่นคื อวันจันทร์ ” (ฤดีภญั แสง-ชู
โต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

D

เมื่อละครเพลงเปิ ดแสดงสู่ สายตาผูช้ ม ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ย
เตอร์ นับว่าหน้าที่ของผูก้ ากับการแสดงและทีมงานฝ่ ายสร้างสรรค์สิ้นสุ ดแล้ว หากแต่จากการวิจยั
พบว่าเมื่อจบการแสดงในแต่ละรอบพบว่าผูก้ ากับการแสดงจะเป็ นสะท้อนมุมมองของผูช้ มพร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้นกั แสดงและทีมงานปรับปรุ งได้เก็บรักษาในส่ วนที่ดีและปรับปรุ งใน
จุดบกพร่ องในรอบการแสดงต่อๆ ไป
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3.3 การเพิม่ รอบการแสดง
ในการเปิ ดแสดงละครเพลงแต่ละเรื่ องของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มักเปิ ดรอบการ
แสดงเพื่อขายบัตรในระยะแรกประมาณ 20-25 รอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการกาหนดจานวนรอบการ
แสดง เกิดขึ้นด้วย 2 ปั จจัยอันได้แก่ ทุนสร้างที่บริ ษทั ลงทุนไป และผลกาไรที่บริ ษทั วางเป้ าหมายไว้
และการตัดสิ นใจทั้งหมดจะอยูท่ ี่ผอู ้ านวยการสร้างเป็ นสาคัญ
“เรากาหนดรอบให้ ค้ ุมทุน เราก็ต้องดูว่าต่ อรอบเราใช้ ค่าใช้ จ่ายเท่ าไหร่ ต่ อรอบเรา
เสี ยค่ าใช้ จ่ายไปเท่ าไหร่ โดยปกติ เราขายบัตรได้ 80% ต่ อรอบ เราจะเบรกออกเป็ นกี่ รอบ ถ้ า 30
ล้ า นก็ป ระมาณ 12-13 รอบ แล้ ว เราจะท าก าไรอี ก เท่ า ไหร่ ” (ฤดี ภ ัญ แสง-ชู โ ต, สั ม ภาษณ์ , 9
กรกฏาคม 2553)
การตัดสิ นใจเพิ่มรอบการแสดงละครเพลงแต่ละเรื่ องนั้นทางบริ ษทั จะพิจารณา
จาก 2 ปั จจัยหลักๆ ได้แก่ กระแสความนิยมของผูช้ มซึ่ งวัดได้จากยอดจาหน่ายบัตร และการคานวน
รายได้ผลกาไรที่คาดว่าจะได้รับหากเพิ่มรอบการแสดง
“ถ้ าเพิ่ มรอบก็ต้องคิ ดแบบเดียวกัน และต้ องดูที่กระแสด้ วย ถ้ ากระแสดีมาก บัตร
เราอาจขายได้ 90% แปลว่ าเพิ่มอีก 10 รอบเราจะได้ กาไรเท่ านี ้ ถ้ ากระแสไม่ ได้ ดีมาก เราขายบัตรได้
60-70% ก็จะได้ กาไรประมาณนี ้ บางเรื่ องไม่ เท่ ากัน ซึ่ งเราจะรู้ เร็ วว่ ากระแสดีหรื อไม่ ก่ อนเปิ ดเล่ น 1
อาทิ ตย์ ถ้ ากระแสดีมากบัตรจะค่ อนข้ างเต็ม แต่ พอเปิ ดไปอาทิ ตย์ หนึ่ง คื อหลังกาล่ า 1 อาทิ ตย์ นี่ ถ้ า
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กระแสดีมากบัตรจะถล่ มทลายมันขายลอตแรกนี่ หมดไปแล้ ว ต้ องเพิ่รอบมเพราะหมดจริ งๆ” (ฤดี
ภัญ แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
ขั้นที่ 4 ขั้นหลังจากปิ ดการแสดง
ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวนั เลิกลา ละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด ที่เปิ ดแสดง ณ โรง
ละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ก็ตอ้ งมีวนั ปิ ดม่านแสดงเช่นกัน ผูอ้ านวยการสร้างและทีมงานจะมี
มติร่วมกันในการสิ้ นสุ ดการแสดงละครเพลงแต่ละเรื่ องด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยหลักๆ 2 ปัจจัยได้แก่
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- ปัจจัยภายนอก
ทางทีมงานจะประชุ มเพื่อวิเคราะห์ว่าสมควรยุติการแสดงละครเพลงในแต่ละเรื่ อง
จากการวิเคราะห์ ปัจจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ จากยอดจาหน่ ายบัตรละครเพลงเรื่ องนั้นๆ และการ
ประเมินวิเคราะห์ผชู้ มของทีมงานเอง
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“ฟ้ าจรดทรายเราทาได้ มากที่ สุด 53 รอบเป็ นละครที่ เราทารอบการแสดงมากที่ สุด ที่
ตัดสิ นใหยุดเล่ นเพราะเราจะดูจากยอดขายบัตร จากยอดขายที่ อาจจะแตะ 90% พอร่ วงลงมาเหลื อ
80% เราก็จะเริ่ มรู้ แล้ วว่ าคนดูจะไม่ มากไปกว่ านี ้แล้ ว ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์ , สัมภาษณ์ , 4 มิถุนายน
2553)

“เราวิเคราะห์ กันว่ าคนดูของเรายังแคบมาก หากแทบกับต่ างประเทศ คนดูของเราส่ วน
ใหญ่ คือคนกรุ งเทพที่ ดูละครเวที ซึ่ งมี ไม่ มากนัก ฟ้ าจรดทรายเราเล่ น 53 รอบ เท่ ากับเรามี ผ้ ูชม 7
หมื่นกว่ าคน ซึ่ งเราวิเคราะห์ ว่าคนดูหมดแล้ ว” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

- ปัจจัยภายใน
นอกจากการพิจารณาปั จจัยภายนอกแล้ว ปั จจัยภายในคือนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอย่าง
มากที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจยุติการแสดงละครเพลงของบริ ษทั โดยแบ่งได้เป็ น 2 ปั จจัยหลัก คื อ
ผูอ้ านวยการสร้ างและที มงานต้องผลิ ตละครเพลงเรื่ องต่อไป และข้อจากัดด้านคิวของโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
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“เราอยากให้ ละครเพลงของเราอยู่ในโรงนานที่ สุด แต่ ว่ทีมงานหลักๆ เรามีอยู่ชุดเดียว
เรามีไทม์ ไลน์ ของเราที่เราวางไว้ แล้ วว่ าต้ องไปทาละครเรื่ องอื่นต่ อ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4
มิถุนายน 2553)
“แม้ เราจะมีโรงละครของเราเอง แต่ รัชดาลัยก็รับงานจากภายนอกด้ วย บางที เราต้ อง
ตัดสิ นใจหยุดละครเราเพราะโรงละครมีงานอื่นๆ จ่ ออยู่” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม
2553)

D

เมื่อทางบริ ษทั มีมติยุติการแสดงละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ถือว่าเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของ
บริ ษทั เมื่อหลังจบการแสดงในรอบสุ ดท้าย ผูอ้ านวยการสร้างจะเชิ ญทีมงานผูผ้ ลิตทุกท่านขึ้นบท
เวที และผูอ้ านวยการสร้างจะขึ้นกล่าวขอบคุณและทีมงานผูช้ ม เมื่อม่านปิ ดลง ถือเป็ นการสิ้ นสุ ด
การแสดงละครเพลงเรื่ องนั้นๆ อย่างเป็ นทางการ
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กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีการโครงสร้างการบริ หารงาน
ละครเพลงที่แตกต่างจากแนวคิดดังกล่าว คือ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จะจัดโครงสร้างที่มีลาดับชั้น
มากกว่า กลาวคื อ มี การจัดเป็ นกลุ่ ม และนาตาแหน่ ง หรื อลักษณะงานที่ใ กล้เคี ย งกันอยู่ใ นกลุ่ ม
เดี ยวกัน แบ่งได้ท้ งั สิ้ น 7 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กองอานวยการ ด้านการแสดง ด้านบทละคร ด้านเพลง
ด้านองค์ประกอบศิลป์ ด้านเสื้ อผ้า และด้านการตลาด ทั้ง 7 กลุ่มงาน อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
ผ่านดาเนิ นการผลิ ต ซึ่ งมีฝ่ายควบคุมการผลิตดูแลอีกชั้นหนึ่ ง อย่างไรก็ตามทั้งหมดอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของผูก้ ากับการแสดงและ ผูอ้ านวยการผลิต ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ในการผลิตละครเพลงของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ผูก้ ากับการแสดงและผูอ้ านวยการสร้างมักเป็ นคนเดียวกันคือคุณ ถกลเกียรติ
วีรวรรณ นอกจากนี้ ยงั พบว่าในธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พนักงาน 1 คน อาจมีหน้าที่
รับผิดชอบในหลายตาแหน่ง
ขั้นตอนบริ หารงานละครเพลง ของบริ ษทั ซิ เนริ โอ จากัด กล่าวคือ บริ ษทั แบ่งขั้นตอนการ
บริ หารงาน ละครเพลง 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ทั้ง 4 ขั้นตอน หลักอันได้แก่ (1) ขั้นเตรี ยมการผลิต
อันประกอบไปด้วย การประชุ มวางแผนการผลิ ตประจาปี การคัดเลื อกบทประพันธ์ การพัฒนา
ประเด็นการนาเสนอของเรื่ องและพัฒนาโครงสร้างบทละคร การพัฒนาบทละคร ดนตรี คาร้อง การ
พัฒนาองค์ประกอบศิลป์ และการคัดเลือกนักแสดงและการพัฒนาเครื่ องแต่งกาย (2) ขั้นการผลิต
และการซ้อม อันประกอบไปด้วย การซ้อมร้องเพลง การอ่านบทรวม (Read-through) การซ้อม
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เต้น การรวมซ้อมในห้องซ้อม การดาเนิ นการผลิ ตองค์ประกอบอื่ นๆ การดาเนิ นงานด้านการ
สื่ อสารการตลาดและจาหน่ ายบัตร และ การซ้อมในโรงละครจริ ง (3) ขั้นการเปิ ดการแสดง อัน
ประกอบไปด้วย การเปิ ดแสดงเพื่อทดสอบผูช้ ม (Test-Audience) การเปิ ดแสดงจริ ง และการเพิ่ม
รอบการแสดง และ(4) ขั้นปิ ดการแสดง
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D
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ตอนที่ 3 กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงทีต่ อบสนองผู้ชมของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
ธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญใน
การผลิตผลงานที่เป็ นที่ชื่นชอบของกลุ่มผูช้ มอันนาไปสู่ ความอยู่รอดในเชิงธุ รกิจต่อไป อย่างไรก็
ตามจากการศึ ก ษาพบว่าที ม งานผูผ้ ลิ ตละครเพลงของบริ ษ ทั มี ก ารวางกลยุท ธ์ ส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองผูช้ มไว้ดงั นี้

D

3.1 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีนโยบายในการผลิตละครเพลงแต่ละ
เรื่ องจากการคาดเดาความต้องการของผูช้ มเป็ นสาคัญ และจะผลิตละครเพลงที่ตอบสนองความ
ต้องการของผูช้ มให้ได้มากที่สุด ซึ่ งจะส่ งผลต่อรายได้และการดาเนินงานของธุรกิจ
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“อย่ าลืมว่ าเรื่ องนีจ้ บ เดี๋ยวก็เป็ นเรื่ องใหม่ ซึ่ งเราไม่ ร้ ู เลยว่ าผลตอบรั บจะเหมือนกันไหม
เรื่ องนีท้ าแล้ วมีคนดู แต่ กต็ ้ องไม่ ประมาท ต้ องคอยดูว่าคนเขาชอบไหม คนที่ เคยดูเรื่ องที่ แล้ ว คนที่
เคยดูครั้ งก่ อน มาดูเรื่ องนีค้ รั้ งนี เ้ ขาว่ ายังไง เราต้ องถูกคนดู Audition ใหม่ ตลอดเวลา” ถกลเกี ยรติ
วีรวรรณ กล่าว (Positioning, 2550, 23 พฤศจิกายน)

“ทาละครแต่ ละเรื่ อง ผู้กากับ ที มงาน พวกเราทุกคน เราจะคิ ดก่ อนว่ า คนดูอยากดูไหม
คนดูจะชอบไหม คนดูจะรู้ เรื่ องไหมเราต้ องไม่ ทาให้ คนดูของเราผิดหวัง เพราะถ้ าเรื่ องนีเ้ ขาผิดหวัง
เรื่ องหน้ า เรื่ องต่ อๆ ไปเขาอาจจะไม่ มาดูอีกเลย” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ที่ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัดให้ความสาคัญในการ
ผลิตละครเพลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 8 ประการ
ดังนี้
3.1.1 รู ปแบบการนาเสนอ
ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด เน้นผลิตละครเพลงในรู ปแบบการนาเสนอ
ที่ผชู ้ มรับชมได้ง่าย สนุ กสนาน ไม่ซบั ซ้อน มีความหวือหวาตื่นตาตื่นใจ ทั้งนี้ เกิดจากการวิเคราะห์
ผูช้ ม ทั้งจากประสบการณ์ในการทางาน การทาวิจยั กลุ่มผูช้ ม
“เรามองว่ าเราทาละครแบบ Mass คื อมันต้ องมีแง่ ของศิ ลปะการแสดงด้ วยแต่ คนดูต้อง
ดูง่ายด้ วย เพราะคนดูเมืองไทยก็ยังอยากจะมาดูอะไรที่ สบายใจ สวยๆงามๆ อยู่ แล้ ว เสี ยเงินมาเป็ น
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พัน ชอบดูอะไรซาบซึ ้ง เราทาให้ ดู นั่นคื อสไตล์ ของเรา” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน
2553)
“คนดูของเราแน่ นอนว่ าเขาชอบสไตล์ ของเรา บางคนบอกว่ าเราเป็ นสไตล์ บอร์ ดเวย์
เพราะเรามักทาละครเพลงแบบดูง่ายสนุก และมักหวือหวาหรื ออะไรทาให้ คนดูประหลาดใจ ซึ่ งจาก
ประสบการณ์ และผลวิจัยก็พบว่ า คนดูชอบแบบนี ้ และเราก็ถนัดทาละครแบบนี ้” (ฤดีภญั แสง-ชูโต,
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

D

อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการนาเสนอในละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด คือ ปั จจัยหนึ่ง
ที่สามารถดึงดูดให้ผชู้ มชื่นชอบและตัดสิ นใจชมละครเพลงเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
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“สไตล์ ที่นี่จะเป็ นแบบบอร์ ดเวย์ เนือ้ เรื่ องจะสนุก เข้ าใจง่ าย โชว์ สวยๆ และตื่นตาตื่นใจ”
(ยศวรรษ์ พวงจัน่ เพชร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ดูเพราะชอบความสนุก ความสวยงาม เพลิดเพลิน สนุก
ซึ่ งบางเจ้ าจะดูยากเข้ าใจ ต้ องตีความเยอะไปหมดทาให้ ดูไม่ สนุก”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“เป็ นละครเพลงที่ ดูง่าย ไม่ ได้ อาร์ ทจ๋ าเกินไป คนที่ดูไม่ ต้องมีพืน้ ละครเวที เลย ใครดูกไ็ ด้
แล้ วแต่ ละเรื่ องก็มีอะไรให้ คนดูได้ ตื่นตาหรื อประหลาดใจเสมอ”
(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

3.1.2 ช่ วงเวลาในการจัดแสดง
นโยบายการผลิ ตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จะเปิ ดการแสดงละครเวทีปีละ 3
เรื่ อง โดยทีมงานมักกาหนดให้ละครเพลงฟอร์ มใหญ่ทุนสร้างสู งเปิ ดแสดงในช่วงกลางปี ของทุกปี
ทั้งนี้เกิดจากการประสบการณ์และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูช้ ม
“Timming ในการแสดงก็สาคัญ คื อลองมาเรื่ อยก็จะรู้ ว่ า ธันวา มกรา อย่ าไปเล่ น ธันวา
คนไม่ เอาอะไรแล้ ว คนจะไปเที่ยว มกราคมเพิ่ง hang over จากปี ใหม่ ยังไม่ ค่อยอยากปาร์ ตีอ้ ะไรกัน
ต่ อ ดังนั้นช่ วงดีคือช่ วงมีนา พฤษภา มิถุนา กรกฏา กลางปี นี ้ เวิร์ค เท่ าที่ ลองมาเราก็เลยได้ สไตล์ ว่า
ละครฟอร์ มใหญ่ จะลงกลางปี คนกาลังพอดีพอดี อั้นๆ มาแล้ วตั้งแต่ ต้นปี แล้ วก็ไม่ เบื่อ เพราะถ้ าไป
ปลายปี เนี่ย กว่ าจะถึงปลายปี มันจะมี อีเวนท์ อะไรเยอะแยะ คนจะใช้ เงินหมดแล้ ว ดังนั้นกลางปี เนี่ย
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ก าลัง ดี ทั้ ง หมดเนี่ ย มันเกิ ดจากประสบการณ์ ลองผิ ดลองถู ก มาเรื่ อยๆ” (ชยากร สุ ทิ นศัก ดิ์ ,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
นโยบายการผลิ ตละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด วางช่ วงเวลาในการแสดงละครเวที
ของบริ ษทั ไว้ 3 ช่วง ช่วงต้นปี ราวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมจะเปิ ดการแสดงละครฟอร์ มเล็ก (ละคร
พูด) ช่วงกลางปี ราวเดือนพฤษภาคม- กรกฏาคม มักเปิ ดการแสดงละครเพลงฟอร์ มขนาดใหญ่ และ
ช่วงปลายปี ราวเดือนกันยายน-ตุลาคม จะเปิ ดแสดงละครเพลงฟอร์มขนาดกลาง

D

ช่ วงเวลาในการเปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั โดยเฉพาะละครที่มกั เปิ ดแสดงช่ วง
กลางปี และปลายปี นั้น มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครของกลุ่มผูช้ ม ทั้งในแง่ความต้องการเสพ
ความบันเทิง และในแง่เศรษฐกิจ
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“คนดูกไ็ ม่ ได้ อยากดูละครเพลงอะไรบ่ อยๆ อาจจะปี ละเรื่ องหรื อ 2 เรื่ อง ซึ่ งtimming ของซี เนริ โอถือ
ว่ ากาลังดีในมุมคนดู คือดูเรื่ องนีม้ นั จะยังสนุกอยู่พักหนึ่งซึ่ งเราก็คงยังไม่ อยากดูละครเรื่ องไหนเพิ่ม
แต่ ถ้าทิง้ ระยะสักหน่ อย 3 หรื อ 4 เดือน มันก็เป็ นช่ วงที่ เราเริ่ มลืมเรื่ องเก่ า อยากดูเรื่ องใหม่ พอดี ”
(นายคิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ช่ วงกลางๆ ปี เนี่ย ทางานเหนื่อยๆ ก็อยากหาอะไรทาให้ ผ่อนคลาย ถ้ ามีละครเพลงแสดงช่ วงนี ้
ก็อยากดู ส่ วนช่ วงปลายปี ก็เหมือนกัน เหมือนให้ รางวัลประจาปี กับตัวเอง”
(นพดล สิ นพิศุทธิ์ , สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ส่ วนใหญ่ เขาจะเล่ นเรื่ องหนึ่งแล้ วห่ างกัน 3-4 เดือน ซึ่ งก็ดีเพราะว่ าเราจะได้ เก็บเงินทัน
ถ้ าเล่ นติดกันมากกว่ านีเ้ ก็บเงินไปทัน”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

3.1.3 บทละคร
บทละครเสมือนหัวใจของละครเพลงทุกเรื่ องนั้น เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทีมงานผูผ้ ลิตละคร
เพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ ม
ทีมงานจะเลื อกพัฒนาละครเพลงจากบทประพันธ์ที่ผชู้ มชื่ นชอบอยู่ มากกว่าการพัฒนาบทละคร
ขึ้นมาใหม่ นอกจากเพื่อตอบสนองความต้องผูช้ มแล้ว ยังเป็ นการลดความเสี่ ยงของการทาธุ รกิ จ
ละครเพลงอีกด้วย
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“จากประสบการณ์ มันทาให้ เรารู้ ว่ า ละครประเภทเขียนเรื่ องเองเนี่ยเสี่ ยง คิ ดพลอตเอง
เสี่ ยง เอาเพลงเก่ ามาร้ องใหม่ เสี่ ยง เรื่ องบางกอก2548 ที่ เราเขียนบทเองประสบความสาเร็ จน้ อยที่ สุด
แต่ ในทางกลับกัน ถ้ าเราเอานวนิ ยายดังมาทา คนดูที่เคยอ่ านก็สนใจ อยากดู ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์ ,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

D

“จากประสบการณ์ ของเรื่ องกินรี สีร้ ุ ง เห็นเลยว่ าเรื่ องนีไ้ ม่ ได้ ขายดีเท่ าเรื่ องอื่ น คนไทย
เหมือนยังไม่ เปิ ดรั บตัวละครที่ เขาไม่ ร้ ู จั ก เขารู้ จักแม่ นาค เขารู้ จักคุณหญิงกี รติ และเขามีความรั ก
และความผูกพันกับละครเรื่ องนี ้ เวลาเราเอามาทามันเลย touch เขา มันได้ เขา แต่ พอเป็ นอิ ซซี่ คื อ
อะไร แม้ บางคนบอกว่ าดี มาก แต่ บางคนก็ไม่ ได้ ขวนขวายมาดู ” (ฤดีภญ
ั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์ , 9
กรกฏาคม 2553)
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นโยบายการผลิตละครเพลงที่เน้นที่เน้นตอบสนองผูช้ มด้วยการพัฒนาบทละครจากบท
ประพันธ์ที่มีชื่อเสี ยงนั้น นโยบายดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจเลือกชมละครของบริ ษทั
หากบทประพันธ์ดงั กล่าวเป็ นบทประพันธ์ที่ผชู้ มชื่นชอบอยูก่ ่อนหน้า จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
บัตรเข้าชมได้ง่ายขึ้ น อี กทั้งการนาบทประพันธ์ที่มีชื่อเสี ยงมาพัฒนาเป็ นละครเพลง ทาให้ละคร
เพลงเรื่ องนั้นๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น
“ค่ ายอื่นๆ จะเอาเรื่ องที่เราไม่ ร้ ู จักมาแสดง แต่ ของซี เนริ โอเขาเอานิยายดังมาทา เราเคยอ่ าน เคย
ประทับใจอยู่แล้ ว ก็อยากดู ตัดสิ นใจซื ้อบัตรง่ ายกว่ าเรื่ องที่ เราไม่ ร้ ู จัก”
(ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พิพฒั น์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“เขาเอานิยายที่เขียนไว้ ดีมาทาละครเพลง เราก็เชื่ อใจได้ ระดับหนึ่งว่ ามันต้ องสนุกน่ าดูแน่ นอน
เพราะนิยายมันดีอยู่แล้ ว ไม่ ต้องนั่งเสี ยงเดาว่ าเรื่ องนีจ้ ะสนุกไหม”
(อดิสร ส่ งเสริ ม, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ซี เนริ โอชอบเอานิยายที่คนไทยชอบมาทาเป็ นละครเพลง บางเรื่ องอย่ างฟ้ าจรดทราย
ไม่ เคยทาเป็ นอะไรมาก่ อน แต่ ถกู สร้ างเป็ นละครเพลงเลยก็น่าสนใจมาก
หรื อข้ างหลังภาพที่ไม่ น่าจะสร้ างเป็ นละครเพลงได้ พอสร้ างออกมาก็เลยน่ าสนใจ”
(พนิตา มะลิเถาว์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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3.1.4 ฉากละคร
งานฉากละครเพลง เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ทางทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ
โอ จากัด ให้ความสาคัญในเรื่ องการพัฒนาฉากในละครเพลงให้มีความยิ่งใหญ่ สวยงาม แปลกตา
เน้นเทคนิคพิเศษ อย่างไรก็ตามในละครทุนสร้างสู งของบริ ษทั จะให้ความสาคัญกับฉากละครมาก
ขึ้น ด้วยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผช้ มประทับใจละครเพลงของบริ ษทั

D

“สั งเกตว่ าละครฟอร์ ใหญ่ จะไม่ มีเรื่ องอะไรที่ เป็ นปั จจุบัน เพราะคนดู เสี ยเงิ นมาเยอะ
เขาก็เคาคาดหวังว่ าจะ อลังการ ฉากที่ แบบ escape เป็ นวัง เป็ นคฤหาสน์ มีความอลังการ ดังนั้นเรา
เลยต้ องให้ ความสาคัญกับฉากสู ง ต้ องดูสวย สมจริ ง มีหลายๆ ฉาก การเปลี่ยนฉากก็ต้องรวดเร็ ว
หวือวา” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
“จะต้ องกาหนดฉากขาย Production number อยู่แล้ ว แต่ ละเรื่ องต้ องมีอย่ างน้ อย 1 ฉาก
เป็ นฉากที่ เน้ นเทคนิ คพิ เศษ อย่ างนา้ ตกมิตาเกะที่ ใช้ นา้ จริ งในข้ างหลังภาพ บ้ านแม่ นาคที่ มี 2 ชั้ น
หรื อวังอลังการในฟ้ าจรดทราย” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)
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องค์ป ระกอบด้านฉากละคร เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ก ลุ่ มผูช้ มใช้ใ นการตัดสิ นใจเข้าชม
ละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด อย่างไรก็ตามผูช้ มคาดหวังเห็นงานฉากละครของบริ ษทั ที่มี
ความสวยงาม แปลกตา และมีเทคนิคพิเศษ ทั้งนี้ผชู้ มมีฐานคิดที่หากละครเพลงเรื่ องใดที่มีการสร้าง
ฉากจานวนมากและมีเทคนิคพิเศษ จะสร้างความคุม้ ค่าให้กบั ผูช้ มมากขึ้นตามไปด้วย
“ละครบางเรื่ องไปดูฉากที่เขาทาก็ค้ ุมแล้ ว และเราบางฉากเราก็ไม่ คิดว่ าเราจะได้ เห็น
อย่ างมิตาเกะ เราก็ไม่ คิดว่ าจะมีนา้ ตกจริ งๆ อยู่กลางเวที มันประทับใจ
ทาให้ เรื่ องต่ อๆ ไปเราอยากรู้ ว่ า เขาจะมีฉากอะไรพิเศษให้ เราดูอีก ”
(นพดล สิ นพิศุทธิ์ , สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“มันเป็ นความคาดหวังของเรานะ เราเสี ยเงินไปเป็ นพันๆ ก็ต้องอยากเห็นอะไรคุ้มค่ า อลังการ ฉาก
ละครของซี เนริ โอถือว่ าเป็ นสี สันของเรื่ องและเป็ นจุดคุ้มของคนดูอย่ างเรา”
(กฤษณพงศ์ หอมชื่น, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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“ทุกเรื่ องที่ไปดูมา บอกได้ ว่าเขาไม่ เคยงกเรื่ องฉากและคงเป็ นสไตล์ ของเขาคื อเน้ นดูยิ่งใหญ่
อลังการ และสวยงามมาก เรื่ องหนึ่งมีหลากหลายฉาก ทาให้ ละครไม่ น่าเบื่อ แล้ วคนดูกส็ นุกที่ได้ ดู
ฉากต่ างๆ หลังๆ พอพูดถึงละครเพลงซี เนริ โอ ก็มกั นึกถึงเรื่ องฉากก่ อนเลย”
(เหมือนฝัน วิสิฐวาณิ ชกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

D

3.1.5 เพลง
บทเพลงถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญในละครเพลง อย่างไรก็ตามนอกจากทีมงาน
ผูผ้ ลิ ตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดจะผลิตเพลงเพื่อถ่ายทอดในละครแล้ว ยังเน้นผลิตบทเพลง
ในละครเพื่อให้ผชู ้ มชื่นชอบเป็ นหลัก เน้นเพลงผูฟ้ ังสามารถฟังได้ง่าย จดจาง่าย มีสัมผัสคล้องจอง

“เพลง Solo หรื อเพลงหลักๆ ของละครแต่ ละเรื่ อง เราตั้งใจว่ าคนฟั งต้ องชอบ เพลงต้ อง
เพราะ อาจฟั งง่ ายหน่ อย ป๊ อปๆ หน่ อย เราเชื่ อว่ าคนดูกค็ งไม่ ได้ อยากฟั งเพลงที่ ยากไปนัก หรื อเพลง
ที่ฟังแล้ วไม่ ร้ ู เรื่ อง ซึ่ งเมืองนอกก็เป็ นแบบนนีเ้ ราจะเห็นว่ ามีเพลงดังๆ ที่ เกิดขึน้ จากละครเพลงเมือง
นอกมากมาย” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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“เพลงในละครเพลงต้ องเน้ นเพลงเพราะอยู่แล้ ว เราพยายามทาให้ เพราะที่ สุด คนดูจะได้
ประทับใจไปกับละคร และมันส่ งผลดีต่อละครด้ วย ถ้ าเพลงเราก็สามารถโปรโมทเพลงได้ ด้วย คนดู
เมื่อฟั งเพลงแล้ วเพราะก็อาจตัดสิ นใจซื ้อบัตรละครได้ ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม
2553)
เพลงในละครเพลง เป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ผูช้ มในใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อชมละครเพลง
ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด โดยผูช้ มจะได้รับฟังเพลงจากละครเพลงเรื่ องต่างๆ จากสื่ อที่ทางบริ ษทั
เผยแพร่ ซึ่ งผูช้ มสามารถคาดคะเนความน่าสนใจของละครแต่ละเรื่ องได้จากเพลงละคร อีกทั้งเพลง
ที่ตวั ละครใช้สื่อสารกันในละครเพลง เป็ นอีกสี สันหนึ่ งที่กลุ่ มผูช้ มประทับใจในละครเพลงของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
“เขาชอบโปรโมทเพลงก่ อน อาจเอาเพลงจากละครมาทาทานองใหม่ ให้ เป็ นเพลงป๊ อปมากขึน้ พอ
เราฟั งจะรู้ ว่า เพลงในเรื่ องนีเ้ พราะไหม โทนของเรื่ องจะเป็ นอย่ างไร น่ าไปดูไหม
บางทีฟีงเพลงโปรโมทก็ช่วยตัดสิ นใจง่ ายขึน้ ว่ า น่ าจะดูจังนะ ว่ าเพลงนีจ้ ะอยู่ในช่ วงไหนของละคร”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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“เพลงเดี่ยวของตัวละครจะเพราะมาก ฟั งแล้ วประทับใจ ความหมายดี เพราะเข้ าใจตัวละครแล้ วยัง
เพราะอีก ดูเสร็ จแล้ วก็ยงั จาเพลงจากละครได้ ทาให้ เรื่ องต่ อๆ ไปอยากมาดูอีก ”
(ปิ ยนันท์ นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ละครของที่นี่จะมีเพลงที่ตัวละครใช้ คุยกันเยอะ บางทีจีบกันเป็ นเพลง
ทะเลาะ เถียงกันเป็ นเพลง หรื อคุยกันเป็ นเพลง พวกนีม้ นั สร้ างความประหลาดใจให้ คนดู
เราก็ร้ ู สึกว่ าสร้ างสรรค์ ดี เข้ าใจทา และไม่ ซ้าใคร”
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

PU

D

3.1.6 นักแสดง
ในกระบวนการผลิตละครเพลงทีมงานจะคัดเลือกนักแสดงโดยใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลื อก ได้แก่ ความเหมาะสมกับบทบาท ความสามารในการร้องและการแสดงอีกทั้ง
พิ จ ารณาองค์ป ระกอบอื่ น ๆ ประกอบควบคู่ ก ัน (ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม บทที่ 4 ตอนที่ 3 การคัดเลื อ ก
นักแสดงนา) อย่างไรก็ตามการคัดเลื อกตัวนักแสดงมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูช้ มในการเข้าชม
ละครเพลงแต่ละเรื่ องอีกด้วย ทีมงานผูผ้ ลิตจึงเน้นการนาศิลปิ นและนักแสดงที่เป็ นที่รู้ จกั และมี
ชื่อเสี ยงแสดงนา เพื่อดึงดูดใจผูช้ ม

“ดาราที่ มาเล่ นเป็ นเรื่ องสาคัญ ดาราที่ ดัง คนรู้ จัก มีความสามารถให้ คนดูอยากมาดูได้
ต้ องไม่ ใช่ ดังคนเดี ยว ต้ องมาเป็ นคู่ หรื อเรื่ องไหนใส่ ดาราได้ เยอะๆ ก็ต้องใส่ ตอนเราทาบางกอก
2548 นางเอกไม่ ซีเรี ยส เลยเลือกแอนนิตา ซึ่ งไม่ มีจุดขาย ไม่ ได้ รับการยอมรั บ ทาให้ ไม่ ค่อยประสบ
ความสาเร็ จ แต่ ถ้าเทียบกับบัลลังก์ เมฆ ปี 2550 ที่เรากลับมาทาให้ เราเลือกดาราดังๆ มาใส่ ในทุกบท
และคนดูก็คงรู้ สึ กดี ที่มีดาราดังๆ มารวมอยู่ในละครเรื่ องเดี ยว” (ชยากร สุ ทินศักดิ์ , สัมภาษณ์ , 4
มิถุนายน 2553)
“ไม่ ใช่ แค่ ดาราหรื อศิลปิ นที่ ดังเท่ านั้น เขาต้ องเล่ นละครเพลงได้ ด้วย เหมาะกับบท คุณ
บอยจะหาตรงนีม้ ากกว่ า จะเห็นว่ าหลังๆ เราเลือกก็นักร้ องที่ ความความสามารถมาเล่ นเพราะเราเชื่ อ
ว่ าเขาทาได้ คนดูก็คงอยากพิสูจน์ เหมือนกันว่ านักร้ องคนนั้นจะเล่ นได้ ดีแค่ ไหน” (ฤดีภญั แสง-ชู
โต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

ปัจจัยด้านนักแสดงที่แสดงนาในละครเพลงเรื่ องต่างๆ มีส่วนอย่างมากต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกชมละครเพลงในแต่ละเรื่ อง โดยกลุ่มผูช้ มจะพิจารณาในประการแรกว่า นักแสดงเหล่านั้นมี
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ความเหมาะสมกับบทหรื อไม่ พิจารณาถึงความสามารถในการแสดงและการร้องเพลงตามมา หาก
ผูช้ มพิจารณาแล้วว่านักแสดงมีความเหมาะสมกับละครเพลงเรื่ องนั้นๆ จึงนาไปสู่ การตัดสิ นใจเข้า
ชมละครเพลง นอกจากนี้ นโยบายของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ที่มกั นานักร้องมาแสดงนาในละคร
เพลงมีท้ งั ข้อดีที่ว่าผูช้ มรู ้สึกแปลกใหม่ทา้ ทาย และข้อเสี ยคือผูช้ มขาดความเชื่ อมัน่ ในตัวศิลปิ นคน
ดังกล่าว ซึ่ งทาให้ส่งผลต่อการขาดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ด้วย
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“เราจะดูว่าใครเล่ นเป็ นบทอะไร เหมาะไหม เล่ นเก่ งไหม ยิ่งถ้ าเรื่ องไหนรวมดาราดังๆ หรื อคนเก่ งๆ
ไว้ เยอะก็น่าดู อย่ างบัลลังก์ เมฆดาราเยอะมาก ข้ างหลังภาพที่ มีทั้งคุณรั ดเกล้ า คุณแพท และบี”้
(ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พิพฒั น์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“นักแสดงเป็ นหลักเลยว่ าละครเรื่ องนั้นน่ าดูไหม เช่ นลมหายใจ เรารู้ ว่าดาราแต่ ละคนร้ องเพลง
เพราะมาก นิโคล รั ดแก้ ม แก้ ม อ๊ อฟ มอส แล้ วแต่ ละคนก็เล่ นละครได้ พอคนเหล่ านีม้ ารวมบนเวที
เดียวกันก็ค้ ุมค่ า เราก็เดาได้ ว่าละครน่ าจะออกมาสนุก เพลงเพราะไม่ น่าผิดหวัง ”
(ปิ ยะพันธ์ สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“บางเรื่ องเขาจะเอานักร้ องหรื อคนที่ไม่ เคยเล่ นละครเพลงมาก่ อนมาลองเล่ น เช่ น
แม่ นาคที่มีอาร์ เดอะสตาร์ ซึ่ งตอนแรกก็ไม่ ค่อยเชื่ อฝี มือเท่ าไหร่ มันก็มีทั้งท้ าทายว่ า
จะเล่ นดีไหม กับทาให้ ลังเลที่ จะซื ้อบัตรไปเลย”
(อดิสร ส่ งเสริ ม, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“เรื่ องข้ างหลังภาพตัดสิ นใจไม่ ดูเพราะส่ วนตัวเชื่ อว่ า จะเหมาะกับบทนพพร
ซึ่ งเป็ นตัวละครหลักและสาคัญของเรื่ อง”
(พนิตา มะลิเถาว์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

3.1.7 ระบา
แม้ระบาจะไม่ใช่องค์ประกอบสาคัญอันดับต้นๆ แต่ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของละคร
เพลงที่ทีมงานผูผ้ ลิตได้ในความสาคัญกับการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ มละครเพลง
โดยที ม งานเน้นผลิ ต ระบ าสวยงามในละครเพลง โดยเฉพาะละครเพลงฟอร์ มใหญ่ทุ นสร้ างสู ง
ทีมงานผูผ้ ลิตจะเน้นให้มีการระบาที่ตื่นตาตื่นใจโดยนักแสดงจานวนมากอย่างน้อย 1 ชุ ดในละคร
เพลง 1 เรื่ อง ทั้งนี้นอกเน้นสอดแทรกระบาให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการแสดงในฉากสาคัญด้วย
“ด้ วยละครเพลงมันต้ องมี Dance อยู่แล้ ว คนดูก็หวังว่ าเห็ นหมู่มวล หรื อการเต้ นที่
สวยงามมันเป็ นการรวมการเต้ นและการแสดงไว้ ร่วมกัน ใน 1 เรื่ องเราจะมี Dance Number ใหญ่ ๆ

205
อย่ างน้ อย 1 ฉาก ซึ่ งโดยรวม Dance จะสาคัญ สาคัญมากน้ อยขึน้ อยู่กับเรื่ อง อย่ างลมหายใจ Dance
อาจไม่ โดดเด่ นมาก แต่ กินรี สีร้ ุ ง Dance จะโดดเด่ นมาก Dance จึ งถือเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งที่ คอย
บาลานท์ ให้ ละครเรื่ องหนึ่งน่ าสนใจ”(ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

D

“Dance รู ปแบบหนึ่งที่ เราพยายามสร้ าง และเชื่ อว่ าคนน่ าจะชอบ คื อ Movemantใส่ มัน
เป็ นส่ วนหนึ่ งในการแสดงเลย เช่ นฟ้ าจรดทรายตอนต่ อสู้ แทนที่ จะต่ อสู้ เฉยๆ เราก็เอาบวกกับการ
เต้ นให้ มีลีลาที่ สวยงามได้ อรรถรส แม่ นาคช่ วงอาจารย์ กับแม่ นาคยือ้ ยุดกั น เราก็ทาให้ ผสมการเต้ น
เข้ าไป และที่คิดว่ าคนจาได้ คือตอนที่นพพรกับคุณหญิงกีรติเผยความในใจและเต้ นรากันที่ นา้ ตา มัน
ก็คือ Dance แต่ เราเอามาเล่ าในเรื่ อง มันเสริ มเรื่ องได้ ดีกว่ า และคนดูกน็ ่ าจะเพลิดเพลิน ไปกับมัน”
(ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
ทัศนะของผูช้ มมองว่าระบาละครเพลงเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ผชู้ มคาดหวังว่าต้องมีใน
ละครเพลงทุกเรื่ อง หากแต่ไม่ได้คาดหวังแต่การชมระบาในละครเพลงมากนัก เพราะเล็งเห็ นว่า
ระบาเป็ นองค์ประกอบเสริ มให้ละครเพลงแต่ละเรื่ องมีสีสันและสมบูรณ์มากขึ้น
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“เราซื ้อบัตรดูละครแต่ ละเรื่ อง เรามาดูอย่ างอื่นมากกว่ า นักแสดง การเล่ าเรื่ อง ฉาก เพลง ส่ วนเรื่ อง
เต้ นนั้น เราไม่ ได้ คาดหวัง แต่ คิดว่ าต้ องมีเพราะเป็ นละครเพลง”
(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ละครเพลงก็ต้องมีเต้ น เต้ นเป็ นหมู่มวล เต้ นเต็มเวที มันสร้ างบรรยากาศในเรื่ องได้ ด้วย และดู
สนุกสนานด้ วย ยิ่งเรื่ องไหนมีเต้ นมากๆ เต้ นแปลกๆ จะตื่นตาตื่นใจ และรู้ สึกว่ าคุ้ม ”
(ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พิพฒั น์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“การเต้ นที่น่าสนใจของค่ ายนีค้ ือเอามาเรื่ อง มันทาให้ ละครเรื่ องนั้นมีเสน่ ห์ขึน้ มีภาพจามากขึน้ เช่ น
ตอนกีรติกับนพพรเต้ นรากันกลางนา้ ตกมิตาเกะ อันนี ถ้ ือว่ าสร้ างสรรค์ มาก หรื อเรื่ องแม่ นาคที่เอา
มวยไทยมาทาเป็ น Show ก็ถือว่ าแปลกตาและสวย”
(ปิ ยะพันธ์ สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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3.1.8 เครื่องแต่ งกายนักแสดง
องค์ประกอบด้านเครื่ องแต่งกายของนักแสดง เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ทีมงานผูผ้ ลิตให้
ความสาคัญโดยคาดหวังว่าในละครเพลงฟอร์ มใหญ่ ความสวยงามเสื้ อผ้าของนักแสดง จานวน
เสื้ อผ้าที่ผลัดเปลี่ ยนในการแสดง รวมถึ งเทคนิ คการเปลี่ยนเสื้ อผ้าของนักแสดง สามารถดึงดูดใจ
ผูช้ มให้เข้าชมละครเพลง และคาดหวังเพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ผูช้ ม
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“เสื ้อผ้ านักแสดงเป็ นสิ่ งที่ ให้ ความสาคัญเท่ ากับองค์ ประกอบอื่ นๆ ที่ สาคัญอันดับแรก
คื อต้ องสวยก่ อน และเสริ มตัวละครในฉากนั้นๆ มันสร้ างความประทั บใจให้ คนดูได้ เช่ นหาก
นางเอกต้ องเต้ นรา ชุดนักแสดงก็ต้องสวย บานๆ เต้ นแล้ วพลิ ว้ คนดูจะได้ อารมณ์ กว่ าถ้ าเสื ้อผ้ ามัน
เกือ้ หนุนกัน” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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“เราผลิตเอาเรื่ องความสวยงามก่ อน ความเป็ นเวที ดูจากที่ นั่งคนดูแล้ วมองจากบนเวที
แล้ ว สวย อลังการจริ งๆ แล้ วยังสามารถ Quick Change ได้ อีกด้ วยหรื อมีเทคนิคเปลี่ยนเสื ้อผ้ ากลาง
เวที เลย ซึ่ งจาก FeedBack ที่ เราได้ รับคื อคนดูจะชอบให้ ตัวแสดงเปลี่ยนเสื ้อเร็ วๆ หายไป 10 วินาที
กลับมาเป็ นอีกชุด เปลี่ยนชุดเยอะๆ หรื อชอบเทคนิคการเปลี่ยนชุดแบบแปลกๆ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต,
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553)

กลุ่มผูช้ มแสดงทัศนะว่าเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายของนักแสดงในละครเพลงไม่ใช่ ปัจจัย
หลักที่ผชู้ มใช้ในการตัดสิ นใจเข้าชมละครเพลงแต่ละเรื่ อง หากแต่เป็ นปัจจัยเสริ มที่ช่วยให้ละครบาง
เรื่ องมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะละครฟอร์ มใหญ่ อย่างไรก็ตามเครื่ องแต่งกายที่สร้างความ
ประทับใจให้กบั ผูช้ มคือเครื่ องแต่งกายที่สวยงาม มีการเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็ วและมีจานวนมาก อีก
ทั้งยังชื่นชอบการเปลี่ยนชุดนักแสดงบนเวทีดว้ ยเทคนิคพิเศษต่างๆ
“เสื ้อผ้ าทุกตัวละครมีความสวยงาม ดูแล้ วเข้ ากับฉาก เข้ ากับเนือ้ เรื่ อง
โดยเฉพาะฉากใหญ่ ที่มีตัวละครเยอะๆ เสื ้อผ้ าตัวแสดงประกอบก็สวยงาม
ยิ่งเสื ้อผ้ านักแสดงหลักยิ่งสวยงามกว่ า ดูเขาลงทุนกับตรงนีด้ ี ”
(เหมือนฝัน วิสิฐวาณิ ชกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ถ้ าละครเพลงฟอร์ มเล็กจะไม่ คาดหวังเรื่ องเครื่ องแต่ งกาย เพราะจะธรรมดา ไม่ เยอะชุด
แต่ ถ้าฟอร์ มยักษ์ อันนีค้ าดหวังแน่ นอน ว่ าเครื่ องแต่ งกายต้ องสวย หรู หรา เปลี่ยนหลายๆ ชุด”
(กฤษณพงศ์ หอมชื่น, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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“ชอบดูเสื ้อผ้ าของละครเพลง เพราะจะเปลี่ยนเร็ วมาก นักแสดงวิ่งไปหลังฉากวิ่งออกมาเป็ นชุดใหม่
แล้ ว เราก็จะทึ่งว่ าทาได้ อย่ างไร หรื อบางเรื่ องก็มีเทคนิคการเปลี่ยนเสื ้อจากชุดหนึ่ งเป็ นชุดหนึ่งบน
เวที ซึ่ งตอนดูจะประทับใจมาก เรื่ องอื่นๆ เลยจะแอบคิดว่ าจะเป็ นแบบไหน”
(อดิสร ส่ งเสริ ม, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

D

กล่าวโดยสรุ ปได้ว่ากลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ของธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
เน้นผลิตละครเพลงเพื่อสนองความต้องการของผูช้ ม อันนาไปสู่ รายได้จากการซื้ อบัตรของผูช้ มซึ่ ง
ส่ งผลต่อความอยู่รอดของธุ รกิ จ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตละครเพลงคือ รู ปแบบการ
นาเสนอที่ส นุ กสนานหวือหวา บทละครที่ผูช้ มต้องการชม ฉากละครที่สวยงาม เพลงที่ไพเราะ
นักแสดงที่มีชื่อเสี ยง ช่วงเวลาในการจัดแสดงที่เหมาะกับพฤติกรรมผูช้ ม ระบาและเครื่ องแต่งกาย
นักแสดงที่สวยงาม และจากทัศนะของผูช้ มพบว่ากลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูช้ มได้
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3.2 กลยุทธ์ ด้านราคา
กลยุทธ์ดา้ นราคาเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์สาคัญของธุรกิจละครเพลงที่ส่งผลกระทบทางตรง
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรของละครเพลงอันนาไปสู่ การอยู่รอดของธุ รกิ จต่อไป อย่างไรก็ตามราคา
บัตรละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดในปี 2553 แบ่งออกเป็ น 6 ระดับราคา คือ 500 บาท 1,000
บาท 1,500 บาท 1,800 บาท 2,300 บาท และ 2,800 บาท

ภาพที่ 4.24 ผังที่นง่ั โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ และอัตราค่าเข้าชมละครเพลง
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หากเปรี ยบเทียบอัตราค่าเข้าชมละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด กับบริ ษทั อื่นที่
เปิ ดแสดงละครเพลงอันได้แก่ บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด บริ ษทั ทรู แฟนเทเชี ย จากัด และ บริ ษทั
เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน) พบว่า อัตราค่าเข้าชมละครเพลงของบริ ษทั ต่างๆ มีการกาหนดราคา 5-6
ระดับ และมีการกาหนดราคาใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าเข้าชมละครเพลงบริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด
แบ่งออกเป็ น 5-6 ระดับ ระหว่าง 700 - 2,000 บาท อัตราค่าเข้าชมละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
แบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ระหว่าง 500 – 2,800 บาท และอัตราค่าเข้าชมละครเพลง บริ ษทั ทรู แฟนเทเชีย จากัด และ บริ ษทั เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน) แบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ระหว่าง 800 – 3,500 บาท

D

ตาราง 4.2 เปรี ยบเทียบอัตราค่าเข้าชมละครเพลง
ตารางเปรียบเทียบอัตราค่ าเข้ าชมละครเพลง
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ปี 2551
ปี 2552
ข้ างหลัง แม่ นาค
ภาพ
พระโขนง
3,000 .- 2,800 .2,500 .- 2,300 .2,000 .- 1,800 .1,500 .- 1,300 .1,000 .800 .500 .500 .-

2553
กินรีสีร้ ุง

2,800 .2,300 .1,800 .1,300 .800 .500 .-

2551
คู่กรรม

2552
แม่ นาค

2,500 .2,000 .1,500 .1,000 .500 .-

2,000 .1,800 .1,500 .1,200 .1,000 .700 .-

2550
เงิน เงิน
เงิน
2,500 .2,000 .1,500 .1,000 .500 .-

2551
โจโจ้ ซัง

3,500 .3,000 .2,500 .2,000 .1,500 .1,000 .-

2552
เร่ ขายฝัน

3,500 .2,500 .2,000 .1,500 .1,000 .800 .-

3.2.1 เกณฑ์ ในการกาหนดราคาเข้ าชมละครเพลง
ที มงานผูผ้ ลิ ตละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีหลักเกณฑ์การตั้งราคาบัตรเข้าชม
ละครเพลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ดังนี้
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-

ต้ นทุนในการผลิต
เนื่องจากรายได้หลักของละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัดมาจากยอดการจาหน่ายบัตร
ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตั้งราคาบัตรและรอบของการแสดงนั้น ทีมงานจะนาต้นทุนการผลิตเป็ นตัวตั้ง
โดยจะคานวนและกาหนดจานวนรอบที่เปิ ดแสดงสามารถสร้างรายในจุดคุม้ ทุนของละครเพลงแต่
ละเรื่ อง

D

“เราเลื อ กก าหนดราคาโดยค านวนจากต้ น ทุ น มนการผลิ ต ละครแต่ ล ะเรื่ องและ
Running Cost (ค่ าใช่ จ่ายที่เปิ ดขึน้ แต่ ละรอบการแสดง) เราจะตัดสิ นใจได้ ว่าถ้ างบประมาณที่ เราเสี ย
เท่ านี ้บาท ต้ องเปิ ดแสดงกี่ รอบถึ งได้ รายได้ ก ลับมา” (ชยากร สุ ทิ นศักดิ์ , สัมภาษณ์ , 4 มิถุ นายน
2553)
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- การเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อัตราบัตรชมละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีหลากหลายราคา อย่างไรก็ตาม
ละครเพลงเรื่ องกินรี สีรุ้ง ที่เปิ ดแสดงในปี 2553 ราคาต่าที่สุดอยูท่ ี่ 500 บาท และราคาสู ง 2,800 บาท
ซึ่งการตั้งราคาที่หลากหลายนั้นทีมงานผูผ้ ลิตมีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผูช้ มที่หลากหลาย
“ละครแต่ ล ะเรื่ องเราก็อยากให้ คนดูมาดู เยอะที่ สุ ด อยากให้ คนดูทุ ก กลุ่ มเข้ ามาดู
ดังนั้นราคาก็ต้องตอบสาหรั บทุกกลุ่ม เช่ น นักเรี ยนนักศึกษารายได้ น้อย อาจจะไม่ ซื้อแพงมาก 500
บาทอาจกาลังดี สาหรั บเขา กลุ่มครอบครั วอาจจะซื ้ อบัตรราคาปานกลาง ซื ้ อที่ หลายใบในราคา
พอประมาณ หรื อคนที่มีรายได้ มากก็อยากได้ ที่นั่งที่ ดีที่สุด ราคา 2,800 อาจสมเหตุสมผลสาหรั บเขา
มัน จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี บั ต รหลายราคาให้ ใครก็ไ ด้ ที่ อ ยากดู ส ามารถดู ไ ด้ ในบั ต รราคาที่ เ ขาคิ ด ว่ า
เหมาะสม” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
- การพึงพอใจของผู้ชม
นอกจากการคานวนต้นทุนในการผลิตเพื่อกาหนดราคาบัตรเช้าชมละคร เกณฑ์ขอ้
หนึ่ งที่ใช้เพื่อกาหนดราคาบัตรเข้าชมละครเพลง คือการทาการศึกษาวิจยั ผูช้ มเพื่อปรับอัตราค่าเข้า
ชมให้สอดคล้องกับกาลังซื้อและความต้องการของผูช้ ม โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามที่ผชู ้ มละครแต่ละเรื่ องจะได้รับแจกเมื่อเข้าชมละครเพลงทุกเรื่ อง
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“ในแบบสอบถามเราจะถามเรื่ องความเหมาะสมของราคาเสมอ หลังจากเราเปิ ดโรง
ละครมาได้ 1 ปี ในปี 2550 ปี 2552 เราพบว่ าผู้ชมคิ ดเห็นว่ าบัตรละครเรายังสู งอยู่ เราจึ งมีการปรั บ
ราคาลงทุกที่ นั่ง จากข้ างหลังภาพเราขายแพงสุ ด 3,000 ถูกสุ ด 500 พอมาถึงแม่ นาคเราลดราคาลง
200 บาททุกที่นั่ง แพงสุด จาก 3,000 เหลือ 2,800 โดยคง 500 บาทไว้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์
, 4 มิถุนายน 2553)

D

3.2.2 กลยุทธ์ ด้านราคาทีต่ อบสนองความต้ องการของผู้ขม
กลยุท ธ์ ก ารก าหนดอัต ราค่ า เข้า ชมละครเพลงของบริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูช้ มใน 2 ลักษณะได้แก่
- ความเหมาะสมอัตราค่ าเข้ าชม
ผูช้ มพึงพอใจอัตราค่าเข้าชมละครเพลงที่ทางบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดกาหนด เพราะมี
ความเหมาะสม คุม้ ค่า และไม่แตกต่างมากนักกับอัตราบัตรละครเพลงของบริ ษทั อื่นๆ นอกจากนี้ ยงั
พบว่าหากอัตราค่าเข้าชมต่าเกินไป อาจส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของละครเพลงได้
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“เป็ นราคาที่ รับได้ และเหมาะสมกับคุณภาพของละคร สมกับคุณภาพโรงละคร”
(ยศวรรษ์ พวงจัน่ เพชร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ราคาบัตรก็ไม่ แตกต่ างจากค่ ายอื่นๆ เจ้ าอื่นอาจจะถูกกว่ าบ้ าง หรื อแพงกว่ าบ้ าง
ถือว่ าซี เนริ โออยู่ในระดับปานกลาง ไม่ ถกู ไม่ แพง”
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ปกติดูไม่ ได้ ตั้งใจดูราคาไหนประจา บางเรื่ องดูถกู หน่ อย บางเรื่ องดูแพงหน่ อย
เลยคิดว่ าบัตรที่กก็ าลังดี ถ้ าแพงกว่ านีก้ ไ็ ม่ ไหวคงตัดสิ นใจมากขึน้
หรื อถ้ าถูกกว่ านีก้ จ็ ะลังเลแล้ วว่ า ละครมันจะดีไหม”
(พนิตา มะลิเถาว์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

- ความหลากหลายของระดับราคา
อัต ราราคาที่ ท างบริ ษ ัท ซี เ นริ โอ จากัด ก าหนดขึ้ น 6 ระดับ ส่ ง ผลให้ก ลุ่ ม ผูช้ มมี
ทางเลื อกที่ หลากหลายในการตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพลงตามปั จจัย แวดล้อมปั จจุบนั ของผูช้ ม
อย่างไรก็ตามอัตราราคาที่หลากหลายยังช่วยให้ผชู้ มตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพลงได้ง่ายขึ้น
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“เราไม่ ได้ อยากดูบัตรถูกทุกเรื่ อง หรื อแพงทุกเรื่ องก็ไม่ ไหว ถ้ าเรื่ องไหนเราไม่ ค่อยอยากดูกเ็ ลือก
บัตรไม่ ค่อยแพงมากสัก 1,300 หรื อถ้ าเรื่ องไหนน่ าดูมากก็ขอที่นั่งดีๆ 2,800 ไปเลย ซึ่ งเราก็ตัดสิ นใจ
ได้ ว่าอยากดูบัตรราคาไหน เขาก็มีขายหลายราคา เราก็เลือกที่เหมาะกับเรื่ องที่ดู ”
(กฤษณพงศ์ หอมชื่น, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ราคาบัตรมีให้ เลือกเยอะดี เลือกได้ คุมงบได้ ว่ าสมมุติเราไปคนเดียวอาจจะดูแพงหน่ อย
ไปกัน 2 คนก็อาจลดราคาลงมานิดนึง หรื อถ้ าไปกับที่บ้าน ซื ้อแพงๆ 3-4 ใบก็ไม่ ไหว
ก็อาจจะหาบัตรราคากลางๆ ”
(อดิสร ส่ งเสริ ม, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ปกติจะดูเรื่ องหนึ่งหลายรอบ พอบัตรมันมีทั้งถูกทั้งแพงเราเลือกดูบ่อยๆ ได้ เช่ นครั้ งแรกเราอาจจะ
ดู 1,300 แต่ รอบที่ 2 เราอาจจะบัตร 500 ถ้ าเทียบเท่ ากับบัตร 1,800 แต่ เราได้ ดูถึงสองครั้ ง หรื อถ้ า
เรื่ องไหนดีมากๆ อยากดูใกล้ ๆ แบบครั้ งเดียว ก็ซื้อบัตร 1,800 ไปเลย เงินเท่ ากันแต่ เราเลือกได้
เพราะว่ าบัตรมันมีหลายราคา”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

PU

กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า กลยุท ธ์ ด้า นราคาของธุ รกิ จละครเพลงกลยุท ธ์ ด้า นราคาพบว่า
บริ ษทั ซี เนริ โอ กาหนดอัตราบัตรละครเพลงเป็ น 6 ระดับ 500 -2,800 บาท เป็ นอัตราราคาที่มีความ
หลากหลาย และเทียบเท่ากับอัตราบัตรละครเพลงของบริ ษทั อื่นๆ นอกจากนี้ บริ ษทั มีเกณฑ์ในการ
กาหนดราคาบัตรโดยพิจารณาจาก ความเหมาะสม ต้นทุนการผลิต การเข้าถึงกลุ่มผูช้ มหลากหลาย
กลุ่ม ความพึงพอใจของผูช้ ม อย่างไรก็ตามผูช้ มพึงพอใจอัตราค่าเข้าชมละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ
โอ จากัด เพราะมีความเหมาะสมและหลากหลาย

3.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การดาเนินธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด รายได้จากการจาหน่ายบัตรถื อเป็ น
รายได้หลักของธุ รกิจละครเพลง ในการวางกลยุทธ์การจาหน่ายบัตรนั้นจึงนับเป็ นหัวใจอีกประการ
หนึ่งที่ตอ้ งให้ความสาคัญ โดยละครเพลงทุกเรื่ องของบริ ษทั จะเปิ ดจาหน่ายบัตรแก่ผชู้ มประมาณ 2
-3 เดื อนก่ อนการเปิ ดแสดงรอบแรก ทั้งนี้ ช่องทางการจัดจาหน่ ายบัตรละครเพลงนั้นย่อมมี ส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อธุ รกิจละครเพลงเช่นกัน ซึ่ งทีมงานบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดได้เลือกจัดจาหน่ายบัตร
ละครเพลงโดยใช้ช่องทางการจาหน่ ายของ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพียงบริ ษทั เดียว โดยที่ละครเพลง
ของบริ ษทั อื่นๆ จะเปลี่ยนช่องทางจัดจาหน่ายไปในแต่ละเรื่ องที่เปิ ดการแสดง
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ช่องทางจัดจาหน่ายบัตรละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด หรื อก็คือ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
สามารถตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผูช้ มตามที่ทีมงานบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
ได้วางกลยุทธ์การจัดจาหน่ายบัตรละครเพลงไว้ดงั นี้
ตารางที่ 4.3 ตารางเปรี ยบเทียบช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรละครเพลงทุกบริ ษทั
บริษัททีเ่ ปิ ดแสดง

เรื่อง
ทุกเรื่ องที่เปิ ดการแสดง

ช่ องทางการจาหน่ ายบัตร
Thaiticket Major

D

คู่กรรม
แม่นาค
น้ าใสใจจริ ง
เงิน เงิน เงิน
โจโจ้ซงั

Thaiticket Major
Totalreservation
bananabooking
Thaiticket Major
True Shop
www.weloveshopping.com
ปี 2552 เร่ ขายฝัน เดอะมิวสิ คลั www.we-booking.com
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ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2550
ปี 2551

3.3.1 ความสะดวกสบาย
ทีม งานผูผ้ ลิ ตละครเพลงบริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด วางนโยบายการจาหน่ ายบัตร
ละครเพลงโดยต้องอานวยความสะดวกกับผูช้ ม โดยเห็นว่าการที่ผชู้ มสามารถหาซื้ อบัตรละครเพลง
ได้ง่ายตามสถานที่หรื อช่ องทางจาหน่ ายที่หลากหลาย อีกทั้งมีข้ นั ตอนที่ไม่ซับซ้อนนั้นส่ งผลดีต่อ
ธุ รกิจละครเพลง ทางบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จึงเลือก ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในการจัดจาหน่ายบัตรละคร
เพลง เนื่องจากสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
“คนดูอยากดู แต่ ว่าบัตรหาซื ้อยากคนดูอาจเปลี่ ยนใจไม่ ดู ดังนั้นคนดูต้องเข้ าถึง
ช่ องทางจาหน่ ายบัตรได้ ง่ายและสะดวกที่ สุด ไทยทิ คเก็ตเมเจอร์ แข็งแรงตรงนี ้ จุดจาหน่ ายเขาเยอะ
มาก ตามสถานที่ สาคัญ ห้ างใหญ่ ๆ ผู้ชมอยากซื ้อบัตรที่ ไหนก็ได้ หรื ออยู่หน้ าคอมพิวเตอร์ แล้ วจอง
ผ่ านอินเตอร์ เน็ทก็ได้ ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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นโยบายที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เลือกจัดจาหน่ายบัตรละครเพลงผ่านช่องการจัด
จาหน่ายของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สามารถอานวยความสะดวกในการซื้ อบัตรละครเพลงของผูช้ มได้
เนื่ องจากสถานที่จาหน่ายบัตรมีจานวนมาก อยูใ่ นสถานที่ที่เป็ นที่รู้จกั รวมทั้งช่องทางอินเตอร์ เน็ท
สามารถอานวยความสะดวกในการซื้ อบัตรของผูช้ มได้

D

“บัตรละครหาซื ้อง่ ายมาก เพราะไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีสาขาเยอะ”
(ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พิพฒั น์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ดีที่ซีเนริ โอขายบัตรกับไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพราะสาขาเยอะ ซื ้อง่ าย ถ้ าวางขายที่อื่นอย่ าง
Totalreservation จะงงแล้ วเพราะไม่ ร้ ู จัก ไม่ ร้ ู ว่ ามีสาขาที่ไหนบ้ าง”
(ปิ ยะพันธ์ สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“เวลาจะซื ้อบัตรจะเข้ าเว็บไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ก่ อน ดูรอบ ดูที่นั่งว่ าว่ างไหม
ถ้ ามีรอบและที่นั่งก็จองเลย แล้ วโอนเงิน สะดวกมาก”
(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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3.3.2 ความน่ าเชื่อถือ
ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงบริ ษทั ซิเนริ โอ จากัด วิเคราะห์วา่ บัตรละครเพลงมีราคา
ค่อนข้างสู งซึ่ งในการจัดจาหน่ ายบัตร โดยเฉพาะการจัดจาหน่ ายบัตรผ่านช่ องทางอินเตอร์ เน็ทนั้น
ภาพลักษณ์ของผูจ้ ดั จาหน่ ายบัตรที่มีความน่าเชื่อถือในการจัดระบบการจัดการที่เป็ นระเบียบมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพลงของกลุ่มผูช้ ม

“ตั๋ ว หนั ง ราคาไม่ กี่ ร้ อยบาท แต่ บั ต รละครเพลงค่ อ นข้ า งสู ง ราคาเป็ นพั น เรา
ต้ องการระบบที่ ดี คนซื ้อบัตรเชื่ อถือในระบบนั้น ตรวจเช็กได้ ว่ามีกี่รอบ ที่ นั่งไหนว่ าง ยิ่งคนที่ ซื้อ
บัตรในอิ นเตอร์ เน็ทยิ่งต้ องน่ าเชื่ อถือ จองบัตรไปแล้ ว โอนเงินไปแล้ วต้ องได้ บัตร ไม่ ใช่ ตรวจสอบ
ไม่ ได้ ไม่ มีระบบที่น่าเชื่ อถือ ไม่ อย่ างนั้นคนดูกไ็ ม่ กล้ าจอง ซึ่ งภาพลักษณ์ ของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เขา
น่ าเชื่ อถือ คนดูร้ ู จักและเชื่ อใจในระบบ ทาให้ คนดูเบาใจที่ จะซื ้อบัตรผ่ านไทยทิ คเก็ตเมเจอร์ ” (ชยา
กร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

ภาพลักษณ์ ที่น่าเชื่ อถือในเรื่ องระบบการจัดการของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ นั้นส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการจองบัตรละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด กล่าวคือผูช้ มรู้สึกเชื่ อถือในทุก
ช่ องทางของระบบการจัดการของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยเฉพาะกลุ่ มผูช้ มที่มีพฤติกรรมซื้ อบัตร
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ละครเพลงผ่านระบบอินเตอร์ เน็ทรู้สึกปราศจากความเสี่ ยงในการจองบัตรละครเพลงเมื่อเทียบกับ
ความน่าเชื่อถือในเรื่ องระบบการจัดการของผูจ้ ดั จาหน่ายรายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

D

“เคยซื ้อบัตรละครและบัตรงานอื่นๆ กับไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ไม่ เคยมีปัญหาเลย และดูน่าเชื่ อถือที่สุด
แล้ วถ้ าพูดเรื่ องการซื ้อบัตรต่ างๆ”
(กฤษณพงศ์ หอมชื่น, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ละครค่ ายอื่นจะขายบัตรกับเจ้ าแปลกๆ อย่ างบานาน่ าบุ๊คกิง้ หรื อ Totalreservation ซึ่ งไม่ ค่อย
น่ าเชื่ อถือเท่ าไหร่ จะเช็กที่นั่งว่ าในอินเตอร์ เน็ทก็กลัวไม่ อัพเดท บางทีต้องไปที่บูธของเขาซึ่ งลาบาก
เพราะสาขาน้ อย”
(เหมือนฝัน วิสิฐวาณิ ชกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ดีที่ซีเนริ โอเขาขายบัตรกับไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพราะส่ วนตัวจะซื ้อบัตรทางอินเตอร์ เน็ทอยู่แล้ ว ถ้ า
เปลี่ยนไปขายบัตรกับเจ้ าอื่นๆ ที่ระบบไม่ ดีหรื อไม่ น่าเชื่ อถืออาจจะไม่ ซื้อ”
(ปิ ยนันท์ นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ กลยุทธ์ดา้ นช่องทางจัดจาหน่าย บริ ษทั ซี เนริ โอ จาหน่ายบัตรละคร
เพลงผ่านช่องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพราะมีจุดจาหน่ายมาก ซึ่ งจะสามารถอานวยความสะดวก
ในการซื้ อบัตรของผูช้ มได้ อีกทั้งมีระบบการจัดการที่ดีและเป็ นที่ยอมรับโดยเฉพาะการซื้ อบัตรผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ม อย่างไรก็ตามผูช้ มพึงพอใจที่บริ ษทั จาหน่ายบัตรผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพราะมี
สาขามากมาย สามารถอานวยความสะดวกในการซื้อบัตรได้ และยังมีความน่าเชื่อถือ

3.4 กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด
ธุ รกิ จละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด นั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับ
การวางแผนด้านการตลาด เพราะกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดถือเป็ นอีกหนึ่ งหัวใจสาคัญที่ผลักดัน
ให้ธุรกิจละครดาเนินต่อไปได้

“ละครเพลงดี ๆ ถ้ าไม่ โปรโมทให้ คนมาดู เขาก็ไม่ มาดู นั่นคื อในเรื่ องของการโปรโมท
เรื่ องมาร์ เก็ตติง้ ” ถกลเกียรติ วีรวรรณ กล่าว (พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล, (บรรณาธิ การ), 2551: 134)
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ในมุมมองของ พนิดา ฐปนางกูร นักการละครและหัวหน้าโปรแกรมศิลปการละครเพื่อ
การพัฒนา สถาบันคลังสมองชาติกล่าวถึงบทบาทของการตลาดที่มีผลต่อความอยู่รอดของธุ รกิ จ
ละครเพลงไว้เช่นกัน ดังนี้

D

“มี ความเชื่ อหนึ่ งเกิ ดขึ น้ ในวงการศิ ลปะการละครว่ า หากมี งบประมาณมากพอที่ จะ
ดาเนินการทางการตลาดโดยซื ้อสื่ อเพื่ อประชาสั มพันธ์ ให้ เกิดมหาชนผู้รับในการจัดแสดงผลงาน
สร้ างสรรค์ แล้ วก็ย่อมที่ จะทาให้ เกิดดุลบัญชี เดิยสะพัดได้ ดังนั้นการลงทุนโหมประโคมประชาสั มพันธ์ ให้ เกิดกระแสความนิ ยมในตลาด เพื่ อกระตุ้น ต่ อมความปราถนาของมหาชนให้ ใคร่ อยากเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระแสนิยมหรื อแฟชั่น ตามจิ ตวิทยาการบริ โภค อันเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ ทางการตลาด
ตัวอย่ างเช่ นนีย้ ่ อมสร้ างความเชื่ อชุ ดดังกล่ าวให้ เกิ ดขึน้ ได้ ว่า พลังแห่ งการประโคมประชาสั มพันธ์
จะสร้ างมหาชนผู้รั บ ให้ เกิ ด ขึ ้น ในวงการละครได้ ” (พนิ ด า ฐปนางกู ร , ใน อรพิ น ท์ ค าสอน.
(บรรณาธิการ), : 64)
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3.4.1 วัตถุประสงค์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิ จละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เน้นสื่ อสารไปยัง
กลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) ต่อผูช้ มให้ได้มากที่สุด โดยผสมผสานเครื่ องมือ
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ ห ลากหลาย เน้ น ให้ ผู้ช มรั บ ทราบถึ ง การเปิ ดแสดงละครเพลง
รายละเอียดละครเพลงแต่ละเรื่ อง วันเวลา สถานที่ที่จดั แสดง รวมถึงรายละเอียดการจาหน่ ายและ
อัตราค่าเข้าชม เพื่อหวังให้เกิดพฤติกรรมต่อผูช้ มในการตัดสิ นใจซื้ อบัตรเพื่อเข้าชมละครเพลงเรื่ อง
นั้นๆ
“เวลาเราท าโปรโมท เราจะเน้ น ค าว่ า เห็ น ทั่ ว บ้ า นทั่ ว เมื อ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งเห็ น
Awareness ตอกยา้ เข้ าไปเรื่ อยๆ พอเห็นก็คงอยากรู้ ว่ามันคืออะไร ใครเล่ นบ้ าง เล่ นเมื่อไหร่ วนั ไหน”
(ปิ ยะมาศ เหลื่อมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)

ผูท้ ี่มีส่วนรับผิดชอบงานในการดาเนินงานการส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจละครเพลง
ได้แก่ ทีมงานฝ่ ายสร้างสรรค์(Creative) ละครเพลง และทีมงานฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาดละครเพลง
ฝ่ ายการตลาดบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด
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3.4.2 รู ปแบบการบริหารงานส่ งเสริมการตลาด
การทาการส่ งเสริ มการตลาดไปยังกลุ่ มผูช้ มเป้ าหมายนั้น ทีมงานจะมีงบประมาณอยู่
จานวนหนึ่ งซึ่ งต้องบริ หารจัดการในการทาการตลาดตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มเปิ ดจองบัตรละคร
เพลงแต่ละเรื่ อง จนกระทัง่ ละครเพลงเรื่ องนั้นๆ สิ้ นสุ ดการแสดง อย่างไรก็ตามงบประมาณในการ
ทาการตลาดของละครเพลงแต่ละเรื่ องนั้นไม่เท่ากัน ขึ้ นอยู่กบั งบประมาณในการผลิ ตและปั จจัย
อื่นๆ ประกอบกัน

D

ที มงานผูท้ ี่ มีส่ วนรั บผิดชอบงานในการดาเนิ นงานการส่ ง เสริ ม การตลาดของธุ รกิ จ
ละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดนั้น ได้ดาเนินการบริ หารงานส่ งเสริ มการตลาดธุ รกิจละครเพลงไป
ยังกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย ภายใต้รูปแบบการดาเนินงาน 4 รู ปแบบ ดังนี้
-
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การบริ หารทรัพยากรการส่ งเสริมการตลาดภายในธุรกิจของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
การบริ หารเครื่ องมื อในการส่ ง เสริ ม การตลาดไปยังกลุ่ มผูช้ มเป้ าหมายของธุ รกิ จ
ละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด นั้นเน้นใช้เครื่ องมือด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ตนมีอยูแ่ ล้วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดเสี ยก่อน เช่น การโฆษณาในช่วงเวลารายการต่างๆ ของบริ ษทั การโฆษณาแฝงใน
รายการต่างๆ ของบริ ษทั และการใช้สื่อบริ เวณโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ทั้งนี้ ส่งผลดี
ต่อธุ รกิจละครเพลงคือสามารถลดต้นทุนในการทาการทาการตลาดได้ส่วนหนึ่ง

“เราคงเป็ นคนทาละครเพลงเจ้ าเดียว ที่ ทามีเดี ยโทรทัศน์ ด้วย และทาละครเพลงด้ วย
และเอา 2 อย่ างมา Merge กัน อันนี ป้ ฏิ เสธไม่ ได้ เลย เพราะละครเพลง Need การโปรโมทผ่ าน
รายการโทรทัศน์ มากๆ” ถกลเกี ยรติ วีรวรรณ กล่ าว (พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิ ตกุล, (บรรณาธิ การ),
2551: 134)
“หลักๆ จะใช้ สื่อภายในก่ อน ไม่ ว่าจะแอร์ ไทม์ (Air time) หรื อไทอิ น (Tie in) แค่ คุย
กันภายใน เราเป็ นมีเดี ย ขั้นแรกเราต้ อ ง utilise (ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ) มี เดี ยที่ เรามี ก่อน เพื่ อความ
คุ้มค่ า ก่ อนที่ จะไปซื ้อภายนอก เรามีมีเดี ยของเราเอง หากว่ างตรงไหนก็ควรใช้ หรื อถ้ าของเราเต็ม
จริ งๆ เราถึ งจะไปซื ้ อภายนอกเพิ่ มเติ มหากคิ ดกั นแล้ วว่ าไม่ พ อส าหรั บโปรโมทแน่ ” (ปิ ยะมาศ
เหลื่อมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
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การขอความร่ วมมือผู้มีส่วนเกีย่ วข้ องด้ านธุรกิจของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
เนื่ องจากบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ถื อหุ ้น
จานวนหนึ่ ง อี กทั้งคุ ณถกลเกี ยรติ วีวรรณ ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นหลักบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ดารง
ตาแหน่งเป็ นหนึ่งในกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด(มหาชน) ด้วย ดังนั้นบริ ษทั
ซี เนริ โอ จากัดจึงมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ งในเชิงธุรกิจกับบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
ในการทาการตลาดบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด จึงเลือกขอความร่ วมมือกับบริ ษทั ต่างๆ ในเครื อ จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ ในการประชาสัมพันธ์ละครเพลงที่เปิ ดแสดงซึ่ งถือว่ามีช่องทางสื่ อมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
คลื่นวิทยุในเครื อบริ ษทั เอไทม์ มีเดีย รายการโทรทัศน์ในเครื อบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย เป็ นต้น เพื่อ
สร้างการรับรู้ (Awareness) อีกทั้งยังสามารถสร้างความถี่ (frequency) ในการรับทราบข่าวสารของ
ละครเพลงที่แสดง อย่างไรก็ตามรู ปแบบของการขอความร่ วมมือในการประชาสัมพันธ์ละครเพลง
นั้นอาจไม่สามารถกาหนดรู ปแบบในการสื่ อสารได้เต็มที่นกั
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“เป็ นวัฒนธรรมของที่ นี่ว่าเราเน้ นช่ วยกันในตึก มันคื อของที่ อยู่ในตึกเรา ขอความ
ร่ วมมือเป็ นหลัก เช่ น เอไทม์ เวลาเขามีอะไรเขาก็มีขอเราช่ วย เขามีคอนเสิ ร์ตมาให้ ช่วย เราก็ช่วยได้
พอเราโปรโมทละครเพลงเขาก็ช่วยเราด้ วย หรื ออย่ าง จี ทีเอช มีโปสเตอร์ ละครเพลงไปติ ดในฉาก
ซิ ทคอมเรื่ องเนือ้ คู่ประตูถัดไป นั่นก็ขอความร่ วมมือ ซึ่ งคงดูจะเห็นถี่และบ่ อย เปิ ดไปรายการไหน
ช่ องไหนก็เจอ” (ปิ ยะมาศ เหลื่อมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)

“อยู่ในเครื อแกรมมี่เหมือนกัน พอมีอะไรอยากให้ ช่วยโปรโมทก็ส่งไป ค่ ายเราก็
ส่ ง โปสเตอร์ ไป ค่ า ยเทปก็ส่ งโปสเตอร์ มา หรื อมี อะไรโปรโมทก็ส่ งมา คื อระบบมันช่ วยๆ กั น
มากกว่ า นี่คือข้ อดีของการอยู่ในบริ ษัทใหญ่ อยู่ในแกรมมี่อย่ างซี เนริ โอ คื อถ้ าเป็ นคณะละครเล็กๆ
เค้ าก็จะมี ปัญหาด้ านมี เดี ยที่ เขามี ไม่ ค่อยเยอะ เราพออยู่ได้ เพราะแบบนี ้ ถ้ าให้ เราโปรโมทล้ วนๆ
เต็มๆ เองก็คงเหนื่อยๆ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

- การพัฒนาข้ อตกลงกับพันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ดาเนินธุ รกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุ รกิจละครเพลง อีกทั้งโรง
ละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ก็มีความร่ วมมือในเชิงพันธมิตรกับองค์กรอื่นๆ เช่นกัน ในการ
ทาการตลาดไปยังผูช้ มเป้ าหมายนั้น ทีมงานบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จึงแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ข้อตกลงทางธุ รกิจในหลากหลายรู ปแบบเพื่อเพิม่ โอกาสในการทาการตลาดไปยังกลุ่มผูช้ ม อย่างไร
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ก็ตามวัตถุ ประสงค์ในรู ปแบบการดาเนิ นงานลักษณะนี้ สามารถเพิ่มช่ องทางทางการตลาดไปยัง
ผูบ้ ริ โภคได้หลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายขึ้นอีกด้วย
“พันธมิตรทางธุรกิจเรามีมาก เวลาเราทาการตลาดก็จะคิ ดเผื่อร่ วมมือกับพันธมิตร
ด้ วย อย่ างไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เขาต้ องช่ วยประชาสั มพันธ์ ละครเพลงให้ เราด้ วย เพราะมันคื อข้ อตกลง
ที่ ทากันไว้ หรื อสปอนเซอร์ โรงละครเอง ทั้งเมืองไทยประกันชี วิตและไทยพาณิ ชย์ มีละครแต่ ละ
เรื่ องเราจะถามก่ อนว่ า อยากทาโปรโมชั่ นกับลูกค้ าไหม เพราะเขาจะช่ วยเราดัน ต่ อได้ ” (ปิ ยะมาศ
เหลื่อมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)

D

การดาเนินงานพัฒนาข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจอีกรู ปแบบหนึ่ งที่มีความน่าสนใจใน
การทาการตลาดละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัดคือการ “บาร์เธอร์ ”(Brother) กับพันธมิตรอื่นๆ
หรื อการตกลงสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมระหว่างกันนอกเหนือจากเงื่อนไขด้านงบประมาณ การ
ดาเนินงานเช่นนี้ เป็ นการบริ หารทรัพยากรภายในให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถลดต้นทุนในการใช้
งบประมาณในการทาการตลาดไปยังกลุ่มผูช้ มเป้ าหมายได้
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“งบ 100% ในการซื ้อสื่ อ 30% จะเป็ นการบาร์ เธอร์ หมายความว่ าเราต้ องเสี ยบัตร
สั ดส่ วนในเรื่ องของบัตรจานวนหนึ่ ง แทนที่ จะขาย เราต้ องเอาไปให้ ฟรี คนอื่ นเขา การทาแบบนี ้
กระทบกับธุรกิจเหมือนกัน แต่ นโยบายเราคือ งบ 100% จะพยายามคุมให้ มีมลู ค่ าไม่ เกิน 10% เพราะ
มันจะส่ งผลกระทบต่ อแท่ งรายได้ การจาหน่ ายบัตร ข้ อตกลงแบบนีส้ ่ วนใหญ่ จะให้ โลโก้ เป็ น media
Partner ในสื่ อของเราแทน turn กลับไปเป็ น media มันเป็ นอากาศ มูลค่ ามันก็จะเยอะกว่ าถ้ าเห็น
ในสปอตจะมีโลโก้ เล็กๆ เต็มไปหมด นี่คือการ Turn เป็ น Media มันจะได้ เป็ นความถี่เป็ น Awarness
ให้ คนเห็นว่ าเขาเป็ น Sponsor เรา” (ปิ ยะมาศ เหลื่อมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)

- การใช้ สื่อจากภายนอกในการทาการตลาด
นอกเหนื อจากการบริ หารทรัพยากรในองค์กร และการขอความร่ วมมือบริ ษทั ที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดแล้วนั้น ทีมงานยังเลือกใช้เครื่ องมือและช่องทาง
ทางการตลาดจากองค์กรภายนอกในการทาการตลาดไปยังกลุ่มผูช้ ม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้
(Awareness) ต่อกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย โดยเน้นเครื่ องมือหรื อช่องทางที่สอดรับกับพฤติกรรมของกลุ่ม
ผูช้ มเป้ าหมาย ทั้งนี้ เครื่ องมือหรื อช่องทางที่เลือกใช้มีท้ งั ที่ใช้งบประมาณในการดาเนินงานและไม่
ใช้งบประมาณ
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“ด้ วยเป้ าหมายเราคืออยากให้ คนเห็นละครเราแบบ “เห็นทั่วบ้ านทั่วเมือง” อย่ าง
เห็นก็เห็นว่ ามันอาจจะต้ องซื ้อ Outdoor Media บ้ างอาจจะไม่ ต้องจานวนเยอะมาก แต่ อย่ างน้ อยมัน
เห็น” (ปิ ยะมาศ เหลื่อมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
“เดี๋ยวนีค้ นก็เล่ นอินเตอร์ เน็ทมากขึน้ สื่ อพวกนีม้ นั ก็ฟรี มีข้อมูลอะไรก็โยนเข้ าไป
ได้ ไ ม่ จ ากั ด คนดู ก็ดู แ ล้ ว ดู อี ก อยากอ่ า นข้ อ มูล กี่ ร อบก็ไ ด้ เราเลยใช้ สื่ อ ฟรี เหล่ า นี ้ ทั้ ง วิ กิ พี เ ดี ย
(Wilipidia) หรื อ เฟชบุ๊ค(Facebook) ยูทูป(Youtube)” (ศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์ , 16
สิ งหาคม 2553)

D

3.4.3 เครื่องมือในการส่ งเสริมการตลาด
เครื่ องมื อในการส่ ง เสริ ม การตลาดของธุ รกิ จ ละครเพลงบริ ษ ทั ซี เ นริ โ อ จ ากัด นั้น
ประกอบไปด้วย 8 เครื่ องมือ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาด
ทางตรง การจัดแสดงสิ นค้า การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ คู่มือสิ นค้า และการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์
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3.4.3.1 การโฆษณา
โฆษณาถื อเป็ นเครื่ องมือหลักของธุ รกิ จละครเพลงที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ใช้
ในการสื่ อสารไปยังกลุ่มผูช้ ม เป็ นการสื่ อสารให้ผชู้ มทราบว่าละครเพลงเรื่ องที่กาลังเปิ ดแสดงนั้น
คือเรื่ องอะไร นักแสดงมีใครบ้าง ทีมงานผูผ้ ลิตเป็ นใคร เปิ ดแสดงเมื่อไหร่ และสามารถจองบัตรได้
ที่ไหนและเมื่อไหร่ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ เกิดความถี่ในการเห็นสื่ อโฆษณาละครพลงกระตุน้ ความ
สนใจให้ผูช้ มตัดสิ นใจซื้ อบัตรเข้า ชมละคร สื่ อโฆษณาที่ทางบริ ษทั มักผลิ ตขึ้นส่ วนใหญ่ ได้แก่
ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศ น์ โปสเตอร์ สื่ อป้ ายกลางแจ้ง โฆษณาทางหนังสื อพิ มพ์ สื่ อ
ไปรษณี ยบัตร อย่างไรก็ตามสื่ อโฆษณาหลักในการทาการสื่ อสารไปยังกลุ่มผูช้ มเป้ าหมายนั้น คือ
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
“เราอยากให้ คนดูเห็นโฆษณาละครเพลงเราเยอะๆ และบ่ อยๆ ซึ่ งเป้ าหมายคื อ
การซื ้อบัตรเราจึ งต้ องทาให้ น่าสนใจ อยากแรกต้ องสวยงามก่ อน เขาจึ งอยากดู และเราจึ งมักใส่ รูป
ดาราที่ เล่ น ใส่ เครดิ ตที มงาน วันที่ เปิ ดแสดง สถานที่ และการจองบัตรต้ องชั ดเจน” (ชยากร สุ ทิน
ศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
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“จากแบบสอบถามที่ เราทา คนเห็นและรู้ จักละครเพลงแต่ ละเรื่ องของเราจาก
สปอตทีวีมากที่สุด ซึ่ งก็มาจากการที่เราเทนา้ หนักไปที่ ทีวีเยอะ และเราก็มีช่วงเวลาของเราเอง จึ งลง
ได้ ถี่ ดังนั้นสื่ อโฆษณาจึงไม่ มีปัญหาเลย ส่ วนสื่ ออื่นๆ ทาหน้ าที่สนับสนุนสื่ อทีวี” (ปิ ยะมาศ เหลื่อม
เมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
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ภาพที่ 4.25 โปสเตอร์ โฆษณาละครเพลงเรื่ อง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั

ANNCR: ซี เนริ โอ ภูมิใจเสนอ
SUPER : ซี เนริ โอ เสนอ

ANNCR: ผลงานละครเวทีรื่องใหม่
SUPER:
โดย ผลงานละครเวทีรื่องใหม่
โดย

ANNCR: บอย โกสิ ยพงษ์
SUPER: บอย โกสิ ยพงษ์

MUSIC : ก็เพราะเธอคือลม
หายใจ....

ANNCR: ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั
LOGO : ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั

ANNCR: เปิ ดแสดง 28 ตุลาคม
นี้
เริ่ มขายบัตร 29 สิ งหาคมนี้

ANNCR: บอย ถกลเกียรติ
SUPER: บอย ถกลเกียรติ

ANNCR: สนับสนุนโดย
LOGO:
เมืองไทยประกั
นชีวติ
เมืองไทยประกั
นชีวิต ธนาคาร

ANNCR: จากบทเพลงสุดโรแมนติกของ
SUPER: จากบทเพลงสุดโรแมนติกของ

LOGO: ธนาคารไทยพาณิชย์

ไทยพาณิชย์ จากัดมหาชน
ภาพที่ 4.26 ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ละครเพลง
ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั ความยาว 30 วินาที
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รู ปแบบการโฆษณา
รู ปแบบการดาเนิ นงานโฆษณาละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด สามารถ
แบ่งรู ปแบบตามลักษณะการดาเนินงานได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การโฆษณา และการโฆษณาแฝง ซึ่ งมี
ลักษณะดังนี้
- การโฆษณาปกติ
การโฆษณาในรู ป แบบนี้ คื อ การนาสื่ อโฆษณาที่ ผลิ ตไว้และเผยแพร่ ตาม
ช่ องทางการโฆษณาต่ างๆ ตามปกติ อาจใช้งบประมาณในการเผยแพร่ ออกอากาศหรื อไม่ ก็ ไ ด้
อย่างไรก็ตามพบว่าทีมงานจะเน้นใช้ช่วงเวลาหรื อช่องทางการโฆษณาที่บริ ษทั ดาเนินงานอยูใ่ นการ
เผยแพร่ โฆษณาละครเพลง และอาจมีก ารใช้ง บประมาณส่ วนหนึ่ ง ในการซื้ อพื้นที่ โฆษณาจาก
ภายนอกในการเผยแพร่ โฆษณาในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่ อป้ ายกลางแจ้ง
“เราจะดูแอร์ ไทม์ ในมือเราก่ อน หากมีช่วงเวลาก็ลงสปอตได้ หรื อถ้ าวางแพ
ลนแล้ วไม่ พอเราก็ซื้อเพิ่ม ส่ วนสื่ อที่ไม่ ใช่ ของเราแน่ นอนว่ าต้ องซื ้อพืน้ ที่ อยู่แล้ ว เช่ นหนังสื อพิมพ์ ”
(ปิ ยะมาศ เหลื่อมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
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“เอาท์ ดอร์ ทางโรงละครจะเป็ นคนซื ้อสื่ อเอง เพราะละครเวที เราทาทั้งปี อยู่
แล้ ว อาจตอบไม่ ได้ ชัดว่ าปี หนึ่ งมีกี่เรื่ องแต่ เราทาทั้งปี ซึ่ งมันจะตามมาด้ วยแผนโปรโมทในแต่ ละ
เรื่ อง วิธีที่เราใช้ คือกันไปดิวกับป้ ายต่ างๆ ในลักษณะซื ้อทั้งปี ซึ่ งการซื ้อระยะยาวและจานวนมาก ทา
ให้ ได้ สัดส่ วนลดที่มากกว่ า มันคือการซื ้อมีเดียข้ างนอกเสริ ม” (ศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์,
16 สิ งหาคม 2553)

นอกจากนี้ พบว่าบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ให้ความสาคัญกับการใช้สื่อในขบวน
รถไฟฟ้ ามหานคร เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ก ับ กลุ่ ม ผู้ช มที่ ส่ ว นใหญ่ อ าศัย อยู่ใ นกรุ งเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยงั โฆษณาบริ เวณสถานี ไฟฟ้ ามหานครสถานี ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ น
สถานีที่กลุ่มผูช้ มสามารถเดินทางสู่ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ได้
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ภาพที่ 4.27 สื่ อโฆษณาละครเพลงกินรี สีรุ้งบริ เวณสถานีรถไฟฟ้ ามหานครสถานีศูนย์วฒั นธรรม

- การโฆษณาแฝง
การโฆษณารู ป แบบนี้ ไม่ ใ ช่ ก ารโฆษณาผ่า นช่ อ งทางหรื อ พื้ นที่ โ ฆษณา
ตามปกติ แต่เกิดจากการบริ หารจัดการความร่ วมมือกับธุ รกิจในบริ ษทั และธุ รกิจในเครื อบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด(มหาชน) เพื่อสอดแทรกสื่ อโฆษณาละครเพลง หรื อแทรกโฆษณา
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ละครเพลงในช่ วงเวลาละครโทรทัศน์ รายการ และรวมถึงช่ องทางสื่ อทุก
ช่องทางสื่ อที่สามารถกระทาได้ อย่างไรก็ตามรู ปแบบของการโฆษณาแฝงมีท้ งั การติดสื่ อโฆษณา
ละครเพลง ในรายการหรื อละคร การปรากฏโฆษณาในช่ วงผูส้ นับสนุ นรายการ หรื อกระทัง่ การ
พัฒนาละครให้สอดคล้องกับละครเพลงถือเป็ นการโฆษณาแฝงเช่นกัน
“เราทา tie-in ในรายการของเราเป็ นหลักด้ วย เช่ นละครซิ ทคอมก็จะเห็ น
โฆษณาละครเพลงช่ วงเข้ ารายการ มีโปสเตอร์ ไปติดในฉาก ตัวละครพูดถึงละครเพลงในเรื่ อง หรื อ
อย่ างเช่ นทีมเป็ นต่ อ เราเจอหน้ ากันก็บอกว่ า มีโปรเจคข้ างหลังภาพอยู่ เป็ นต่ อมี ไอเดียอะไรไหม ที ม
เขียนบทก็จะคิ ดมาเสนอ บางที คนเขียนบทเค้ าก็ชอบ เพราะการคิ ดพลอตเองมันก็ตัน พอมาใครมา
ช่ วยคิดก็สนุกดี” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

223

D

ภาพที่ 4.28 โฆษณาแฝงละครเพลงกินรี สีรุ้ง ในละครเป็ นต่อออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
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กลุ่มผูช้ มละครเพลงแสดงทัศนะว่า สื่ อโฆษณาที่สามารถสร้างการรับรู้และดึงดูดให้เกิด
ความสนใจในละครเพลงที่ กาลังเปิ ดแสดง มากที่ สุดคื อภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ มี ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมละครเพลง เพราะทีมงานผลิ ตได้น่าสนใจและหวือหวา ระบุ
รายละเอียดของละครเพลงได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการโฆษณาแฝงในรู ปแบบต่างๆ นั้นมีผล
ต่อกลุ่มผูช้ มในแง่ของการสร้างความถี่ในการพบเห็นสื่ อโฆษณาของละครเพลงเท่านั้น
“บางทีเราก็นึกไม่ ออกว่ าจะเกิดอะไรบนเวทีบ้าง แต่ เห็นโฆษณาเราจะเดาได้ ว่า
นักแสดงเหมาะกับบทไหม เสื ้อผ้ าสวยไหม เพลงเพราะหรื อเปล่ าเราจะเห็นภาพรวมของละครเพลง
เรื่ องนั้นได้ ดีกว่ าโฆษณาทางอื่น”
(นพดล สิ นพิศุทธิ์ , สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ส่ วนใหญ่ จะเห็นโฆษณาละครเพลงของเขาทางทีวี ซึ่ งทาออกมาได้ น่าสนใจ
เราได้ เห็นว่ านักแสดงเป็ นใคร ผู้กากับเป็ นใคร เพลงเพราะไหม ส่ วนโฆษณาอื่นๆ เช่ นป้ าย
โปสเตอร์ อันนีก้ เ็ ห็นทั่วไป หรื อที่ แทรกในละครซิ ทคอมก็เห็นบ่ อยๆ”
(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ที่ชักจูงใจได้ มากที่สุดก็โฆษณาในทีวีนีแ้ หละและเห็นบ่ อย ที่เห็นบ่ อยๆ คือในละคร
ในซิ ทคอมที่เขาไทอิ นเข้ าไปแต่ พวกนีท้ ันไม่ ได้ ให้ รายละเอียดอะไรมากกว่ าการเตือนว่ า
อ๋ อ ตอนนีม้ ีละครเพลงเรื่ องนีเ้ ปิ ดขายบัตรอยู่”
(ปิ ยะพันธ์ สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
3.4.3.2 การประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์ละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ผูร้ ับผิดชอบหลักคือ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ถือเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมทางการตลาดที่ทางบริ ษทั
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ให้ความสาคัญ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์น้ ี บริ ษทั จะใช้ในการสร้างกระแสข่าวสารของละครเพลงให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตัวละครเพลงที่เปิ ดการแสดง กลุ่มเป้ าหมายหลักของ
กลยุทธ์มีท้ งั ที่เป็ นสื่ อมวลชน และกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย กลยุทธ์ดงั กล่าวเป็ นวิธีที่ทางบริ ษทั ไม่ได้เสี ย
งบประมาณในการซื้อพื้นที่สื่อมากนัก อย่างไรก็ตามทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์จะใช้ความสัมพันธ์
กับสื่ อมวลชนหรื อองค์กรต่างๆ เพื่อขอความร่ วมมือในการประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมหลักๆ ทางการประชาสัมพันธ์ที่ทางบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดงานแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์ผา่ นรายการโทรทัศน์ต่างๆ การ
ผลิ ตรายการโทรทัศน์ในวาระพิเศษ การส่ ง ข่า วประชาสัมพันธ์ (Press Release) และ การ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ ออินเตอร์ เน็ท ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-
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การจัดงานแถลงข่ าว
ธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด นั้นจะมีเกี่ ยวเนื่ องกับกิ จกรรมการจัด
งานแถลงข่าว 2 ครั้ง ได้แก่ 1. งาน Togather Exact Scenario ซึ่ งเป็ นงานแถลงข่าวที่ทางบริ ษทั จัดขึ้น
ทุกๆ สิ้ นปี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของบริ ษทั ในปี ต่อๆ ไป และ 2. งานแถลงข่าวเปิ ดการแสดง
ละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งจะจัดขึ้นประมาณ 2 เดือนล่วงหน้าก่อนจัดแสดงรอบแรกประมาณ 2 เดือน
โดยกลุ่มเป้ าหมายหลักคือสื่ อมวลชนที่ร่วมทาข่าว และนาเสนอไปยังประชาชนทัว่ ไป

“งาน Togather Exact Scen จัดขึน้ มา 2 ปี เป็ นการบอกว่ าในปี ต่ อๆ ไปบริ ษัท
เราจะมีผลงานอะไรออกมาบ้ าง ละครเพลงเป็ นอี กอย่ างที่ เราภูมิใจนาเสนอ ในงานปี 2551 เรามีโชว์
ของแม่ นาคพระโขนงบนเวที นี้ และปี 2552 เรามีโชว์ ของกิ นรี สีร้ ุ ง ซึ่ งนักข่ าวให้ ความสนใจมาก
นอกจากนีล้ ะครเพลงทุกเรื่ องเราก็จะมีแถลงข่ าวเป็ นธรรมเนียมอยู่แล้ ว รู ปแบบก็เป็ นการพูดคุยกับผู้
กากับ นักแสดง และมีโชว์ เรี ยกนา้ ย่ อย ซึ่ งทั้ง 2 งานก็จัดขึน้ ที่ โรงละครเมืองไทย รั ชดาลัย เธี ยเตอร์ ”
(นฤมล สาเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
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ภาพที่ 4.29 งานแถลงข่าวเปิ ดตัวละครเพลงกินรี สีรุ้ง
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- การประชาสั มพันธ์ ผ่านรายการโทรทัศน์ ต่างๆ
กิจกรรมนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะติดต่อไปยังรายการโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งรายการ
ที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ดูแลการผลิตเอง และรายการอื่นๆ ภายนอกบริ ษทั เพื่อขอประชาสัมพันธ์
ละครเพลงผ่านรายการโทรทัศน์น้ นั ๆ ซึ่ งอาจเป็ นการนาทีมงานและนักแสดงร่ วมพูดคุยถึงแนวคิด
และเบื้องหลังการทางานในรายการ การนาการแสดงบางส่ วนในละครเพลงไปแสดงเป็ นตัวอย่างใน
รายการ เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั รู ปแบบรายการเป็ นส าคัญ กิ จกรรมนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ใ นการ
ดาเนินการเพื่อให้กลุ่มผูช้ มได้รับทราบรายละเอียดในการผลิตละครเพลง อีกทั้งยังชักจูงใจให้กลุ่ม
ผูช้ มอยากชมละครเพลงที่เปิ ดแสดงนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพลงในที่สุด
“ช่ วงตั้งแต่ เปิ ดจองบัตร ถึงกระทั่งละครเพลงเรื่ องนั้นเล่ นแล้ ว เราจะวางแผน
ให้ ทีมงานและนักแสดงออกรายการโทรทัศน์ ต่างๆ ให้ ได้ มากที่สุด รายการของเราเองทุกรายการ
ต้ องออก ส่ วนรายการของบริ ษัทข้ างนอกเราก็มีคอนเนคชั่นกันอยู่ ซึ่ งเราเสนอโชว์ ในรายการเขา
ศิลปิ นและทีมงานของเรา รายการต่ างๆ ก็สนใจ” (นฤมล สาเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)

ภาพที่ 4.30 การสัมภาษณ์ทีมงานและนักแสดงกินรี สีรุ้งในรายการทูไนท์โชว์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
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- การผลิตรายการโทรทัศน์ ในวาระพิเศษ
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ละครเพลงให้เป็ นที่รู้จกั และดึงดูดใจผูช้ ม และ
กลุ่มผูช้ มได้ทราบถึงแนวคิดและรายละเอียดการดาเนินงานของละครเพลงที่กาลังทาการตลาดหรื อ
กาลัง เปิ ดจองบัตรชมละคร ทางที มงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์และฝ่ ายส่ ง เสริ มการตลาดจะพัฒนา
รายการโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ละครเพลงของตน โดยสรุ ปจะเกิดขึ้น 2 รู ปแบบ แบบแรกคือ
การพัฒนารายการ “เรื่องของเรื่อง” รายการวาไรตี้ สารคดี บนั เทิง ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา
21.30 น. สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยพัฒนาตอนหนึ่ งในรายการเพื่อนาเสนอแง่มุมต่างๆ
ของละครเพลงเรื่ องที่ตอ้ งการทาการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามรายการเรื่ องของเรื่ องจะผลิ ต
รายการเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์ละครเพลงของบริ ษทั ซีเนริ โอ ทุกเรื่ อง

ภาพที่ 4.31 รายการเรื่ องของเรื่ อง ตอน ตานานรักสู่ ละครเพลง แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั

“สโลแกนของรายการคื อ วงการบันเทิ งไม่ ใช่ แค่ เรื่ องบันเทิ งไปวันๆ ละคร
เพลงของเรา เราก็อยากบอกให้ คนรู้ ว่ า มันทายากนะ มันมีรายละเอี ยดซั บซ้ อนมากมาย ถ้ าจะซื ้ อ
บัตรมาดู อย่ าลังเลเลย อันนั้นคือวัตถุประสงค์ หลัก ซึ่ งการทารายการแบบเจาะลึกการทาละครเพลง
แต่ ละเรื่ องนั้นมันก็เข้ ากับ รู ปแบบรายการที่ เป็ นสารคดี เรื่ องในวงการบันเทิ ง ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์,
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)
รู ป แบบรายการอี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ เ คยพัฒนาขึ้ น คื อ การผลิ ต รายการพิ เ ศษ
เนื้ อหาภายในรายการคื อการเจาะลึ กและนาเสนอขึ้ นตอนการท างานของละครเพลงเรื่ องต่า งๆ
อย่างไรก็ตามรายการรู ปแบบนี้ จะออกอากาศในวันหยุดนขัตฤกษ์ ในช่ วงเวลาที่ละครเพลงเรื่ อง
นั้นๆ อยูใ่ นช่วงทาการตลาด โดยทางบริ ษทั จะซื้ อช่วงเวลาในสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ตาม
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตามรายการลักษณะนี้ ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ละครเพลงทุก
เรื่ อง
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ภาพที่ 4.32 รายการปรากฏการณ์แห่งละครเวที บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิ คลั
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“ละครฟอร์ มใหญ่ บางเรื่ องเราก็ต้องสร้ างกระแสให้ คนมาดู บางครั้ งเราก็ทา
รายการพิ เศษขึน้ มา เพื่ อบอกคนดูว่ามีละครเพลงเรื่ องนี น้ ะกาลังจะเล่ น และเบือ้ งหลัง ขั้นตอนนั้น
มันยุ่งยากซั บซ้ อนอย่ างไร ให้ เขาได้ เห็นภาพการซ้ อม เพลงที่ ใช้ ในเรื่ อง กระตุ้นให้ เขาอยากดูสิ่ง
เหล่ านีบ้ นเวทีจริ ง” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553

PU

- การส่ งข่ าวประชาสั มพันธ์ (Press Release)
เพื่อให้เกิดกระแสข่าวสารเกี่ยวกับละครเพลงในช่วงเวลาที่ทาการตลาด
โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างให้ละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ถูกเผยแพร่ ตามช่องทางสื่ อให้ได้มากครั้งที่สุด
ทีมงานประชาสัมพันธ์จึงเลือกใช้วธิ ีการสร้างข่าวสารให้ละครเพลง ให้เกิดขึ้นอยูเ่ สมอและต่อเนื่อง
เพื่อสร้างการรับรู ้ต่อผูช้ ม ทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์จะสร้างข่าวขึ้นและส่ งไปยังสื่ อมวลชนแขนง
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ เรี ยกว่า Press Release ซึ่ งเนื้อหาภายในอาจเป็ นความเคลื่อนไหวของการผลิต
ละครเพลงเรื่ องนั้นๆหรื อการให้สัมภาษณ์ของนักแสดงและทีมงานผูผ้ ลิตเอง

“เราต้ องสร้ างให้ ละครเพลงเราเป็ นข่ าวได้ มากที่ สุด คนดูจะได้ เห็นบ่ อยๆ
ติดตาม และสนใจจะได้ ซื้อบัตรมาดู ซึ่ งเราจะส่ ง Press Release ให้ นักข่ าวต่ างๆ อยู่เสมอ เวลาเรามี
อะไรที่ น่าสนใจน่ าเป็ นข่ าวได้ เช่ น ละครเพลงเรามี อะไรเคลื่ อนไหวบ้ าง ที มงาน นักแสดงซ้ อม
ยากลาบากไหม วันบวงสรวง แสดงรอบกาลาเสร็ จ หรื อเพิ่ มรอบการแสดงเราก็ส่งข่ าว” (นฤมล
สาเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
-

การประชาสั มพันธ์ ผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ท
ทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ใช้สื่ออินเตอร์ เน็ทในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
ของละครเพลงที่กาลังเปิ ดจองบัตรการแสดง แก่กลุ่มผูช้ ม โดยหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะช่ วยสร้าง
ความน่ าสนใจในตัวละครเพลงและกลุ่มผูช้ มสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ
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บัตรชมละคร โดยสื่ อประชาสัมพันธ์ที่ทีมงานใช้ในการให้ขอ้ มูลแก่ผูช้ มได้แก่ เว็บไซท์ของโรง
ละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ (www.rachadalai.com) เว็บไซท์ละครเพลงแต่ละเรื่ อง การ
สร้างข้อมูลในเว็บไซท์วกิ ิพีเดีย (www.wikipedia.org) และเฟชบุค๊ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ (www.facebook.com/Rachadalai)
“สื่ อเว็บไซท์ เป็ นสื่ อฟรี ไว และให้ รายละเอียดได้ มากเราจึ งเลือกใช้ และ
จากการทาแบบสอบถามก็พบว่ ากลุ่มผู้ชมเราส่ วนหนึ่งรั บทราบข้ อมูลละครเพลงของเราจากสื่ อ
อินเตอร์ เน็ท”(นฤมล สาเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
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ภาพที่ 4.33 เว็บไซท์ละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั www.rachadalai.com/breathethemusical

ภาพที่ 4.34 รายละเอียดละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั ในเว็บไซท์วกิ ิพีเดีย
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จากการดาเนิ นกลยุทธ์ ดา้ นการประชาสัมพันธ์ ส่ งผลให้กลุ่มผูช้ ม ได้รับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จากแหล่งต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ทั้งทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อโทรทัศน์ และสื่ ออินเตอร์เน็ท นอกจากนี้ข่าวสารประชาสัมพันธ์มีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้
(Awarness) และย้ าเตือน (Remind) ถึงการเปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั โดยการประชาสัมพันธ์
ในรู ปแบบของงานแถลงข่าวที่มีการแสดงตัวอย่าง การนานักแสดง ทีมงานร่ วมพูดคุยและแสดง
ตัวอย่างในรายการต่างๆ อีกทั้งการรายการเรื่ องของเรื่ อง และรายการพิเศษ ที่นาเสอนรายละเอียด
การผลิตละครเพลงอย่างละเอียดนั้นมีผลต่อคนดูอย่างมากในแง่การดึงดูดความสนใจ การเพิ่มคุณค่า
ละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ในสายตาของผูช้ ม อันนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพื่อชมการแสดง

D

PU

“เห็นข่ าวเกี่ยวกับละครเพลงบ่ อยมากกว่ าจะหนังสื อพิมพ์ ข่ าวในโทรทัศน์ เราจะผ่ านตาอยู่เรื่ อยๆ
เราจะรู้ ว่าอ๋ อ ตอนนีเ้ ขาซ้ อมแล้ วนะ เขาบวงสรวง เขาซ้ อมในโรงละครแล้ ว
เราก็ไม่ ลืมว่ าละครเรื่ องนีก้ ะลังจะเล่ นนะ”
(ปิ ยนันท์ นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ในงานแถลงข่ าวก็จะมีโชว์ เล็กๆ เช่ นเต้ นโชว์ หรื อนักแสดงร้ องเพลงในละครสักเพลงหรื อสอง
เพลง ซึ่ งพอเราเห็นในข่ าวหรื อในรายการต่ างๆว่ า ใครเล่ นเป็ นใคร เพลงเป็ นแบบนี ้
ฉากเป็ นแบบนี ้ ก็ทาให้ เราสนใจอยากจะไป ”
(พนิตา มะลิเถาว์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

“ที่ชอบดูบ่อยๆ ที่รายการทูไนโชว์ และสตาร์ สเตจ เพราะ 2 รายการนีจ้ ะชอบเอ
านักแสดง ผู้กากับไปสัมภาษณ์ บางทีกม็ ีโชว์ จากละครเพลงแถมด้ วย เราก็จะได้ ร้ ู ว่ าละครเรื่ องนีม้ ี
ที่มาอย่ างไร ซ่ อมหนักไหม เพลงเพราะไหม”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“จะรอดูรายการเรื่ องของเรื่ องก่ อนซื ้อบัตร ละครบางเรื่ องเห็นโปรโมทแล้ วเฉยๆ แต่ พอไปรายการนี ้
ผู้กากับออกมาอธิ บายแนวคิ ดที่มา นักแสดงพูดถึงการซ้ อมหนักๆ ทีมงานมาพูดถึงขั้นตอนที่ย่ งุ ยาก
จากที่เคยคิดว่ าละครเรื่ องนั้นเฉยๆ ก็กลายเป็ นน่ าดู เพราะความเอาจริ งเอาจังของทีมงาน”
(กฤษณพงศ์ หอมชื่น, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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3.4.3.3 การส่ งเสริมการขาย
กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายของธุรกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด สามารถ
แบ่งการดาเนิ นงานได้ 2 ลักษณะคือ การส่ งเสริ มการขายร่ วมกับผูส้ นับสนุ น(Sponsor) และการ
ส่ งเสริ มการขายที่บริ ษทั พัฒนาขึ้น ซึ่ งรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
-
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การส่ งเสริมการขายร่ วมกับผู้สนับสนุน
กลยุท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การขายของธุ รกิ จละครเพลง บริ ษ ัท ซี เนริ โอ จากัด
มุ่งเน้นพัฒนาการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับผูส้ นับสนุ นของละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งรู ปแบบจะเป็ น
การเสนอส่ วนลดสาหรับลู กค้าของผูส้ นับสนุ นละครเพลงเรื่ องนั้นๆ โดยวัตถุ ประสงค์ในการ
พัฒนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายลักษณะนี้ เพื่อกระตุน้ ยอดการจองบัตรละครในช่วงแรกของการ
เปิ ดจองบัตรละครเพลงแต่ละเรื่ อง
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“เราจะให้ เกียรติสปอนเซอร์ เราก่ อน แต่ ละเรื่ องเราจะถามสปอนเซอร์ ด้ วยว่ า
อยากทาโปรโมชั่นอะไรไหม ส่ วนใหญ่ สปอนเซอร์ กอ็ ยากทาโปรโมชั่นกับลูกค้ าของเขา ซึ่ งเราก็จะ
มาตกลงในรายละเอียดร่ วมกันเป็ นเรื่ องๆ ไป” (ปิ ยะมาศ เหลื่อมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)

กลยุทธ์การส่ งเสริ มการลักษณะนี้ จะกาหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจน และจาก
การศึ กษาพบว่ากลยุทธ์ การส่ งเสริ มการขายในลักษณะนี้ ไม่ได้กระทาสาหรับละครเพลงทุกเรื่ อง
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความเห็นชอบของผูส้ นับสนุนของละครเพลงเรื่ องนั้นๆ เป็ นหลัก อย่างไรก็ตามจา
การดาเนินงานที่ผา่ นมาละครเพลงที่ดาเนินงานด้านการส่ งเสริ มการขายในลักษณะนี้ ประกอบด้วย
ละครเพลงเรื่ อง แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั ในปี 2552 และละครเพลงเรื่ องกินรี สีรุ้ง ในปี 2553
ซึ่ งสามารถยกรายละเอียดและรู ปแบบของการส่ งเสริ มการขายของละครเพลงแม่นาคพระโขนง
เดอะมิวสิ คลั เพื่อประกอบความเข้าใจดังตาราง 4.4
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ตารางที่ 4.4 การส่ งเสริ มการขายบัตรละครเพลงแม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั ร่ วมกับผูส้ นับสนุน
รายละเอียดการส่ งเสริมการขายบัตรละครแม่ นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คัล : 2552
(สาหรั บจาหน่ ายบัตรล่ วงหน้ า
วันจันทร์ ที่ 9 ถีงวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552)

ธนาคารไทยพาณิชย์
10%
แสดงบัตรของธนาคารไทยพาณิ ชย์ทุกประเภท รับส่วนลด 10%
วันจันทร์ที่ 9 ถีงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
Thaiticketmajor ทุกสาขา และ Major - EGV

ส่วนลด
เงื่อนไข
ช่วงเวลา
ช่องทางการรับ
ส่วนลด
หมายเหตุ

10%
แสดงบัตร Smile Club รับส่วนลด 10%
วันจันทร์ที่ 9 ถีงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV

ส่วนลด
เงื่อนไข
ช่วงเวลา
ช่องทางการรับ
ส่วนลด
หมายเหตุ

10%
นา Voucher มาเป็ นส่วนลดได้ 500 บาท
วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552
Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV

D

ส่วนลด
เงื่อนไข
ช่วงเวลา
ช่องทางการรับ
ส่วนลด
หมายเหตุ

รับส่วนลดสูงสุด 4 ใบ ต่อ 1 บัตร
(เฉพาะบัตรราคา 2,800 / 2,300 / 1,800 และ 1,300 บาท)

เมืองไทยประกันชีวติ

PU
รับส่วนลดสูงสุด 4 ใบ ต่อ 1 บัตร
(เฉพาะบัตรราคา 2,800 / 2,300 / 1,800 และ 1,300 บาท)

เมืองไทยประกันชีวติ

1 Voucher ต่อ 1 บัตรการแสดง
(*** สามารถใช้ ค่ ูกับบัตร Smile Club ได้ ***)
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- การส่ งเสริมการขายทีบ่ ริษัทพัฒนาขึน้
การส่ งเสริ มการขายในลักษณะขึ้นเกิดขึ้นจากการพัฒนาแผนงานของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ด้วยวัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อกระตุ ้นยอดขายบัต รละครเพลงที่ เปิ ดแสดง อย่า งไรก็ ตามการ
ส่ งเสริ มการขายในลักษณะนี้ ยงั ไม่ได้กระทากับละครเพลงทุกเรื่ องที่เปิ ดแสดง และรู ปแบบการ
ส่ งเสริ มการขายยังไม่มีรูปแบบที่แน่ชดั
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“เราชั ดเจนว่ าไม่ ได้ ให้ ส่วนลดพร่าเพื่ อ เราไม่ มีการแจกบัตรฟรี เพราะบัตรมีมูลค่ า
มีคุณค่ าแจกฟรี แล้ วจะลดคุณค่ าของบัตรละครเรา ถ้ าเราแจกมันจะกลายเป็ นการสร้ างพฤติ กรรมที่
ไม่ ดีให้ กับคนดูมีบ้างบางครั้ งที่เราทดลองทาโปรโมชั่นให้ กับลูกค้ า ก็พยายามปรั บเปลี่ยนอยู่เรื่ อบๆ
ดูว่าคนดูชอบโปรโมชั่ นแบบไหนมากกว่ ากัน ” (ปิ ยะมาศ เหลื่ อมเมฆ, สัมภาษณ์ , 16 สิ งหาคม
2553)
กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายลักษณะนี้ ทางบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ได้เริ่ มดาเนิ นงาน
เพียง 1 ครั้งในปี 2552 โดยลักษณะเป็ นการเสนอส่ วนลดราคาบัตรเมื่อผูช้ มซื้ อบัตรละครเวทีเรื่ อง
เนื้ อคู่ 11 ฉาก พร้ อมกับบัตรละครเพลงเรื่ องแม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั อย่างไรก็ตามบริ ษทั มี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ น้ ยอดขายและการจองบัตรล่วงหน้าของละครเพลง แม่นาคพระโขนง เดอะ
มิวสิ คลั
ตารางที่ 4.5 การส่ งเสริ มการขายบัตรละครเนื้อคู่ 11 ฉาก และ แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั
การส่ งเสริมการขายบัตรละครเวที เนือ้ คู่ 11 ฉาก และ แม่ นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คัล
ส่ วนลด
10%
เงื่อนไข
เมื่อซื้อบัตรเนื้อคู่ 11 ฉาก และ แม่นาคพระโขนง 2 เรื่ อง
พร้อมกัน
รับส่ วนลด 10%
ช่วงเวลา
ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็ นต้นไป
ช่องทางการรับ
Thaiticketmajor ทุกสาขา
ส่ วนลด
หมายเหตุ
- จะต้องซื้ อ 2 งานพร้อมกัน
- ยกเว้นบัตรราคา 500 และ 300 บาท สาหรับ เนื้ อคู่ 11
ฉาก และราคา 800 และ 500 บาท สาหรับ แม่นาคพระ
โขนง
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จากการดาเนิ นงานด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่ากลุ่มผูช้ มไม่พึงพอใจรู ปแบบการ
ส่ งเสริ มการขายบัตรละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด โดยกลุ่มผูช้ มมองว่า การส่ งเสริ มการขาย
ร่ วมกับผูส้ นับสนุ น นั้นเป็ นข้อเสนอที่มีขอ้ จากัดมากจนเกิ นไป และการส่ งเสริ มการขายที่บริ ษทั
พัฒนาขึ้นนั้นยังขาดความสม่าเสมอต่อเนื่ อง ข้อจากัดมากเกินไป และไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม
การซื้ อบัตรละครเพลงที่มกั เลือกจองในระยะเวลาใกล้เปิ ดการแสดงรอบแรก
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“ส่ วนลดส่ วนใหญ่ จะมีระยะเวลาจากัด จะเน้ นลดแค่ ช่วงแรกๆ ที่ขายบัตร ซึ่ งเราอาจจะยังไม่ ได้
ตัดสิ นใจว่ าจะไป ดูกับใคร หรื ออยากดูบัตรราคาเท่ าไหร่ ”
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“เขาไม่ ได้ มีส่วนลดทุกเรื่ อง เรื่ องไหนมีส่วนลดก็มีข้อจากัดมาก เช่ นต้ องจองภายในวันที่เท่ าไหร่
กว่ าเราจะข่ าวก็หมดโปรโมชั่นแล้ ว”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“บางเรื่ องที่ น่าดูมาก ก็จะซื ้อบัตรล่ วงหน้ านาน ก็อาจดูโปรโมชั่นด้ วยว่ าเราได้ ส่วนลดอะไรบ้ าง แต่
บางเรื่ องส่ วนลดก็ไม่ ค่อยมีผล เพราะลดไม่ ได้ เยอะมากเท่ าไหร่ และมีเงื่อนไขมาก เช่ นการกาหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น”
(พนิตา มะลิเถาว์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

3.4.3.4 การตลาดทางตรง
กลยุทธ์ ก ารตลาดทางตรงธุ รกิ จละครเพลงของซี เนริ โอนั้น รับ ผิดชอบและ
ดาเนินงานโดยโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ โดยจะส่ งไปรษณี ยบ์ ตั รที่ระบุรายละเอียดของ
ละครเพลงเรื่ องที่กาลังเปิ ดแสดงไปยังกลุ่มผูช้ ม โดยฐานข้อมูลผูช้ มนั้นทางโรงละครเมืองไทย รัช
ดาลัย เธียเตอร์รวบรวมจาก 2 แหล่ง อันได้แก่ จากแบบสอบถามที่ผชู้ มละครเพลงเคยทาไว้จากการ
มาชมละคร ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ และจากฐานข้อมูลสมาชิก R-Card ทางบริ ษทั
จะส่ งไปรษณี ยบ์ ตั รให้กบั กลุ่มผูช้ ม ราว 2 เดือนก่อนเปิ ดการแสดงรอบแรกซึ่ งเป็ นช่วงเดียวกับการ
เปิ ดจองบัตร อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) ในละครเพลงที่
กาลังเปิ ดการแสดง อีกทั้งคาดหวังกระตุน้ ให้กลุ่มผูช้ มตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพลงเรื่ องดังกล่าว
“เรากาลังจะเปิ ดแสดงละครอะไร เราก็อยากบอกให้ กลุ่มแฟนประจาของเรา
หรื อกลุ่มคนที่ เคยมีดูละครของเราได้ ร้ ู ก่อนใครจะได้ ซื้อบัตร ซึ่ งเรามีฐานข้ อมูลพวกเขาอยู่แล้ ว เรา

234
เลยทาโปสการ์ ดเพื่อคุยกับคนดูกลุ่มนี ้ และเราแสดงความจริ งใจด้ วยว่ าเราตั้งใจส่ งหาคุณจริ งๆ” (ศศิ
ภา กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
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ไปรษณี ยบัตรที่ทางโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ผลิตและจัดส่ งไปยัง
กลุ่มผูช้ มเป้ าหมายนั้นจะมีการกาหนดแบบที่จะผลิต จานวนครั้งที่ส่ง และช่วงเวลาในการจัดส่ งไป
ยังกลุ่มผูช้ มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายด้าน เช่น งบประมาณ แผนการตลาด
เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่าไปรษณี ยบัตรที่ผลิตขึ้นจะจัดส่ งให้กลุ่มผูช้ มมากกว่า 1 ครั้ง ต่อ 1 เรื่ อง
อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ เตือน(Remind) กลุ่มผูช้ มเป้ าหมายเกี่ ยวกับการเปิ ด
แสดงละครเพลงของบริ ษทั
“โปสการ์ ดเราทาอยู่แล้ ว แต่ ละครแต่ ละเรื่ องก็ต่างกัน อย่ างข้ างหลังภาพเราส่ ง
ให้ คนดูถึง 4 แบบ เพราะเห็นว่ ามันสวยดีทั้ง 4 แบบ เรื่ องแม่ นาคเราทา 3 แบบ ส่ งไปให้ ก่อน แต่ พอ
เราเพิ่ มรอบ เราก็ทาเวอร์ ชั่ นเพิ่ มรอบการแสดงส่ งไปให้ อีกครั้ ง ” (ชยากร สุ ทินศักดิ์ , สัมภาษณ์ , 4
มิถุนายน 2553)
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กลยุทธ์การตลาดทางตรงนี้ นบั เป็ นกลยุทธ์ในลักษณะการสื่ อสารทางเดียว เป็ น
การสื่ อสารจากโรงละครเมื องไทย รั ชดาลัย เธี ย เตอร์ ไปยัง กลุ่ ม ผูช้ มเป้ าหมาย โดยกลุ่ ม ผูช้ ม
เป้ าหมายขาดการมีส่วนร่ วม หรื อได้รับสิ ทธิ พิเศษอื่นใดจากไปรษณี ยบัตรที่ทางโรงละครจัดส่ งให้
และยังขาดการพัฒนาระบบติดตามประเมินของการดาเนินงานทางการตลาดผ่านกลยุทธ์น้ ี

ภาพที่ 4.35 ไปรษณี ยบัตรละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั ทั้ง 2 แบบ (ด้านหน้า)
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ภาพที่ 4.36 ไปรษณี ยบัตรละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิ คลั (ด้านหลัง)
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จากการดาเนินกลยุทธ์การตลาดทางตรง พบว่ากลุ่มผูช้ มชื่นชอบกลยุทธ์น้ ี เนื่องจากให้
ความรู ้ สึกว่าตนได้รับการสื่ อสารจากซี เนริ โอและโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ เป็ นการ
ส่ วนตัว (Personalized) นอกจากนี้ยงั เห็นตรงกันว่าสื่ อไปรษณี ยบัตร สามารถทาให้หน้าในการสร้าง
รับรู้ ความสนใจ และกระตุน้ เตือนให้ ระลึกถึ งละครเพลงที่กาลังเปิ ดจาหน่ ายบัตร หรื อกาลังเปิ ด
แสดงอยู่ อันนาสู่ การตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมละครในที่สุด
“รู้ สึกดีที่มีโปสการ์ ดละครเพลงส่ งหาเราทุกเรื่ อง ส่ งมาเรื่ อยๆ อย่ างสมา่ เสมอ ประทับใจและรู้ สึกว่ า
เราเป็ นคนสาคัญที่ โรงละครจะต้ องดูแลเอาใจใส่ ไม่ ใช่ แค่ คนดูที่ไปดูละครเท่ านั้น”
(ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พิพฒั น์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“บางทีเราก็ไม่ ได้ ติดตามข่ าวสาร หรื อยุ่งๆ แต่ พอมีโปสการ์ ดส่ งมาที่บ้านทาให้ เรารู้ ว่า อ๋ อจะมีละคร
เพลงเรื่ องใหม่ แล้ ว ใครเล่ น เล่ นเมื่อไหร่ จากที่ไม่ ร้ ู กเ็ ริ่ มสนใจว่ ารายละเอียดละครเป็ น อย่ างไร เข้ า
ไปหาในเว็บไซท์ ต่อ”
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“เขาจะส่ งมาเยอะ ส่ งมาเรื่ อยๆ เรื่ องหนึ่งหลายแบบ ส่ งมาแผ่ นแรกอาจไม่ สนใจ โยนทิ ง้ หรื อไม่ เก็บ
แต่ ส่งมาครั้ งที่ 2 หรื อส่ งมาครั้ งที่ 3 แล้ วบอกว่ ามีการเพิ่มรอบ เราก็เหมือนกับถูกชวนบ่ อยๆ ก็มีคิด
ใหม่ เหมือนกันว่ า เรื่ องนีม้ นั น่ า ดูไหม คุ้มไหม ควรจะหาโอกาสไปดูสักรอบไหม”
(นพดล สิ นพิศุทธิ์ , สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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3.4.3.5 การจัดแสดงสิ นค้ า
กลยุทธ์ การจัดแสดงสิ นค้าของธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอนี้ เป็ นกลยุทธ์
หลักที่ทีมงานใช้ในการทาการตลาดของละครเพลงทุกเรื่ อง การดาเนินร่ วมกันระหว่างฝ่ ายส่ งเสริ ม
การตลาดธุ รกิจละครเพลง และโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ซึ่งในภาพรวมกลยุทธ์น้ ี คือการ
ตกแต่งโรงละครด้วยภาพถ่ายการแสดงจากบนเวที วัสดุอุปกรณ์ของละครเพลงที่กาลังเปิ ดแสดงอยู่
ในโรงละคร ณ เวลานั้น วัตถุประสงค์หลักนอกจากจะเป็ นการตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้ว ยัง
สามารถสร้างบรรยากาศของผูช้ มละครเพลงเรื่ องนั้นๆ แล้วยังต้องการให้การตกแต่งโรงละครเป็ น
สื่ อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบและดึงดูดให้สนใจว่า ขณะนี้ โรงละครกาลังเปิ ดแสดง
ละครเพลงเรื่ องใด
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“เราสร้ างโรงละคร เราจะมี ธีมครอบทั้งหมดให้ ดูเป็ นละคร เช่ นทางเดิ นจะมี
กรอบรู ป 14 รู ปเราเรี ยกว่ า Hall of frame มันสามารถใช้ ร่วมกันได้ ระหว่ างการโปรโมทละครและธี
มของโรงละคร เราจะใช้ พืน้ ที่ ของโรงละครเพื่ อโปรโมทแฝงอย่ างเต็มที่ คนเดิ นในชั้ นนั้นจะเห็น
เดินมาตั้งแต่ ลอบบี ้ ลานจอดรถ หรื อลิ ฟท์ บานพับ มันคื อการโปรโมทละครที่ กาลังเล่ นอยู่ ที่ พ่วง
กับการตกแต่ งที่สวยงามของโรงละครทาให้ พืน้ ที่ดูหวือหวา” (ศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์,
16 สิ งหาคม 2553

ภาพที่ 4.37 การตกแต่งภายนอกโรงละคร ขณะเปิ ดแสดงละครเพลงเรื่ อง กินรี สีรุ้ง
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การตกแต่ ง สถานที่ ข องโรงละครเมื องไทย รั ช ดาลัย เธี ย เตอร์ น้ ันไม่ ไ ด้เน้น
ตกแต่งสถานที่เฉพาะภายนอกโรงละคร ที่มีผคู้ นสัญจรผ่านไปมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยงั
ตกแต่งตามจุดต่างๆ ทัว่ ไปภายในโรงละครอีกด้วย ซึ่ งการตกตกแต่งโรงละครภายใน ด้วยแนวคิด
ละครเพลงเรื่ องที่กาลังเปิ ดแสดงอยูน่ ้ นั มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้างบรรยากาศตื่นตาตื่นใจให้กบั
ผูช้ มที่กาลังเดินเข้าโรงละครเพื่อชมละครเพลงเรื่ องนั้นๆ
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“เวลาเราท าละครเราจะนึ ก ถึ งการสร้ างบรรยากาศให้ คนดูพ ร้ อมที่ จะดูด้วย
ดังนั้นจะพบว่ าเราจะตกแต่ งสถานที่ ให้ สวยงามตั้งแต่ ภายนอก ปูบรรยากาศก่ อน คนดูที่เดินผ่ านเข้ า
มาในโรงละครจากจุดแรกก็จะค่ อยๆ ตื่ นตาเพราะระหว่ างทางก็มีต้ ูดิสเพลย์ ตรงบันใดทางขึน้ ก่ อน
จะเข้ าโรงก็มี Hall of Frame อยู่ทั่วไป มันเหมือนกันเราส่ งให้ คนดูเข้ าโรงด้ วยละครเรื่ องนั้นนั่นเอง”
(ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

ภาพที่ 4.38 การตกแต่งภายในโรงละคร ขณะเปิ ดแสดงละครเพลงเรื่ อง กินรี สีรุ้ง

จากพฤติกรรมของกลุ่มผูช้ ม พบว่ากลุ่มผูช้ มไม่ได้เดินทางไปโรงละครเมืองไทย รัชดา
ลัย เธียเตอร์ บ่อยครั้ง นอกจากการไปเพื่อชมละครเพลง ดังนั้นจะพบเห็นการตกแต่งสถานที่เมื่อตน
ไปชมละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ในวัน เวลาที่จองบัตรไว้ หากแต่กลยุทธ์ดงั กล่าวกลุ่มผูช้ มรู้สึกชื่นชอบ
เพราะสามารถสร้างความน่าสนใจและสร้างบรรยากาศในการชมละครเรื่ องนั้นๆ ก่อนเข้าชมละคร
ได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งกลุ่มผูช้ มยังนิ ยมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกในการมาชมละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ตามมุม
ต่างๆ ที่ทางโรงละครได้ตกแต่งไว้ดว้ ย

238

D

“มันไม่ มีผลกับการซื ้อหรื อไม่ ซื้อตั๋วหรอก แต่ ตอนที่ เรามาถึงโรงละคร เราจะถูกคลุมด้ วย
บรรยากาศละครเรื่ องนั้น มันทาให้ เราตื่นเต้ น และอยากดูละครเรื่ องนั้นไวไว”
(ปิ ยะพันธ์ สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ชอบการตกแต่ งสถานที่ของเขา ดูมีสีสันดี ไม่ ใช่ มาดูละครแล้ วเจอโรงละครแห้ งๆ
อย่ างน้ อยมีรูปจากบนเวทีให้ เราดูเพลินๆ ก่ อนได้ ดูของจริ ง พอดูเสร็ จประทับใจ
เนื่องจากเราถ่ ายรู ปในโรงละครไม่ ได้ เราก็จะมาถ่ ายรู ปกับฉาก กับรู ปที่เขาตกแต่ งไว้ แทน”
(กฤษณพงศ์ หอมชื่น, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“เรามาถึงโรงละครก่ อนเวลาอยู่แล้ ว แทนที่จะนั่งรอเฉยๆ แต่ ที่นี่เขาตกแต่ งได้ สวยงามมีคัทเอาท์
มีรูปสวยๆ เราให้ เราดูไปเรื่ อยๆ มีถ่ายภาพเก็บไว้ บ้าง สนุกดี
และกว่ าจะเข้ าไปดูละครเรื่ องนั้นเราก็ดื่มดา่ กับมันไปบ้ างแล้ ว”
(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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3.4.3.6 การใช้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นสื่ อ
ธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอนั้นมีการผลิตสิ นค้าของที่ระลึกของละครเพลง
แต่ละเรื่ องเพื่อจาหน่ายในร้าน R-Shop การผลิตสิ นค้าที่ระลึกจาหน่ายนั้นมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้
ธุ รกิจละครเพลงและโรงละครมีความครบวงจรมากขึ้น เสริ มสร้างมูลค่าและส่ งเสริ มการขายให้กบั
ละครเพลงเรื่ องที่เปิ ดแสดง รวมทั้งสนองตอบความต้องการของผูช้ มละคร
“ละครทุกเรื่ องเราทาของที่ระลึกขายอยู่แล้ ว เรามองว่ ามันเป็ นหน้ าเป็ นตาของ
บริ ษัทด้ วย และคนดูที่เขาดูละครแล้ วประทับใจเขาก็อยากจะเก็บอะไรไว้ เป็ นที่ ระลึก ถึงละครเรื่ องที่
เขาดู เขาก็ซื้อของพวกนีไ้ ป เพราะเราไม่ ทาซี ดีหรื อดี วีดีละครเพลงขายอยู่แล้ ว ” (ศศิภา กฤดากร ณ
อยุธยา, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553

สิ นค้าที่ระลึ กละครเพลงที่ผลิตขึ้นเพื่อจาหน่ ายสาหรับละครเพลงแต่ละเรื่ อง
นั้น จะเน้นไปที่หนังสื อที่ระลึกเป็ นหลักเพราะเป็ นสิ นค้าที่มีจานวนผูซ้ ้ื อมากที่สุด รองลงมาจะเน้น
สิ นค้าที่ผชู้ มสามารถนาไปใช้ได้ในจริ งชีวติ ประจาวันและราคาสมเหตุสมผล
“ขายดีที่สุดคือหนังสื อที่ ระลึก รองลงมาก็จะเป็ นพวกแก้ วมัค พวกกุญแจ พวก
นีจ้ ะขายดี ละครทุกเรื่ องจะผลิตของพวกนี ย้ ืนพืน้ เพราะเขาซื ้อแล้ วเอาไปใช้ ได้ เราจะไม่ ผลิตอะไรที่
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เขาซื ้อแล้ วตั้งโชว์ อย่ างเดียว เพราะคนดูกค็ งซื ้อไม่ มากเท่ าไหร่ เพราะมันไม่ มีประโยชน์ ” (ศศิภา
กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553

D

ภาพที่ 4.39 สิ นค้าระลึกจากละครเพลง ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิ คลั
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การดาเนิ นกลยุท ธ์ ก ารใช้ผลิ ตภัณฑ์เป็ นสื่ อพบว่า กลุ่ ม ผูช้ มชื่ นชอบสิ นค้าที่ ระลึ ก ที่
จาหน่ายเพราะมีความสวยงาม สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ ระลึ กได้แก่ ความประทับใจในละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ความสวยงามของ
สิ นค้า ด้านอรรถประโยชน์ของตัวสิ นค้า อีกทั้งปัจจัยด้านราคา อย่างไรก็ตามสิ นค้าที่กลุ่มผูช้ มอยาก
ให้ผลิตเพื่อจาหน่ายในละครเพลงทุกเรื่ องคือเพลงประกอบละคร
“ของที่ระลึกที่วางขายก็สวยดี น่ าใช้ ราคาก็ปกติ ถ้ าเรื่ องไหนที่ดูแล้ วชอบ
ก็อาจซื ้อของที่ ระลึกไปใช้ บ้าง แต่ ไม่ ได้ ซื้อทุกอย่ างที่เขามีขาย”
(ยศวรรษ์ พวงจัน่ เพชร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ละครเพลงมันอยู่แค่ บนเวที ถ้ าเรื่ องไหนเราดูแล้ วประทับใจมาก
ก็อาจซื ้อของที่ ระลึกติดกลับไปบ้ าง อาจเป็ นสมุดภาภ แก้ วนา้ หรื อสมุด
แต่ ถ้าเรื่ องไหนประทับใจน้ อยอาจจะซื ้อของที่ ระลึกน้ อย หรื อไม่ ซื้อเลย”
(ปิ ยนันท์ นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ของที่ระลึกของละครเพลงก็ทาได้ สวยดี ก็ซื้อบ้ าง ไม่ ซื้อบ้ าง
แล้ วแต่ ว่าชอบละครเรื่ องนั้นมากน้ อยแค่ ไหน แต่ สิ่งที่อยากให้ ทาขายทุกเรื่ องคื อเพลง
บางเรื่ องอย่ างลมหายใจ หรื อกินรี สีร้ ุ ง ก็ไม่ ได้ ทาออกมาขาย เสี ยดายมาก”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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“เราดูละครจบแล้ วชอบ ประทับใจ เราก็อยากเก็บความประทับใจไว้ เขาไม่ ทาดีวีดีขายอยู่แล้ ว
สิ่ งที่ใกล้ เคียงที่สุดก็คือสมุดรวมภาพ และเพลงซึ่ ง ควรผลิตขายทุกเรื่ อง”
(นพดล สิ นพิศุทธิ์ , สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

D

3.4.3.7 คู่มือสิ นค้ า
ตามธรรมเนี ยมของการเปิ ดแสดงละครเวทีน้ นั ผูจ้ ดั การแสดงจะมอบสู จิบตั ร
ให้แก่ผชู ้ ม ฉะนั้นการเปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ทีมงาน และทีมงานของโรง
ละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ จึงพัฒนา Rachadalai Magazine เพื่อทาหน้าที่เป็ นสู จิบตั รสาหรับ
ละครเพลงที่เปิ ดการแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ซ่ ึ งผูช้ มทุกคนทุกที่นง่ั และทุก
รอบการแสดงจะได้รับแจกเมื่อก้าวเข้าสู่ โรงละคร
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นอกจากจะทาหน้าที่เป็ นสู จิบตั รละครเพลงในแต่ละเรื่ องที่กาลังเปิ ดแสดงแล้ว
ทีมงานผูผ้ ลิตยังเพิ่มเติมเนื้อหาใน Rachadalai Magazine เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ละครเพลง
เรื่ องถัดที่จะเปิ ดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชาดาลัย เธี ยเตอร์ อีกด้วย นอกจากนั้นยังใช้เนื้ อที่
บางส่ วนในเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ ของบริ ษทั ซีเนริ โอเอง

“อย่ างไรละครแต่ ละเรื่ องต้ องมีสูจิบัตรแจกอยู่แล้ ว เราเลยคิ ดว่ าอย่ างนั้นก็ควร
ทาอะไรให้ เป็ นความรู้ สาหรั บผู้ที่มาชมด้ วย และเพื่อเป็ นการโปรโมท ภายในบ้ านของเราเอง ส่ วน
เนือ้ หาอื่ นๆ จะเป็ นการ โปรโมทละครเรื่ องถัดไป บทสั มภาษณ์ ข่ าวสารเกี่ยวกับละครเวที และโป
รโมท อัลบั้ม ละครใหม่ ของค่ ายเราเอง” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)

ภาพที่ 4.40 RACHADALAI MAGAZINE ฉบับที่ 20 และ 22 (เรี ยงจากซ้าย)
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สื บเนื่ องจากการผลิ ต Rachadalai Magazine ทาให้เกิ ดต้นทุนในการผลิ ต
เพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่าเพื่อความอยูร่ อดของธุ รกิจ ทางทีมงานได้ออกแบบระบบบริ หารจัดการ
Rachadalai Magazine ในลักษะนิ ตยสารที่มีการขายพื้นที่โฆษณาแก่ สิ นค้า และบริ การภายนอก
นอกจากนี้เพื่อแสวงหารายได้รองรับต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ

D

“วัตถุป ระสงค์ รองคื อต้ องอยู่รอดให้ ได้ เพราะมันคื อมี ก ารลงทุ น เราเลย
ออกแบบให้ มีหน้ าโฆษณาของเราเองเพื่อมาช่ วยในเรื่ องต้ นทุนการผลิต สิ นค้ าที่ ลงโฆษณากับเราก็
จะต้ องการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายของเราที่ เป็ นคนกรุ งเทพ มีกาลังซื ้อ เช่ น คอนโด ร้ านอาหาร”
(นฤมล สาเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
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พฤติกรรมของผูช้ มละครเพลงพบว่า กลุ่มผูช้ มมักอ่าน Rachadalai Magazine
ในโรงละครช่ วงที่ตนนัง่ ประจาที่น่งั ในโรงละครรอการแสดงในองก์แรกเริ่ มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่ ม
ผูช้ มพึงพอใจ Rachadalai Magazine ในฐานะที่เป็ นสู จิบตั รละครเพลงเรื่ องที่ตนได้รับชม รองลงมา
กลุ่มผูช้ มพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ละครเพลงเรื่ องที่จะเปิ ดแสดงต่อไป และความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับละครเพลงอื่นๆ ที่นาเสนอในนิตยสาร
“ตอนเข้ าไปในโรงละครก็จะต้ องรอม่ านเปิ ด เราก็อ่านไปพลางๆ ก่ อน
แล้ วเนือ้ หาข้ างในก็น่าสนใจ เพราะเขาจะบอกว่ าเบือ้ งหลังละครเรื่ องนี ้ ยาก ง่ าย อย่ างไร”
(ปิ ยะพันธ์ สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“เวลานั่งรอในโรงละครยังไม่ เล่ น ก็หยิบสูจิบัตรท่ เขาแจกให้ มาอ่ าน
ตอนแรกก็อ่านก่ อนว่ าละครเรื่ องนีม้ ีกี่องค์ ฉากไหน เพลงไหนมาก่ อน
ตัวแสดงใครบ้ าง เบือ้ งหลัง การทางานเป็ นอย่ างไร พออ่ านจบการแสดงก็เริ่ มพอดี ”
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ชอบที่นอกจากจะมีรายละเอียดละครเรื่ องที่ เรากาลังจะดูแล้ ว แล้ วเขาก็ยงั โปรโมทละครเรื่ องต่ อไป
ที่จะเล่ นด้ วย มีรายละเอียดให้ อ่าน เราก็จะได้ ร้ ู จากเล่ มนีน้ ี่แหละ”
(เหมือนฝัน วิสิฐวาณิ ชกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

3.4.3.8 การตลาดบทเพลง
ทีมงานบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จะวางแผนตั้งแต่ในกระบวนการผลิตละคร
เพลงแล้วว่า จะใช้บทเพลงของตัวละครหลักไปใช้ในส่ งเสริ มการตลาดด้วย กล่าวคือจะเลือกเพลง
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เด่ นจากละครเพลงมาพัฒนาท านอง เนื้ อร้ องให้ฟั ง ง่ า ยมากขึ้ น ผลิ ตเป็ นมิ วสิ ค วิดีโอที่ มี เนื้ อหา
เกี่ยวกับละครเพลงเรื่ องนั้นๆ และเผยแพร่ ตามช่องทางต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ของบริ ษทั ซี เนริ
โอ จากัด รวมทั้งช่วงเวลาในรายการโทรทัศน์ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
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“ตอนทาเพลงในละคร เราจะคิ ดเรื่ องนีไ้ ปด้ วยว่ า เพลงไหนที่ เราสามารถ
เอามาโปรโมทได้ บางเรื่ องเราก็เอาเพลงในละครมาทาเป็ น Pop Version ทา MV เพื่อโปรโมท พอ
คนได้ ฟังเพลง หรื อดู MV แล้ วชอบ เขาก็อยากมาดูว่าจริ งๆ แล้ วในละครเป็ นอย่ างไร ทาไมตัวะ
ละครถึงร้ องเพลงนีอ้ อกมา ซึ่ งต่ างประเทศก็โปรโมทละครเพลงด้ วยวิธีนี้ เขาทาให้ เพลงละครดัง
เพื่ อให้ คนอยากไปดู เพลงต่ างประเทศที่ เป็ นอมตะทุกคนรู้ จักจนถึงปั จจุบันหลายๆ เพลงก็มีจาก
Musical” (ชยากร สุ ทินศักดิ์, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553

ภาพที่ 4.41 มิวสิ ควิดีโอเพลงรักแท้มีอยูจ่ ริ ง ละครเพลง ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิ คลั

อย่างไรก็ตามการผลิ ตมิวสิ ควิดีโอละครเพลงนั้น ไม่ได้กระทากับละครเพลงทุกเรื่ อง
โดยส่ วนใหญ่จะเน้นไปที่ละครฟอร์ มใหญ่ทุนสร้างสู ง นอกจากนี้ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดยังใช้กลยุทธ์น้ ีในการแสวงหารายได้ ทั้งจากการให้บริ การดาว์นโหลดเพลง และในกรณี ละครเพลงเรื่ อง ข้าง
หลังภาพ เดอะมิวสิ คลั ที่นาเพลงจะละครเพลงมาพัฒนาดนตรี และเนื้ อร้องฟังง่ายขึ้น รวบรวมเป็ น
อัลบั้มจาหน่ายในอัลบั้ม “Bie&Pat ภาพพิเศษ”

ภาพที่ 4.42 ปกอัลบั้ม Bie&Pat ภาพพิเศษ
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กลยุทธ์การตลาดบทเพลงโดยการพัฒนาเพลงเด่นในละครเพลงมาพัฒนาคาร้อง และ
ทานองให้ฟังง่ายติดหู ผลิตเป็ นมิวสิ ควิดีโอเพื่อเผยแพร่ พบว่ากลยุทธ์น้ ี สามารถสร้างการรับรู้การ
เปิ ดแสดงละครเพลงได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ก ลุ่ มผูช้ มยังประเมินความไพเราะของเพลงและ
เรื่ องราวในมิวสิ ควิดีโอเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อบัตรเข้าชมละครเพลงแต่ละเรื่ องอีกด้วย
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“เพลงที่ โปรโมทก็มีผลนะว่ าจะไปดูดีไหม ถ้ าเพลงที่เขาโปรโมทมันเพราะ มันน่ าสนใจ
ฟั งแล้ วรู้ สึกว่ าตัวละครในเรื่ องรู้ สึกอย่ างไร มันก็ทาให้ เราอยากไปดูนะ
ว่ าบนเวทีทาไมตัวละครนั้นๆ ถึงร้ องแบบนั้น”
(อดิสร ส่ งเสริ ม, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ฟั งเพลงที่โปรโมทก็จะชั่งใจได้ ระดับหนึ่งว่ า ละครเรื่ องนั้นจะทาออกมาดีไหม
ถ้ าเรื่ องไหนเป็ นนิยายที่เราเคยอ่ านมาก่ อน เราฟั งเพลงจะรู้ เลยว่ าสิ่ งที่ตัวละครรู้ สึก มันใช่ อย่ างบท
ประพันธ์ ไหม ซึ่ งซี เนริ โอก็ไม่ พลาด ฟั งเพลงปุ๊ ปมันคลิกเลย เพลงนีแ้ หละ
คือความรู้ สึกเดียวกับที่เราเคยอ่ านนิยายมาก็น่าจะไปดูแฮะ”
(พนิตา มะลิเถาว์, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“ละครเพลง เราไปดูกอ็ ยากฟั งเพลงเพราะๆ แถมยังเล่ าเรื่ องได้ อีก
ส่ วนตัวจะตั้งตาดูเอ็มวีว่าเพลงจะเพราะไหม เนือ้ หาเพลงน่ าสนใจไหม ถ้ าทาออกมาดีกช็ ่ วยให้
มัน่ ใจในละครเรื่ องนั้นมากขึน้ ว่ า เพลงในเรื่ องที่ เหลือต้ องเพราะแน่ ๆ มันต้ องสนุกแน่ ๆ ”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“เรื่ องเพลงเพราะอาจจะไม่ ต้องห่ วง เพราะซี เนริ โอ เขาทาเพลงเพราะอยู่แล้ ว แต่ ว่าเนือ้ เรื่ องในมิว
สิ ควิดีโอก็เป็ นเรื่ องสาคัญ ส่ วนใหญ่ เขาจะทาเนือ้ เรื่ องในเอ็มวีโดยเอาภาพจากบนเวทีมาใส่ บ้าง
จาลองเรื่ องราวให้ เหมือนละครที่จะเล่ นบ้ าง ทาให้ เราเห็นว่ า จะเกิดอะไรบนเวทีบ้าง เรื่ องราวมัน
น่ าสนใจแค่ ไหน มันสร้ างจิ นตนาการจนทาให้ เราอยากดูบนเวทีจริ งๆ ”
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)

3.4.3.9 การบริ หารงานลูกค้ าสั มพันธ์
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ใช้กลยุทธ์การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ในการทา
การตลาดกับกลุ่มผูช้ ม ด้วยกลยุทธ์การเปิ ดรับสมาชิกบัตร R-Card ซึ่ งโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธี ยเตอร์ เป็ นผูพ้ ฒั นาขึ้นด้วยวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการตอบสนองพฤติกรรมการชมละครเพลงของ
กลุ่มเป้ าหมาย สร้ างฐานลู กค้าสาหรับธุ รกิ จละครเพลง และกระตุน้ ยอดขายบัตรละครเพลง ซึ่ ง
ขณะนี้ R-Card มียอดสมาชิกกว่า 20,000 รายนับแต่เปิ ดรับสมาชิกในเดือนพฤษภาคม 2551
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ภาพที่ 4.43 บัตรสมาชิก R Card ของเมืองไทยรัชดาลัย เธี ยเตอร์

D

“เราสร้ าง R-card ขึน้ มาสาหรั บคนชอบดูละคร เราอยากสร้ างฐานให้ มัน
มากขึน้ เพราะเราอยากสร้ างตลาดคนดูละคเวที ในประเทศไทยให้ แข็งแรงมากขึน้ ” (ศศิภา กฤดากร
ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม 2553)
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กลยุทธ์ของบัตร R-Card คือการเปิ ดรับสมัครสมาชิ ก โดยผูช้ มสามารถ
สมัครสมาชิก R-Card ได้ที่ จุดจาหน่ายหรื อเว็บไซท์ของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในอัตราค่าสมัคร 100
บาท ซึ่ งสมาชิ ก จะได้รับสิ ท ธิ พิเศษต่า งๆ ได้แก่ ส่ วนลดบัตรละครเวทีที่เปิ ดแสดง ณ โรงละคร
เมืองไทยรัชดาลัย เธี ยเตอร์ รวมถึงการร่ วมกิจกรรมพิเศษที่ทางโรงละครจัดขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีการ
สะสมคะแนนจากยอดเงินการศซื้อบัตรละครซึ่ งคะแนนดังกล่าวสามารถนาไปตามสิ ทธิประโยชน์ที่
ระบุไว้ โดยบัตรและคะแนนสะสมจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่สมัคร
“เขาสมัครเป็ นสมาชิ ก เราก็พยายามหาอะไรมาตอบแทนเขา นอกจาก
ส่ วนลด การสะสมแต้ ม เราก็มีกิจกรรมให้ เขารู้ สึ กว่ ามันเป็ น EXCUSIVE เช่ นมีสิทธิ ในการร่ วมงาน
แถลงข่ าวละครเพลง หรื อสิ ทธิ การชมละครรอบ Pre-view” (ศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์,
16 สิ งหาคม 2553)
จากการศึกษากลุ่มผูช้ มที่เป็ นสมาชิ กของบัตร R-Card พบว่า สาเหตุที่สมัครเป็ นสมาชิ ก
เพราะพิจารณาจากสิ ทธิ ประโยชน์ที่ตนจะได้รับ ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผูช้ ม
และมองว่ามีความคุม้ ค่าในการสมัคร
“สมัคร R-Card เพราะสิ ทธิ ประโยชน์ หลักๆ คือส่ วนลดทุกเรื่ อง และเขาก็ส่งe-mail มาตลอด
ให้ เราไปร่ วมกิจกรรมของเขา ก็ถือว่ าได้ รับสิ ทธิ เศษอื่นๆ อยู่ตลอดด้ วย”
(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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“เราดูละครอยู่แล้ ว เสี ยเงินสมัครบัตรเพิ่มอีก 100 บาท แล้ วได้ รับส่ วนลด
แถมยังสะสมแต้ มได้ เอาแต้ มไปใช้ เป็ นส่ วนลดได้ อีก ถือว่ าคุ้ม”
(ยศวรรษ์ พวงจัน่ เพชร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
“สมัครบัตรตั้งแต่ ดูฟ้าจรดทรายปี 51 และได้ ส่วนลดทุกเรื่ อง
คะแนนสะสมเอาไปทาอะไรได้ หลายอย่ าง และได้ ร้วมกิจกรรมของเขาบ่ อยๆ อย่ างงานแถลงข่ าว
ซึ่ งประทับใจในบัตรนี ้ พอบัตรหมดอายุเลยไม่ ลังเลที่จะต่ ออายุ”
(ชาญวิทย์ ชาญสุ วรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิ งหาคม 2553)
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กล่าวโดยสรุ ปได้ว่ากลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
เน้นสื่ อสารไปยังกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผูช้ ม เน้นให้ผชู้ มรับทราบถึงการเปิ ดแสดง
ละครเพลง รายละเอียดละครเพลงแต่ละเรื่ อง วันเวลา สถานที่ที่จดั แสดง รวมถึ งรายละเอียดการ
จาหน่ ายและอัตราค่าเข้าชม โดยผสมผสานเครื่ องมือด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่หลากหลายเพื่อ
หวังให้เกิดพฤติกรรมต่อผูช้ มในการตัดสิ นใจซื้ อบัตรเพื่อเข้าชมละคร
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เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่ธุรกิจละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดนามาใช้ ประกอบด้วย 9
เครื่ องมือ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง การจัด
แสดงสิ นค้า การใช้ผลิ ตภัณฑ์เป็ นสื่ อ คู่มือสิ นค้า การตลาดบทเพลง และการบริ หารงานลูกค้า
สัมพันธ์ อันสามารถอธิบายเป็ นแบบจาลองได้ดงั นี้

ภาพที่ 4.44 ภาพจาลองเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
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ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จากัด” เป็ นงาน
วิจยั ที่เน้นศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของละครเพลง โครงสร้างและการบริ หารงานธุ รกิ จละครเพลง รวมถึ งกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผูช้ มของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
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การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บข้อมูล โดย
ใช้การศึกษาแบบ
1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Source)

โดยผู้วจิ ัยได้ ต้ งั วัตถุประสงค์ ของการวิจัย ดังนี้
1. ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ใน
ปัจจุบนั มีปัจจัยใดบ้าง
2. บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมีการวางโครงสร้างและบริ หารงานธุรกิจละครเพลงอย่างไร
3. บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงที่
ใช้ในการตอบสนองผูช้ มในลักษณะอย่างไร
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5.1 สรุ ปผลวิจัย
ตอนที่ 1 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่ อความสาเร็จของธุรกิอละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ
จากัด
ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็ จของละครเพลงธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมระดับมหภาค และสภาพแวดล้อมระดับจุลภาค ได้แก่
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1.1. สภาพแวดล้อมระดับมหภาค
สภาพแวดล้อมระดับมหภาค เป็ นปั จจัยส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจละครเพลง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด โดยบริ ษทั เองไม่สามารถควบคุมได้ หรื อควบคุมได้เพียงบางส่ วนเท่านั้น อีก
ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1.1.1 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่าส่ งผลกระทบต่อยอดจาหน่ายบัตรในราคา 1,000 –
1,500 บาท ที่จาหน่ายได้ชา้ ลง ทีมงานผูผ้ ลิตจึงต้องปรับลดราคาบัตรลงเป็ น 800 - 1,300 บาท อีกทั้ง
ขยายระยะเวลาการจองบัตรจาก 2 เดือนเป็ น 3 เดือน นอกจากนี้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ายังส่ งผลให้
ผูส้ นับสนุนของธุ รกิจละครเพลง สนับสนุนละครเพลงของบริ ษทั น้อยลง และสภาวะเศรษฐกิจส่ ง
ผลกระทบให้ทีมงานผูผ้ ลิตจาเป็ นต้องต้นทุนการผลิตในส่ วนที่ไม่มีความจาเป็ น เช่น การเปลี่ยน
บัตรชมละครจากบัตรพลาสติกเป็ นบัตรกระดาษ เป็ นต้น
1.1.2 สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย
สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฏหมายมีผลต่อการดาเนินธุ รกิจละคร
เพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ดังนี้
1.1.2.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง
จากการชุมนุมของแนวร่ วมประชาธิ ปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ งชาติ
(นปช.) ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 ส่ งผลกระทบต่อการเปิ ดแสดงละครเพลงเรื่ องกินรี สีรุ้ง
หลายด้าน ได้แก่ ยอดจาหน่ายบัตรละครจาหน่ายได้นอ้ ย ผูช้ มรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกหาก
ต้องเดิ นทางไปชมละครในระยะเวลาดังกล่ าว ทีมงานจึงต้องเลื่ อนการแสดงออกไป 1 เดื อน ซึ่ ง
ส่ งผลต่อการกระบวนการผลิตที่วางแผนไว้แต่เดิม
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1.1.2. 2 สภาพแวดล้อมทางด้ านกฏหมาย
กระบวนการผลิตละครเพลง บริ ษทั ต้องอาศัยบทประพันธ์อนั มี
ลิ ขสิ ทธิ์ ของนักเขียนต่างๆ มาผลิ ตเป็ นละครเพลง พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 จึงมีผลต่อ
การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ได้แก่ การติดต่อซื้ อลิขสิ ทธิ์ บทประพันธ์ การตกลงเงื่อนไข ผลประโยชน์ เป็ นต้น
การบริ หารงานโรงละครเมื องไทย รั ช ดาลัย เธี ย เตอร์ จาต้อ ง
ปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่ งครัด และต้องพร้อมให้หน้าที่ของรัฐ
ตรวจสอบอยู่เสมอ เพราะหากไม่ปฏิบตั ิตามข้อระเบียบอย่างเคร่ งครัดอาจส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์
และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบกิจการ
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1.1.3 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีผลในการผลิตละครเพลงของบริ ษทั ทีมจะคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์
ที่สามารถรองรับความต้องการของทีมงานผูผ้ ลิตได้ในเบื้องต้น โดยต้องตั้งอยูบ่ นเกณฑ์ของความ
สมเหตุสมผล ความคุม้ ค่าในการลงทุน นอกจากนี้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี หรื อวัสดุอุปกรณ์
ทางทีมงานมีการการลงทุนพัฒนาเป็ นระยะเพื่อเพิ่มศักยภาพและอรรถรสของผูช้ มละคร โดยการ
ตัดสิ นใจพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมนั้น ยังคงพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการในการ
ผลิตของทีมงานผูผ้ ลิต เนื่องจากบริ ษทั มีขอ้ จากัดด้านงบประมาณ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุ
อุปกรณ์น้ นั จึงคานึงถึงความจาเป็ นในระยะยาว และความคุม้ ค่าเป็ นสาคัญ

1.1.4 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
การระบาดของใหญ่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ในปี 2552 เป็ นช่วงเดียวกับ
การเปิ ดแสดงละครเพลงแม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิ คลั การระบาดดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจของผูช้ มที่กงั วลถึงความสะอาดปลอดภัยของโรงละคร และเกรงการรับเชื้ อจากผูอ้ ื่นที่ร่วมชม
ละครในขณะเดียวกัน ทางโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ จึงแก้ไขวิกฤตการณ์ดงั กล่าวด้วย
การวางแผนป้ องกัน และวางมาตรการรับมือกับการแพร่ ระบาคของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
2009 ไว้เคร่ งครัด เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาด อันนาไปสู่ ความสบายใจของผูช้ ม

1.1.5 สภาพแวดล้อมทางสั งคมและวัฒนธรรม
กลุ่มผูช้ มละครเพลงในประเทศไทยยังกระจุกตัวอยูใ่ นคนกลุ่มเล็ก การเสพ
ละครเวที น้ ันนับเป็ นกิ จกรรมพิเศษในชี วิต และกลุ่ มผูช้ มละครเพลงส่ วนหนึ่ งยังมีไม่เคยชิ นกับ
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พฤติกรรมการชมละครเวทีที่ผชู้ มจะต้องให้เกียรติผแู้ สดงและผูช้ มด้วยกัน ด้วยการชมอย่างสงบไม่
รบกวนผูอ้ ื่น และเจ้าหน้าที่ในโรงละครมีสิทธิ ในการเชิ ญผูช้ มที่รบกวนผูอ้ ื่นออกนอกโรงละคร
หากแต่เคยชินกับพฤติกรรมขณะชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มากกว่า
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1.1.6 สภาพแวดล้อมทางการแข่ งขัน
สภาพตลาดธุ รกิจละครเพลงในประเทศไทยนั้น อยู่ในช่วงเติบโต และการ
แข่งขันของตลาดธุ รกิจละครเพลงยังไม่สูงนัก เนื่องจากในธุรกิจละครเพลงมีผปู้ ระกอบการน้อยราย
ขาดความสม่าเสมอในการผลิตผลงาน นอกจากนี้ผผู้ ลิตแต่ละรายก็มีแนวทางในการผลิตละครเพลง
ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบธุ รกิ จละครเพลงที่เป็ นคู่แข่งของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ดรี ม
บอกซ์ จากัด บริ ษทั ทรู แฟนเทเชีย จากัด และบริ ษทั เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน)
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1.2 สภาพแวดล้ อมระดับจุลภาค
สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคเป็ นตัวกาหนดนโยบายเป้ าหมายในการดาเนินธุ รกิจที่
ส่ งผลต่อการดาเนินธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1.2.1 ผู้จัดส่ งวัตถุดิบ
วัตถุดิบในการผลิตละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด นั้นแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบเพื่อรองรับการจัดแสดง (Hard ware) และวัตถุดิบเพื่อสร้างสรรค์การแสดง
(Soft ware)
ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบในธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด แบ่งได้ 3 ประเภท
ได้แก่1. ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบภายในองค์กรบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เป็ นการบริ หารจัดการทรั พยากรภายใน
ที่ตนมีศกั ยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด 2. ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบที่มีส่วนเกี่ยวพันกับธุรกิจของบริ ษทั ซี เน
ริ โอ จากัด เป็ นการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีศกั ยภาพของมิตรมิตรธุ รกิจโดยอยูใ่ นรู ปความความ
ร่ วมมือ และ 3. ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับธุ รกิจของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จัดซื้ อจัดจ้าง
ในรู ปแบบปกติ
1.2.2 คนกลางทางการตลาด
บริ ษทั จาหน่ายบัตรละครเพลงผ่านช่องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยพบว่า
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ต่อความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจละครเพลงของบริ ษทั ซี เน
ริ โอ จากัด โดยสามารถอานวยความสะดวกแก่ ผูช้ มได้ดีเพราะจุดจาหน่ ายบัตรจานวนมากและ
หลากหลายช่ องทาง ส่ งผลให้ผชู ้ มละครเพลงสามารถหาซื้ อบัตรละครเพลงของบริ ษทั ได้สะดวก
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- กลุ่มผู้ชมทัว่ ๆ ไป
ผูช้ มกลุ่มนี้ มีความหลากหลาย ตัดสิ นใจชมละครเพลงความบันเทิงเป็ น
สาคัญ ความคาดหวังในความหวือหวาตื่นตาของการแสดงบนเวที บทเพลงไพเราะ อาจจะเป็ นผูช้ ม
ที่ความสนใจในละครเพลงเป็ นพิเศษหรื อไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามทีมงานเล็งเห็นว่า เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ที่มีจานวนมาก หลากหลายและมีโอกาสทางธุรกิจ
กลุ่มผู้ติดตามผลงานละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จากัด
ผูช้ มที่ติดตามผลงานละครเพลงของทีมงานผูผ้ ลิตเป็ นระยะเวลานาน ชื่น
ชมและเชื่ อมัน่ ในฝี มือในการผลิต มักชมละครเพลงทุกเรื่ องที่เปิ ดแสดง สมัครเป็ นสมาชิ ก R-Card
และเป็ นสมาชิกในเว็บบอร์ ของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ อย่างไรก็ตาม ทีมงานผูผ้ ลิต
เชื่ อว่ากลุ่มผูช้ มกลุ่มนี้คือมีความสาคัญในฐานะฐานผูช้ มประจาของบริ ษทั โดยการผลิตละครเพลง
ของบริ ษทั เน้นสร้างความพึงพอใจกับผูช้ มกลุ่มนี้เป็ นสาคัญเช่นกัน
กลุ่มผู้ติดตามผลงานและนวนิยาย
ผูช้ มที่ประทับใจในบทประพันธ์ตน้ ฉบับที่บริ ษทั นามาพัฒนาเป็ นละคร
เพลง เน้นเสพเนื้ อหาของนวนิ ยายที่ตนชื่ นชนในรู ปแบบละครเพลง การตีความในเนื้ อหาของ
ทีมงานละครเพลง อย่างไรก็ตาม ทีมงานผูผ้ ลิตคาดหวังใช้ฐานผูอ้ ่านที่ชื่นชอบจากบทประพันธ์ยอด
นิยม ให้กลายเป็ นกลุ่มผูช้ มละครเพลงของตนเมื่อบทประพันธ์เรื่ องนั้นถูกสร้างเป็ นละครเพลง เป็ น
การขยายฐานผูช้ มให้กว้างขึ้น เสริ มโอกาสทางธุรกิจ
กลุ่มแฟนคลับของศิลปิ นหรือนักแสดงทีเ่ ล่น
ผูช้ มกลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่มาชมละครเพลงของบริ ษทั เพราะชื่นชม ติดตาม
ผลงานของนักแสดงหรื อศิลปิ นที่แสดงละครเพลงของบริ ษทั ในแต่ละเรื่ อง ผูช้ มกลุ่มนี้คือต้องการ
ชมความสามารถของศิลปิ นหรื อนักแสดงที่ตนชื่นชม มาสวมบทบาทเป็ นตัวละครต่างๆ ละครเพลง
อย่างไรก็ตามทีมงานเล็งเห็นว่าศิลปิ นหรื อนักแสดงมีผลต่อการดึงดูดกลุ่มแฟนคลับของศิลปิ นหรื อ
นักแสดงนั้นๆ ให้เข้าชมละครเพลง หากแต่ผชู้ มกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเสพละครเป็ นหลัก
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1.2.4 หน่ วยงานต่ างๆ ภายในกิจการหรือองค์ กร
สภาพแวดล้อมด้า นนี้ เป็ นสภาพแวดล้อมภายในกิ จการที่ส ามารถควบคุ ม
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดได้ อย่างไรก็ตามปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินธรกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด มีรายละเอียดดังนี้
1.2.4.1 ทรัพยากรทางการเงิน
ปัจจัยด้านทรัพยากรทางการเงินของธุรกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด สามารถสรุ ปภาพรวมได้ดงั นี้
แหล่งทีม่ าทรัพยากรทางการเงิน
การดาเนิ นธุ รกิจละครเพลง มีการกาหนดงบประมาณการผลิตจากการวาง
แผนการผลิ ตในแต่ ล ะปี บริ ษ ทั จะผลิ ตละครเฉลี่ ย ปี ละ 3 เรื่ อง ละครฟอร์ ม เล็ก ใช้ง บการผลิ ต
ประมาณ 10 ล้า นบาท ละครฟอร์ มกลางใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท และละครฟอร์ มใหญ่ใ ช้
งบประมาณ 40-50 ล้านบาท ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะต้องใช้งบประมาณในการผลิตเฉลี่ย 80- 100 ล้าน
บาท
โรงละครเมื องไทย รั ชดาลัย เธี ย เตอร์ ลงทุ นโดยบริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด
ทรั พ ยากรทางการเงิ นส่ วนหนึ่ งมาจากการเปิ ดรับ ผูส้ นับ สนุ นโรงละคร ขณะนี้ มีผูส้ นับสนุ น 2
รายได้แ ก่ บริ ษ ัท เมื องไทยประกันชี วิต จ ากัด และ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ ง
ผูส้ นับสนุ นทั้ง 2 รายมีสนับสนุ นโรงละครในงบประมาณต่างกันทาให้ได้สิทธิ ประโยชน์จากโรงละครที่ต่างกันด้วย
ด้ านรายรับ
รายรั บของธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด มาจาก 2 แหล่ ง
ได้แก่ รายรับจากการจาหน่ายบัตร คิดเป็ น 95% และรายรับจากการผูส้ นับสนุนละครเพลงแต่เรื่ อง
คิดเป็ น 5%
รายรับของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ มาจาก 3 แหล่ งได้แก่
การเปิ ดให้เช่ าพื้นที่ ทั้งจากการเช่าพื้นที่เปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เองคิดเป็ น
80% และจากหน่วยงานอื่นๆ คิดเป็ น 20% รายรับการเปิ ดบริ การ R-Café (ร้านอาหาร) และรายรับ
จากการจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกในร้าน R-Shop
1.2.4.2 ทรัพยากรบุคคล
ธุรกิจละครเพลงของบริ ษทั ประกอบด้วยทีมงานจานวนน้อย และ
ทีมงานผูผ้ ลิตเพียง 1 ชุ ดเท่านั้น ซึ่ งเป็ นทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงของบริ ษทั แทบทุกเรื่ อง นอกจากนี้
ต้องรับผิดชอบงานด้านอื่นๆ ของบริ ษทั ร่ วมด้วย ทีมงานดังกล่าว ได้แก่ ผูอ้ านวยการสร้าง ทีมงาน
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สร้ างสรรค์ ทีมบทละคร ผูค้ วบคุ มการผลิต และผูก้ ากับศิลป์ ดังนั้นทรัพยากรบุคคลอันจากัดจึง
ส่ งผลกระทบต่อนโยบายการผลิตละครเพลงของบริ ษทั ด้วย นัน่ คือ สามารถผลิตละครเพลงได้ปีละ
3 เรื่ องเท่านั้น
อย่างไรก็ตามพนักงานในธุ รกิ จละครเพลง จะแบ่งออกได้เป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั ซึ่ งในธุ รกิจละครเพลงจะเป็ นทีมงานผูผ้ ลิตหลัก เช่น
ทีมงานสร้างสรรค์ ทีมเขียนบทละคร ผูก้ ากับศิลป์ ผูค้ วบการผลิต ซึ่ งทีมงานชุดนี้ ยงั รับผิดชอบงาน
ด้านต่างๆ นอกเหนื อ และพนักงานอีกกลุ่มหนึ่ งจะเป็ นพนักงานที่จดั จ้างในลักษณะชัว่ คราว ตาม
เนื้อที่เกิดขึ้นจริ ง
1.2.4.3 ภาพลักษณ์องค์ กร
ภาพลักษณ์ของธุรกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด มีความ
สัมพันธ์ทางตรงกับผูช้ มละครเพลงของบริ ษทั การกาหนดภาพลักษณ์ของธุรกิจละครเพลงเกิดขึ้น
จากนโยบายการผลิตละครเพลงของบริ ษทั ที่เน้นผลิตละครเพลงแนวมวลชนนิยม เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของผูช้ มที่ผชู้ มในวงกว้าง ผูช้ มทุกเพศวัยสามารถรับชมได้ และผูช้ มมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเสพความบันเทิงเป็ นหลัก
1.2.4.4 การวิจัยพัฒนา
บริ ษทั ทาการวิจยั เพื่อพัฒนาธุ รกิ จละครเพลงของตน 2 ลักษณะ
ได้แก่ การวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต และการวิจยั กลุ่มผูช้ ม
การวิจัยเพือ่ พัฒนาการศักยภาพในการผลิต
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต โดยเน้นที่โรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์และการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ รู ปแบบการวิจยั มักเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรง
ละครจากต่างประเทศเข้ามาประเมินและหาข้อบกพร่ องของโรงละครเพื่อพัฒนาและหาทางแก้ไข
การวิจัยกลุ่มผู้ชม
เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่ผชู้ มทุกคนจะได้รับเมื่อเข้าชมละคร
เพลง วัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจ ข้อปรับปรุ งเสนอแนะที่ผชู้ มต่อละครเพลงในแต่ละ
เรื่ อง ข้อบกพร่ องของการแสดงในแต่ละรอบการแสดง รวมถึงเป็ นการสารวจพฤติกรรมทางการ
ตลาดด้านอื่นๆ ของกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจยั ทีมงานผูผ้ ลิตจะนาไปใช้ใน
การพัฒนาละครเพลงที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อไป
1.2.4.5 ทาเลทีต่ ้งั
สาเหตุที่เมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ตั้งอยูใ่ นอาคารศูนย์การค้า ดิ
เอสพละนาด มากกว่าการก่อตั้งโรงละครเดี่ยว (Stand Alone) นั้นมาจากปัจจัย 3 ข้อดังนี้
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ปัจจัยด้ านธุรกิจ
การสร้ า งโรงละครต้อ งที่ ซ้ื อที่ ดิน เพื่ อก่ อนสร้ า งโรงละครด้ว ยต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก ซึ่ ง คุ ้ม ค่ า และเหมาะสมในการลงทุ น บริ ษ ทั จึ ง เลื อกที่ จะตั้ง โรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ โดยการเช่าพื้นที่กบั ศูนย์การค้าดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก เพื่อลด
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ปัจจัยด้ านผู้ชม
อาคารศูนย์การค้า ดิเอสพละนาด สามารถอานวยความสะดวกของผูช้ ม
ที่มาใช้บริ การโรงละครได้อย่างเต็มที่ โดยที่ทางบริ ษทั ไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่ม อาทิ การเดินทางที่สะดวก
มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ ทาเลที่ต้ งั หาง่ายไม่ซบั ซ้อนเป็ นที่รู้จกั ของคนในวงกว้าง เป็ นต้น
ปัจจัยด้ านทีมงานผู้ผลิต
อาคารศู นย์ก ารค้า ดิ เอสพละนาด ไม่ ไ กลมากนัก จากอาคาร จี เอ็ม เอ็ม
แกรมมี่ เพลส ถนนอโศก ซึ่ งบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีสานักงานอยู่ ณ ชั้น 14 ของอาคารดังกล่าว
สามารถเดิ นทางถึงกันด้วยรถไฟฟ้ ามหานคร ส่ งผลดีต่อการติดต่อประสานงานและสะดวกในการ
เดินทางของผูบ้ ริ หารและทีมงานที่ตอ้ งเกี่ยวพันกับสถานที่ท้ งั สองอย่างสม่าเสมอ
1.2.4.6 กาลังการผลิต
บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด มีนโยบายผลิตละครเวทีประมาณ 3 เรื่ องต่อ 1
ปี โดยแบ่งเป็ น ละครเพลง 2 เรื่ อง และละครพูด 1 เรื่ อง โดยจานวนที่ทางบริ ษทั ระบุน้ ี เกิดจากปั จจัย
หลัก 3 ประการได้แก่
สถานการณ์ ทางการตลาดของธุรกิจละครเพลง
จาเป็ นต้องพยายามสร้างผูช้ มหน้าใหม่ อีกทั้งรักษากลุ่มผูช้ มเดิมไว้ โดย
เล็งเห็นว่าการผลิตละครเพลงออกอย่างต่อเนื่ อง สม่าเสมอจะสามารถช่วยให้เกิดฐานผูช้ มทั้งที่เป็ น
ผูช้ มประจา และผูช้ มหน้าใหม่ อันส่ งผลดีในระยะยาวต่อธุรกิจละครเพลงของบริ ษทั
การบริหารโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
บริ ษ ทั ซี เนริ โ อ จ ากัดต้องบริ หารจัด การโรงละครนั้นมี รายได้แ ละ
สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้ ทั้งนี้ จึงเป็ นข้อบังคับในทางธุ รกิจให้ทีมงานละครเพลงต้องผลิตละคร
เพื่อป้ อนโรงละครของตน
ศักยภาพของทีมงาน
กระบวนการผลิตละครเพลงของบริ ษทั 1 เรื่ องใช้ระยะเวลาผลิตกว่า 10
เดื อน โดยขั้นเตรี ยมการผลิ ตนับว่าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญในการกุมทิศทางละครเพลงแต่ละเรื่ องใช้
ระยะเวลานานถึง 4 เดือน บริ ษทั ต้องใช้ทีมงานผูผ้ ลิตหลักในการพัฒนางาน เช่นผูอ้ านวยการสร้าง
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เพลงได้เพียงปี ละ 3 เรื่ องเท่านั้น
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ตอนที่ 2 โครงสร้ างและการบริหารงานธุรกิจละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จากัด
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงและก่ อตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธี ยเตอร์ พร้อมด้วยแผนงานการผลิตละครเพลงปี เฉลี่ยปี ละ 3 เรื่ อง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างและ
ขั้นตอนการบริ หารงานละครเพลง มีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้ างการบริหารงานธุรกิจละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
ลักษณะโครงสร้ างการบริ หารงานของธุ รกิ จละครเพลง บริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด เป็ น
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน มีบุคลากรไม่มาก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบหลากหลายและ
รับผิดชอบในธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั อีกด้วย นอกจากนี้ธุรกิจละครเพลงเน้นจัดโครงสร้าง
ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นในธุ รกิจ โดยสามารถแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนงานผลิตละครเพลง
ส่ วนงานนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการผลิตละครเพลง ประกอบด้วยตาแหน่ ง
และฝ่ ายหลักๆ ในกระบวนการผลิตละครเพลง คือ ผูอ้ านวยการสร้าง ผูก้ ากับการแสดง ฝ่ ายควบคุม
การผลิต ฝ่ ายดาเนิ นการผลิต ฝ่ ายรับผิดชอบด้านการแสดง ด้ายบทละคร ด้านการตลาด ด้านเพลง
ด้านองค์ประกอบศิลป์ และกองอานวยการ
ส่ วนงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ เป็ นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่จานวนน้อยและ
จัดองค์กรเป็ นไปในแนวราบไม่มีลาดับขั้นมากนัก การบริ หารจัดการนั้นจะมี Theater Manager
(ผูจ้ ดั การโรงละคร) บริ หารจัดการโรงละครในภาพรวม และแบ่งโครงสร้างบริ หารเป็ น 3 ส่ วนงาน
ได้แก่ House Manager (ผูจ้ ดั การโรงละครส่ วนใน) ทาหน้าที่บริ หารจัดการภายในโรงละคร ผูจ้ ดั การ R-Café ดูแลธุ รกิจร้านอาหาร R-café และ ผูจ้ ดั การ R-Shop ดูแลธุรกิจร้านจาหน่ายสิ นค้า
การบริหารงานละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
การบริ หารงานละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีรายละเอียดต่างๆ ซึ่ งสามารถ
แบ่งออกเป็ นขั้นตอนต่างๆ ได้ 4 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการผลิต
1.1 การประชุ มวางแผนการผลิตประจาปี
ขั้นตอนนี้ผอู ้ านวยการสร้าง ผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์ ผูค้ วบคุมการผลิต ทีมบท
ละคร เพื่อประชุ มวางแผนการผลิ ต กาหนดงบประมาณและจานวนละครเวทีที่จะผลิตในแต่ละปี
อย่างไรก็ตามขั้นตอนต่อไปคือการวางระยะเวลาในการผลิตและระยะเวลาจัดแสดงของละครเพลง
แต่ละเรื่ องอย่างคร่ าวๆ เพื่อกาหนดแผนการดาเนิ นงานในขั้นตอนต่อไปของทั้งทีมงานผลิตละคร
เพลงและทีมบริ หารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
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1.2 การคัดเลือกบทประพันธ์
ผูอ้ านวยการสร้าง ผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์ ผูค้ วบคุมการผลิต ทีมบทละคร
ผูป้ ระพันธ์ดนตรี ผูป้ ระพันธ์คาร้ อง นาบทประพันธ์ที่น่าสนใจมาพิจารณาความเหมาะสมในการ
ผลิต หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบทประพันธ์ ได้แก่ ความนิยมของบทประพันธ์ ความต้องการของ
ผูช้ ม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั และสภาพแวดล้อมทางสังคม อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตาม
ขั้นตอนนี้จะเกิดการประชุมเพียง 1 หรื อ 2 ครั้งเท่านั้น
1.3 การพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่องและพัฒนาโครงสร้ างบทละคร
ผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์ ทีมบทละคร จะนาบทประพันธ์ที่คดั เลือกแล้วมา
พัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง หรื อ “ธี ม” (Theme) หลักของละคร ซึ่ งมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาบทละครเพลงทั้งเรื่ อง อาจกล่ าวได้ว่าตัวละคร สถานที่ และสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นในละคร
เพลงล้วนแล้วแต่สะท้อนประเด็นการนาเสนอของละครเพลงแต่ละเรื่ องแทบทั้งสิ้ น
เมื่อทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงประชุมสรุ ปประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง หรื อ “ธี ม”
(Theme) ของบทประพันธ์ที่จะนามาพัฒนาเป็ นละครเพลงได้แล้ว ผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์
ทีมบทละครจะนาบทประพันธ์มาพัฒนาเป็ นโครงสร้างบทละคร คือการศึกษาบทประพันธ์และนา
เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ในบทประพันธ์มาเรี ยบเรี ยงใหม่ เพื่อนาเสนอในรู ปแบบของบทละครเวที
อย่างไรก็ตามทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงให้ความสาคัญกับ ความสนุก ความพึงพอใจ ความเข้าใจใน
เรื่ องราวของผูช้ มควบคู่กนั ไปด้วย
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1.4 การพัฒนาบทละคร ดนตรี คาร้ อง
เมื่อพัฒนาโครงสร้างบทละครที่สะท้อนประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง และคาดว่า
จะเป็ นที่ชื่นชอบของผูช้ ม โครงสร้างบทละครจะถูกนาไปพัฒนาองค์ประกอบอื่นๆ ของละครเพลง
ต่อไป ได้แก่ บทละคร ดนตรี คาร้อง
- การพัฒนาบทละคร
ทีมบทละครจะนาโครงสร้างบทละครดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นบทละคร 2 องก์ และ
ตัดสิ นใจว่าในแต่ละองก์จะดาเนิ นเรื่ องอย่างไร และจึงกลับมานาเสนอผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมร่ วมกัน เมื่อได้ขอ้ สรุ ปทีมบทละครจะนาบทละครไปพัฒนาใน
ขั้นตอนต่อไป คือการลงรายละเอียดในแต่ละฉาก โดยจะพัฒนาบททีละฉากตามลาดับการแสดงจริ ง
- การพัฒนาดนตรี
เมื่อพัฒนาโครงสร้างบทละครเกือบเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ผูก้ ากับการแสดงจะเชิญทีม
ประพันธ์เพลงเข้าร่ วมในการประชุมพัฒนาบทในการประชุมครั้งต่อไป หรื อเริ่ มเชิญเข้าร่ วมในการ
ประชุมพัฒนาบทเพื่อให้ทีมประพันธ์เพลงเข้าใจโครงเรื่ องโดยภาพรวม ผูก้ ากับการจะแสดงทัศนะ
และแนวคิดเพลงที่ตอ้ งการในละครเพลงอันนาไปสู่ การวางแผนการประพันธ์ดนตรี ในละครเพลง
หลังจากนั้นผูป้ ระพันธ์ดนตรี จะกลับมาประพันธ์ดนตรี เบื้องต้นจากการตีความของผูป้ ระพันธ์เอง
และสิ่ งที่ผกู ้ ากับต้องการ ก่อนจะกลับมาแลกเปลี่ยนกับผูก้ ากับการแสดงเพื่อปรับปรุ งแก้ไข อย่างไร
ก็ตาม หลักเบื้องต้นในการประพันธ์ดนตรี สาหรับละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดนั้น นอกจาก
ดนตรี จะต้องทาหน้าที่ เล่ าเรื่ องและสื่ อสารอารมณ์ ความรู้ สึกของตัวละครแล้ว ผูผ้ ลิ ตละครเพลง
บริ ษทั ซี เนริ โอยังเน้นพัฒนาเพลงในละครเพลงที่ฟังง่ายไพเราะ ติดหูผชู้ ม เพื่อประโยชน์ในการใช้
เพลงจากละครเพื่อต่อยอดในด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อีกด้วย
- การพัฒนาคาร้ อง
เมื่อผูก้ ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์ ทีมบทละคร พัฒนาดนตรี ร่วมกับผูป้ ระพันธ์
ดนตรี จนได้ทานองเพลงอย่างคร่ าวๆ ผูป้ ระพันธ์คาร้องจะเริ่ มเข้าร่ วมในการประชุมกับทีมงานเพื่อ
เริ่ มพัฒนาคาร้ องในละครเพลง โดยผูป้ ระพันธ์คาร้องจะนาบทพูดจากบทละครมาพัฒนาเป็ นเนื้ อ
ร้อง ผูก้ ากับจะถ่ายทอดและกาหนดแนวทางในการแต่งเพลงในละครให้ตรงประเด็นการนาเสนอ
ของเรื่ อง และสิ่ งที่ผกู ้ ากับต้องการสื่ อสารเพื่อให้ผปู้ ระพันธ์คาร้องมีแนวทางในการพัฒนาเนื้ อร้อง
อย่า งไรก็ ต ามผูป้ ระพัน ธ์ ค าร้ องจะทดลองพัฒนาค าร้ องแบบร่ า งขึ้ นมาก่ อน ค าร้ อ งในร่ า งแรก
พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการนาเสนอเท่านั้นและนาเสนอแก่ผกู้ ากับการ
แสดง หากที่ประชุมเห็นว่าคาร้องที่พฒั นามาในร่ างแรกมีความเหมาะสม ผูป้ ระพันธ์คาร้องจึงจะนา
คาร้องดังกล่าวไปพัฒนาให้สมบูรณ์ข้ ึน อย่างไรก็ตามหลักในการพัฒนาเพลงละคร นอกจากคาร้อง
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จะต้องสามารถถ่ ายทอดเรื่ องราวความรู้ สึกของตัวละคร หรื อบทสนทนาในเรื่ องได้แล้วนั้น ทีม
ผูผ้ ลิ ตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ ยังให้ความสาคัญกับเนื้ อเพลงที่สละสลวยในการใช้ภาษา และมี
ความไพเราะ ซึ่ งในขั้นตอนการพัฒนาเนื้ อเพลงผูก้ ากับการแสดงจะให้ความ สาคัญกับเนื้ อเพลง
อย่างใกล้ชิด
ขั้นตอนการพัฒนาบทละคร ดนตรี คาร้อง นั้นจะมีการจัดประชุ มพัฒนางานกันทุก
สัปดาห์ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนและในกระบวนการยังมีการปรับแก้ไขอยูต่ ลอด
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1.5 การพัฒนาองค์ ประกอบศิลป์
ในขั้น ตอนการพัฒ นาบทละคร ดนตรี ค าร้ อ งนั้น ผูก้ ากับ การแสดง และที ม
สร้างสรรค์ จะเรี ยกผูก้ ากับศิลป์ เข้าร่ วมประชุมเป็ นระยะ เพื่อรับฟังแนวคิดในการพัฒนาองค์ประกอบศิ ลป์ ต่างๆ อันนาไปสู่ การวางแผนการพัฒนางานฉากละคร อุปกรณ์ ประกอบฉาก และแสง
ควบคู่กนั ไป อย่างไรก็ตามเนื้องานส่ วนหลักๆ จะเน้นไปที่การออกแบบฉากละคร
การพัฒนาฉากละคร
ผูก้ ากับศิลป์ ผูอ้ อกแบบฉาก จะร่ วมประชุ มกับผูก้ ากับการแสดง และทีมสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาฉากละครร่ วมกัน เบื้องต้นผูก้ ากับศิลป์ และผูอ้ อกแบบฉากจะออกแบบฉากหลัก จากบท
ละครที่ตนได้รับ อย่างไรก็ตามผูก้ ากับการแสดงจะถ่ายทอดความต้องการของตนด้วยว่า ในแต่ละ
ฉากนั้น ต้องการฉากในลักษณะใด ผูก้ ากับศิลป์ และผูอ้ อกแบบฉากจะเริ่ มทางานจากการกาหนด
แนวคิดการออกแบบฉากละครเรื่ องนั้นๆ เสี ยก่อน จึงเริ่ มพัฒนาฉากละครโดยคานึ งถึงหลัก 3 ข้อ
ได้แก่ สามารถตอบสนองความต้องการหรื อความคาดหวังของผูช้ มได้สามารถตอบสนองความต้อง
ของผูก้ ากับการแสดง และมีความสวยงามและความมีมิติสมจริ ง อย่างไรก็ตามผูก้ ากับศิลป์ จะเป็ นผู้
ควบคุมการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) และควบคุมการออกแบบแสงสาหรับ
ละครเพลงด้วย
1.6 การคัดเลือกนักแสดงและการพัฒนาเครื่องแต่ งกาย
ขั้นตอนและรายละเอียดการคัดเลือกนักแสดงหลัก และนักแสดงสมทบ รวมทั้งการ
พัฒนาเครื่ องแต่งกายในละครเพลง มีดงั ต่อไปนี้
1.6.1 การคัดเลือกนักแสดง
เมื่อพัฒนาบทละครใกล้เสร็ จสมบูรณ์ทีมงานจะสามารถกาหนดได้แล้วว่า ใน
ละครเพลงมีตวั ละครอะไรบ้าง บุคลิกลักษณะเป็ นอย่างไร จึงจัดให้มีการ “ทดสอบบท” (Audition)
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เพื่อคัดเลื อกนักแสดงที่เหมาะสมที่สุดในบทบาทต่างๆ อย่างไรก็ตามการคัดเลือกนักแสดงแบ่งได้
เป็ น2 ประเภทได้แก่ นักแสดงนา และนักแสดงสบทบ (ensemble)
- การคัดเลือกนักแสดงนา
ทีมงานจะคัดเลือกนักแสดงที่คาดว่ามีความเหมาะสมกับบท และเชิญเพื่อเข้า
ร่ วมคัดเลื อกบท ทีมงานจะนัดหมายนักแสดงเพื่อมาซ้อมร้องเพลงกับเปี ยโนพร้อมทั้งอธิ บายรายละเอียดคร่ าวๆ ของละครและตัวละครให้นกั แสดงทราบ ก่อนจะนัดหมายให้กลับมาแสดงจริ งต่อ
หน้า ผูก้ ากับ การแสดงและที มงานในวันคัดเลื อกนัก แสดง อย่า งไรก็ ตามเกณฑ์ในการพิจารณา
นักแสดงนาของละครเพลง บริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด ประกอบด้วย 3 ข้อหลัก ได้แก่ ความเหมาะสมกับ
บทบาทความสามารถในด้านการร้องเพลง การแสดง และการเต้น และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น คิว
การซ้อม อุปนิสัย ความรับผิดชอบ เป็ นต้น
- การคัดเลือกนักแสดงสบทบ (ensemble)
ทีมงานจะประกาศเปิ ดรับคัดเลือกนักแสดงสมทบ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
หรื อแสดงต่อหน้าผูก้ ากับการแสดงและทีมงานฝ่ ายต่างๆ ผูเ้ ข้าร่ วมคัดเลือกจะต้องฝึ กซ้อมร้องเพลง
และซ้อมเต้นในกับทีมงาน ก่อนจะแสดงจริ งต่อหน้าผูก้ ากับการแสดง ทีมงานผูค้ ดั เลือก และผูด้ ูแล
การร้องจะเป็ นผูค้ ดั เลือกด้วย ในขั้นตอนการคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกจะมีหมายเลขของตนเอง
ในกระ-บวนการคัดเลือกเพื่อง่ายต่อการสังเกตและตัดสิ นของผูก้ ากับการแสดง
1.6.2 การพัฒนาเครื่องแต่ งกาย
เมื่อผูก้ ากับการแสดงคัดเลือกนักแสดงทั้งหมดสาหรับแสดงละครเพลงแต่ละ
เรื่ องแล้ว ผูก้ ากับการแสดงและทีมสร้างสรรค์จะเชิ ญผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกายรับฟั งแนวคิดและ
ความต้องการในการออกแบบเครื่ องแต่งกาย ผูอ้ อกแบบจะรับความต้องการของผูก้ ากับการแสดง
และที ม งานสร้ า งสรรค์ ไปพัฒนาเป็ นเครื่ องแต่ งกายที่ ใช้ใ นละครเพลง อย่า งไรก็ตามหลักการ
ออกแบบเครื่ องแต่งกายสาหรับละครเพลงจะคานึ งถึง ความสวยงาม เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ใ นบทละครหรื อบทประพัน ธ์ สามารถสะท้อนถึ ง แนวคิ ด การนาเสนอของละครเพลงและ
บุคลิกลักษณะของตัวละคร และความเป็ นไปได้ในการสวมใส่ ถอดเปลี่ยน

ขั้นที่ 2 ขั้นการผลิตและการซ้ อม
ในขั้นตอนการผลิตและการซ้อม ทีมงานผูผ้ ลิตจะแยกสิ่ งที่ตอ้ งซ้อมออกเป็ น 2
ส่ วน ได้แก่ การซ้อมร้องเพลง และการซ้อมเต้น นักแสดงทั้งหมดจะเริ่ มจากการซ้อมร้องเพลงที่ใช้
ในละครเสี ย ก่ อน จากนั้นจะเข้า สู่ ข้ นั ตอนของการการอ่ า นบทรวม (Read-through) 1 ครั้ ง และ
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ต่อจากนั้นนักแสดงจะซ้อมเต้น อย่างไรก็ตามขณะที่นกั แสดงซักซ้อมการแสดงส่ วนต่าง ทีมงาน
ฝ่ ายต่างๆ จะพัฒนางานไปพร้ อมกัน อาทิ ฝ่ ายฉาก ฝ่ ายแสง ฝ่ ายออกแบบเครื่ องแต่งกาย เป็ นต้น
โดยขั้นการผลิตและการซ้อมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ นประมาณ 2 เดือน
2.1 การซ้ อมร้ องเพลง
เมื่ อที ม งานพัฒนาเพลงที่ใ ช้ในละครเพลงเรี ย บร้ อยแล้ว ขั้นตอนแรกนักแสดง
ทั้งหมดจะถูกแยกห้องซ้อมสาหรับฝึ กซ้อมร้องเพลงกับเปี ยโนตลอดระยะเวลาการฝึ กซ้อม 1 เดือน
ภายใต้การฝึ กสอนและควบควมของ “ผูด้ ูแลการร้ อง” อย่างไรก็ตามการร้ องเพลงในละครเพลง
นักแสดงต้องทาหน้าที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกกับตัวละครต่างๆ บทเวทีไปตามเนื้อเรื่ อง และต้อง
ใช้เทคนิคการร้องในการสื่ อสารอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันนี้ไปยังผูช้ มในโรงละครอีกด้วย
2.2 การอ่านบทรวม (Read-through)
ขั้นตอนนี้ คือการที่นกั แสดงและทีมงานมารวมกันอยูใ่ นห้องๆ หนึ่ ง ทุกคนจะได้
อ่านบทละครที่สมบูรณ์ที่สุด นักแสดงทุกบทบาทจะอ่านบทและร้องเพลงเหมือนการเล่นละครจริ ง
ผูก้ ากับการแสดงและที มงานสร้ างสรรค์จะเห็ นภาพรวมของละครเพลงว่าควรปรับปรุ ง เพิ่มเติม
ส่ วนใด อย่างไร นอกจากนี้ ทีมงานทุกฝ่ ายก็จะทราบว่าละครเพลงเรื่ องนั้นจะดาเนินไปอย่างไร เกิด
อะไรขึ้นบ้าง นาไปสู่ การเตรี ยมงานผลิตต่อไป
2.3 การซ้ อมเต้ น
หลังขั้นตอน “การอ่านบทรวม” (Read-through) นักแสดงทั้งหมดจะกลับสู่ กระบวนการซ้อมเต้นในห้องซ้อม ขั้นตอนนี้จะอยูใ่ นความรับผิดชอบของ “ผูก้ ากับลีลา” หากแต่ผกู้ ากับ
การแสดงและทีมงานสร้างสรรค์จะหมัน่ เข้ามาดูแลการฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาการ
ซ้อม 1 เดือน
2.4 การรวมซ้ อมในห้ องซ้ อม
เมื่อนักแสดงสามารถจาบทพูดและเพลงของตนเองได้ ขณะเดียวกันก็สามารถเต้น
ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ ในขั้นตอนนี้ ผูก้ ากับการแสดง และทีมงานสร้ า งสรรค์จึงนานักแสดงทุ ก
บทบาทมาซ้อมรวมกันในห้องซ้อม ซึ่ งสามารถแยกขึ้นตอนได้ ดังนี้
2.4.1 การซ้ อมลาดับการแสดง (Blocking)
ผูก้ ากับการแสดงจะวางแผนการซ้อมการแสดงโดยแบ่งซ้อมเป็ นฉากๆ ตาม
ลาดับการแสดงจริ ง อาจแบ่งการซ้อมวันละ 1-3 ฉาก จนกระทัง่ การซ้อมครบทุกฉากจนจบองก์ที่ 1
ผูก้ ากับจึงให้นกั แสดงซ้อม ตลอดองก์ 1 (Run-through) หลังจากนั้นจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการซ้อมแบบ
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เจาะรายละเอียด (Work Scene) ซึ่ งผูก้ ากับจะลงลึกในรายละเอียดของการแสดงมากขึ้น และใน
ขั้นตอนการซ้อมแบบเจาะรายละเอียด (Work Scene) นั้นถือว่าเป็ นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลามากที่สุด
ในขั้นตอนการซ้อม
2.4.2 การซ้ อมตลอดเรื่องในห้ องซ้ อม (Run-through)
ขั้นตอนนี้คือการซ้อมการแสดงตามลาดับการแสดงที่เกิดขึ้นจริ งบนเวที
การแสดง เพื่อให้นกั แสดงจดจาจังหวะการแสดงได้ตลอดทั้งเรื่ อง เพื่อการแสดงที่ลื่นไหลต่อเนื่อง
คือการเริ่ มซ้อมจากองก์ที่ 1 และต่อด้วยการซ้อมองก์ที่ 2 การซ้อมนี้ จะใช้ระยะเวลาเท่ากับการ
แสดงจริ งบนเวที และจะซ้อมราว 15-20 รอบ
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2.5 การดาเนินการผลิตองค์ ประกอบอืน่ ๆ
ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับขั้นตอนการรวมซ้อมในห้องซ้อมข้างต้น ฝ่ าย
ต่างๆ จะดาเนิ นการพัฒนาผลงานตามความรับผิดชอบของตน องค์ประกอบต่างๆ ของละครเพลงที่
ถูกพัฒนาขึ้นในขั้นตอนนี้ เช่น ฝ่ ายดนตรี จะเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานและซ้อมวงดนตรี ฝ่ ายเสื้ อผ้า
และออกแบบเครื่ องแต่งกายจะดาเนินงานตัดเย็บเครื่ องแต่งกายนักแสดง
ฝ่ ายฉากและอุปกรณ์
ประกอบฉากตระเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบฉาก อีกทั้งฝ่ ายกากับแสง และฝ่ ายกากับเสี ยงจะออกแบบ
และติดตั้งอุปกรณ์ที่จาเป็ น

2.6 การดาเนินงานด้ านการสื่ อสารการตลาดและจาหน่ ายบัตร
การดาเนินงานด้านการสื่ อสารการตลาดและการจัดจาหน่ายบัตรมี 3 ขั้นตอน

หลัก ดังนี้

2.6.1 การหาผู้สนับสนุน
ทางฝ่ ายการตลาดติ ด ต่ อ ไปยัง พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ต่ า งๆ เพื่ อ หา
ผูส้ นับสนุ น และประสานงานกับผูส้ นับสนุ นแต่ละรายเพื่อหาข้อตกลงเรื่ องงบประมาณสนับสนุ น
และเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ที่ ผสู ้ นับสนุนจะได้รับ ทั้งนี้ สิทธิ ประโยชน์ของผูส้ นับสนุนแต่ละรายจะมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดเนื่ องจากการเจรจาต่อรอง อย่างไรก็ตามภายในระยะเวลา 1 เดือน
ก่ อ นการจ าหน่ า ยบัต ร ฝ่ ายการตลาดต้อ งสรุ ป รายชื่ อ ผู้ส นับ สนุ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
ผูส้ นับสนุนแต่ละรายให้กบั ฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาดเพื่อผลิตสื่ อในการสื่ อสารการตลาดต่อไป
2.6.2 การผลิตสื่ อเพือ่ การสื่ อสารการตลาด
ทีมงานฝ่ ายสร้างสรรค์ ทีมงานฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด จะประชุ มร่ วมกัน
เพื่อพัฒนาแนวทางในการออกแบบสื่ อทั้งหมด โดยเริ่ มการพัฒนาแนวคิดการสื่ อสาร (Concept)
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กาหนดอารมณ์ และบรรยากาศของการสื่ อสาร (Mood and Tone) ซึ่ งทั้งสองส่ วนนี้ จะพัฒนา
ประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง วัตถุประสงค์ของทีมงานผูผ้ ลิตต้องการให้ผชู้ มที่ชมสื่ อแล้วสามารถ
จินตนาการได้ถึงบรรยากาศและเรื่ องราวภาพรวมที่จะเกิ ดขึ้นในละครเพลงแต่ละเรื่ อง จากนั้นทั้ง
สองฝ่ ายจะร่ วมกันพัฒนาแนวทางการสื่ อสารของสื่ อแต่ละชนิ ด เช่ น สื่ อภาพยนตร์ โฆษณาทาง
โทรทัศน์จะพัฒนาเป็ นสตอร์ รี่บอร์ ดพร้อมบทโฆษณา สื่ อโฆษณาทางสิ่ งพิมพ์จะมีการทาแบบร่ าง
(Lay-out) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามสื่ อหลักๆ ที่ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงใช้ในการสื่ อสารการตลาดถึง
ผูช้ มได้แก่ สื่ อภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่สามารถพัฒนาเป็ นสื่ ออื่นๆ ได้เช่น
สื่ อไปรษณี ยบัตร สื่ อโปสเตอร์ สื่ อป้ ายกลางแจ้ง รวมทั้งสื่ อเว็บไซท์ เป็ นต้น
2.6.3 การจาหน่ ายบัตร
ขั้นตอนการเตรี ยมการจาหน่ายบัตรจะเกิดขึ้นก่อนการจาหน่ายบัตรราว 12 เดือน ทีมงานจะส่ งรายละเอียดต่างๆได้แก่ อัตราค่าเข้าชมที่ได้กาหนดไว้ จานวนรอบ วันแวลาที่
เปิ ดการแสดง อัตราส่ วนลดหรื อสิ ทธิ พิเศษอื่นๆ ที่ผชู้ มสามารถใช้สิทธิ ในการซื้ อบัตรได้ ให้กบั
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จะดาเนิ นงานวางระบบการจัดจาหน่ ายภายใต้ขอ้ ตกลง
ทางธุ รกิ จที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีร่วมกัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด วางนโยบายจาหน่ายบัตรละครเพลงล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนที่แสดงในรอบแรก

2.7 การซ้ อมในโรงละครจริง
ผูก้ ากับการแสดงจะนานักแสดงและทีมงานทั้งหมดย้ายจากห้องซ้อมมาซ้อม
ต่อยัง สถานที่แสดงจริ ง หรื อก็คือโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ซึ่ งมีลาดับการซ้อม ดังนี้
2.7.1 การซ้ อมลาดับการแสดง (Mark - through)
ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการนานักแสดงนาและนักแสดงสมทบขึ้ นกาหนด
ตาแหน่งการแสดงที่จะเกิดขึ้นจริ งบนเวทีในแต่ละฉากและจะซ้อมเปลี่ยนฉากควบคู่ไปด้วย เพื่อให้
นักแสดงทราบว่าแต่ละฉากนั้น จะมีฉาก อุปกรณ์ประกอบฉากเลื่อนหรื อปรากฏมาจากทิศใด ใน
จังหวะเวลาใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักแสดงเอง การซ้อมขั้นตอนนี้ กระทาขึ้นเพียง 2
วันเท่านั้น โดยจะแบ่งการซ้อมเป็ น 2 วัน วันที่1 เป็ นการซ้อมเฉพาะการแสดงในองค์ที่ 1 และวันที่
2 เป็ นการซ้อมเฉพาะการแสดงในองก์ที่ 2
2.7.2 การซ้ อมตลอดเรื่องบนเวทีการแสดง (Run-through)
ขั้นตอนนี้ คือการซ้อมการแสดงที่จดั องค์ประกอบทุกอย่างเหมือนการ
แสดงจริ งทุ กประการ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก การใช้แสง การใช้
ไมโครโฟน การใช้วงดนตรี จริ ง การใช้เทคนิคพิเศษ นักแสดงทดลองแต่งเครื่ องแต่งกายจริ ง และ
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หากเกิดปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ้นบนเวที ผูก้ ากับการแสดงจะจัดให้มีการแยกซ้อมองค์ประกอบ
ต่างๆ ด้วยเพื่อปรั บปรุ งในส่ วนที่ ตอ้ งแก้ไขในลงตัวในการแสดง เช่ น การแยกซ้อมระหว่างการ
เปลี่ ยนเครื่ องแต่งการและการเปลี่ ยนฉาก การซ้อมการเปลี่ยนฉากและแสง เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้ทีมงานและนักแสดงจะเปิ ดความแม่นยา ผูก้ ากับการแสดงจะจัดให้การซ้อมวันละ 1 รอบ
เริ่ มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ โดยจัดให้มีการซ้อมประมาณ 10
รอบ
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ขั้นที่ 3 ขั้นการเปิ ดการแสดง
ผูก้ ากับ การแสดงจะเปิ ดให้ผูช้ มได้มี โ อกาสแสดงสดต่ อ หน้า ผู้ช ม อย่า งไรก็ ต าม
ขั้นตอนการเปิ ดแสดงนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนย่อยดังนี้
3.1 การเปิ ดแสดงเพือ่ ทดสอบผู้ชม (Test-Audience)
การเปิ ดให้นกั แสดงได้แสดงต่อหน้าผูช้ มจริ งในโรงละครเพื่อให้นาแสดงคุน้ เคย
กับปฏิกริ ยาตอบรับของผูช้ มที่มีต่อการแสดง ขั้นตอนนี้มีข้ ึนทั้งสิ้ น 3 รอบ โดยรอบที่ 1 ผูช้ มในรอบ
นี้จะเป็ นบุคคลภายในได้แก่ ทีมงานผูผ้ ลิต ทีมเขียนบท และผูอ้ านวยการผลิตของ บริ ษทั เอ็กแซ็กท์
จากัด และบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เมื่อจบการแสดงผูก้ ากับการแสดงจะเปิ ดโอกาสให้ผชู้ มแสดงความ
คิดเห็ น และผูก้ ากับการแสดงจะนาข้อเสนอที่ได้นาไปปรับปรุ งแก้ไข ส่ วนอีก 1 หรื อ 2 รอบการ
แสดงเพื่อทดสอบผูช้ ม (Test-Audience) นอกจากนี้ จะเปิ ดโอกาสให้นักแสดงหลักและนักแสดง
สมทบได้เชิญบุคคลที่ตนรู ้จกั มาร่ วมชบการแสดงก่อนจะเปิ ดการแสดงจริ ง
3.2 การเปิ ดแสดงจริง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จึงเริ่ มต้นเปิ ดแสดงจริ งต่อผูช้ มภายนอก อย่างไรก็ตามขั้น
การเปิ ดแสดงจริ งนี้ จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
รอบเอไทม์ มีเดีย และรอบสื่ อมวลชน
บริ ษ ทั จะเชิ ญสื่ อมวลชนรวมทีมงานผูผ้ ลิ ตรายการวิทยุและ นักจัดรายการวิทยุ
(DJ.) ของบริ ษทั เอไทม์มีเดีย จากัด เข้าชมละครเพลง วัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ
เป็ นกระบอกเสี ยงในการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ เกี่ยวกับการเปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั
ซี เนริ โอ โดยหวังให้เกิดกระแสของละครเรื่ องนั้นๆ ขึ้นในสังคม อังส่ งผลกระต่อยอดจาหน่ายบัตร
ของละครเพลงเรื่ องนั้นๆ
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การเปิ ดแสดงต่ อผู้ชมทัว่ ไป
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มักจัดให้มีการแสดงรอบปฐมทัศน์ หรื อรอบกาล่าขึ้น 1 รอบ
ถือเป็ นการเปิ ดตัวการแสดงละครเรื่ องนั้นๆ อย่างเป็ นทางการ ในแง่ของการตลาดวัตถุประสงค์ของ
การจัดแสดงรอบปฐมทัศน์หรื อรอบกาล่าเพื่อให้เกิ ดกระแสของละครเรื่ องนั้นๆ ขึ้นอีกครั้ งหนึ่ ง
เนื่ องเพราะการเชิ ญศิ ล ปิ นและคนที่มี ชื่ อเสี ย งมาชมละครนั้น ท าให้สื่ อมวลชนสนใจมาทาข่ า ว
อย่างไรก็ตามหลักจากการแสดงในรอบปฐมทัศน์ หรื อรอบกาล่าเสร็ จสิ้ น รอบต่อจากนี้ ไปผูช้ มจะ
เป็ นผูช้ มทัว่ ไปที่ซ้ื อบัตรเพื่อเข้าชมละครเพลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มักเปิ ดแสดง 5
วันต่อสัปดาห์ คือ วันอังคาร – วันอาทิตย์ (วันจันทร์ งดเปิ ดแสดง) โดยวันอังคาร- วันศุกร์ จะเปิ ด
แสดง วันละ 1 รอบ คือรอบเวลา 19.30 น. และวันเสาร์ -อาทิตย์ จะเปิ ดแสดงวันละ 2 รอบ ได้แก่
รอบ 14.30น. และ 19.30 น.
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3.3 การเพิม่ รอบการแสดง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มัก เปิ ดรอบการแสดงในระยะแรกประมาณ 20-25 รอบ
หลักเกณฑ์ในการกาหนดจานวนรอบการแสดง เกิ ดขึ้นด้วย 2 ปั จจัยได้แก่ ทุนสร้างที่บริ ษทั ลงทุน
ไป และผลกาไรที่ บริ ษทั วางเป้ าหมายไว้ และการตัดสิ นใจทั้งหมดจะอยู่ที่ผูอ้ านวยการสร้ างเป็ น
สาคัญ อย่างไรก็ตามการตัดสิ นใจเพิ่มรอบการแสดงละครเพลงแต่ละเรื่ องนั้นทางบริ ษทั จะพิจารณา
จาก 2 ปั จจัยหลักๆ ได้แก่ กระแสความนิยมของผูช้ มซึ่ งวัดได้จากยอดจาหน่ายบัตร และการคานวน
รายได้ผลกาไรที่คาดว่าจะได้รับหากเพิม่ รอบการแสดง
ขั้นที่ 4 ขั้นปิ ดการแสดง
ผูอ้ านวยการสร้ างและทีมงานจะมีมติร่วมกันในการสิ้ นสุ ดการแสดงละครเพลงแต่ละ
เรื่ องด้วยการวิเคราะห์ 2 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยภายนอก ทีมงานจะวิเคราะห์จากยอดจาหน่ าย
บัตรละครเพลงเรื่ องนั้นๆ และการประเมินวิเคราะห์ผชู้ มของทีมงานเอง และจาก ปั จจัยภายในโดย
แบ่งได้เป็ น 2 ปั จจัยหลัก คื อ ผูอ้ านวยการสร้ า งและทีมงานต้องผลิ ตละครเพลงเรื่ องต่อไป และ
ข้อจากัดด้านคิวของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
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ตอนที่ 3 กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผู้ชมของบริษัท ซีเนริ โอ จากัด
บริ ษทั ซีเนริ โอ จำากัด วางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงเพื่อ
ตอบสนองผูช้ มไว้ 4 ด้านดังนี้
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3.1 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ที มงานผูผ้ ลิ ตละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดให้ค วามสาคัญในการผลิ ตละคร
เพลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 8 ประการ ดังนี้
3.1.1 รู ปแบบการนาเสนอ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เน้นผลิ ตละครเพลงในรู ปแบบการนาเสนอที่ผูช้ ม
รับชมได้ง่าย สนุกสนาน ไม่ซบั ซ้อน มีความหวือหวาตื่นตาตื่นใจ ทั้งนี้เกิดจากการวิเคราะห์ผชู้ ม ทั้ง
จากประสบการณ์ ในการทางาน การทาวิจยั กลุ่มผูช้ ม อย่างไรก็ตามรู ปแบบการนาเสนอในละคร
เพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด คือปัจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้ผชู้ มชื่นชอบและตัดสิ นใจชมละคร
เพลงเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
3.1.2 ช่ วงเวลาในการจัดแสดง
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีโยบายเปิ ดแสดงละครเวทีปีละ 3 เรื่ อง โดยทีมงาน
มักกาหนดให้ละครเพลงฟอร์ มใหญ่ทุนสร้างสู งเปิ ดแสดงในช่วงกลางปี ของทุกปี ทั้งนี้เกิดจากการ
ประสบการณ์และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูช้ ม อย่างไรก็ตามในมุมมองของผูช้ ม ช่ วงเวลาใน
การเปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั โดยเฉพาะละครที่มกั เปิ ดแสดงช่วงกลางปี และปลายปี นั้น มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครของกลุ่มผูช้ ม ทั้งในแง่ความต้องการเสพความบันเทิง และในแง่
เศรษฐกิจ
3.1.3 บทละคร
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูช้ ม ทีมงานจะเลือกพัฒนาละครเพลงจากบทประพันธ์ที่ผชู้ มชื่นชอบอยู่ มากกว่าการ
พัฒนาบทละครขึ้นมาใหม่ นอกจากเพื่อตอบสนองความต้องผูช้ มแล้ว ยังเป็ นการลดความเสี่ ยงของ
การทาธุ รกิจละครเพลงอีกด้วย อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจเลือกชม
ละครของบริ ษทั หากบทประพันธ์ดงั กล่าวเป็ นบทประพันธ์ที่ผชู้ มชื่นชอบอยูก่ ่อนหน้า จะส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อบัตรเข้าชมได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการนาบทประพันธ์ที่มีชื่อเสี ยงมาพัฒนาเป็ นละครเพลง
ทาให้ละครเพลงเรื่ องนั้นๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น
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3.1.4 ฉากละคร
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ให้ความสาคัญในเรื่ องการพัฒนาฉากในละครเพลง
ให้มีความยิง่ ใหญ่ สวยงาม แปลกตา เน้นเทคนิคพิเศษ โดยเฉพาะในละครทุนสร้างสู งของบริ ษทั จะ
ให้ความสาคัญกับฉากละครมากขึ้น ด้วยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผชู้ มประทับใจละครเพลงของบริ ษทั
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบด้านฉากละคร เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่กลุ่มผูช้ มใช้ในการตัดสิ นใจเข้าชม
ละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ผูช้ มคาดหวังเห็นงานฉากละครของบริ ษทั ที่มีความสวยงาม
แปลกตา และมีเทคนิคพิเศษ ทั้งนี้ ผชู ้ มมีฐานคิดที่วา่ หากละครเพลงเรื่ องใดที่มีการสร้างฉากจานวน
มากและมีเทคนิคพิเศษ จะสร้างความคุม้ ค่าให้กบั ผูช้ มมากขึ้นตามไปด้วย
3.1.5 เพลง
ละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัดจะผลิตเพลงเพื่อถ่ายทอดในละครแล้ว ยัง
เน้นผลิตบทเพลงในละครเพื่อให้ผชู ้ มชื่นชอบเป็ นหลัก เน้นเพลงผูฟ้ ังสามารถฟังได้ง่าย จดจาได้ง่าย
มีสัมผัสคล้องจอง อย่างไรก็ตามเพลงในละครเพลงเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ผชู้ มในใช้ในการตัดสิ นใจ
เพื่อชมละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด โดยผูช้ มจะได้รับฟังเพลงจากละครเพลงเรื่ องต่างๆ จาก
สื่ อที่ทางบริ ษทั เผยแพร่ ซึ่ งผูช้ มสามารถคาดคะเนความน่ าสนใจของละครแต่ละเรื่ องได้จากเพลง
ละคร นอกจากนี้เพลงที่ตวั ละครใช้สื่อสารกันในละครเพลง เป็ นอีกสี สันหนึ่ งที่กลุ่มผูช้ มประทับใจ
ในละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
3.1.6 นักแสดง
การคัดเลือกตัวนักแสดงมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูช้ มในการเข้าชมละคร
เพลงแต่ละเรื่ องด้วย ทั้งนี้ทีมงานผูผ้ ลิตจึงเน้นการนาศิลปิ นและนักแสดงที่เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยง
แสดงนา เพื่อดึงดูดใจผูช้ ม อย่างไรก็ตามปั จจัยด้านนักแสดงที่แสดงนาในละครเพลงเรื่ องต่างๆ มี
ส่ ว นอย่า งมากต่ อการตัด สิ น ใจเลื อ กชมละครเพลงในแต่ ล ะเรื่ อ ง โดยกลุ่ ม ผูช้ มจะพิ จ ารณาใน
ประการแรกว่านักแสดงเหล่านั้นมีความเหมาะสมกับบทหรื อไม่ จึงพิจารณาถึงความสามารถในการ
แสดงและการร้ องเพลงตามมา หากผูช้ มพิจารณาแล้วว่านักแสดงมีความเหมาะสมกับละครเพลง
เรื่ องนั้นๆ จึงนาไปสู่ การตัดสิ นใจเข้าชมละครเพลง อย่างไรก็ตามนโยบายของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
ที่มกั นานักร้ องมาแสดงนาในละครเพลงมีท้ งั ข้อดีที่ว่าผูช้ มรู้สึกแปลกใหม่ทา้ ทาย และข้อเสี ยคือ
ผูช้ มขาดความเชื่ อมัน่ ในตัวศิ ลปิ นคนดังกล่ าว ซึ่ งทาให้ส่งผลต่อการขาดความเชื่ อมัน่ ในคุ ณภาพ
ของละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ด้วย
3.1.7 ระบา
แม้ระบาจะไม่ใช่องค์ประกอบสาคัญอันดับต้นๆ แต่ถือเป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งของละครเพลงที่ทีมงานผูผ้ ลิตได้ในความสาคัญกับการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของ

266

PU

D

ผูช้ มละครเพลงโดยทีมงานเน้นผลิตรระบาสวยงามในละครเพลง โดยเฉพาะละครเพลงฟอร์ มใหญ่
ทุนสร้ างสู ง ทีมงานผูผ้ ลิ ตจะเน้นให้มีการระบาที่ตื่นตาตื่นใจโดยนักแสดงจานวนมากอย่างน้อย 1
ชุดในละครเพลง 1 เรื่ อง นอกจากนี้ ยงั สอดแทรกระบาให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงในฉากสาคัญ
ด้วย อย่างไรก็ตามทัศนของผูช้ มมองว่าระบาละครเพลงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ผูช้ มคาดหวังว่าต้อง
มีในละครเพลงทุกเรื่ อง หากแต่ไม่ได้คาดหวังแต่การชมระบาในละครเพลงมากนัก เพราะเล็งเห็นว่า
ระบาเป็ นองค์ประกอบเสริ มให้ละครเพลงแต่ละเรื่ องมีสีสันและสมบูรณ์มากขึ้น
3.1.8 เครื่องแต่ งกายนักแสดง
องค์ประกอบด้านเครื่ องแต่งกายของนักแสดง เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่
ทีมงานผูผ้ ลิตให้ความสาคัญโดยคาดหวังว่าในละครเพลงฟอร์มขนาดใหญ่ ความสวยงามเสื้ อผ้าของ
นักแสดง จานวนเสื้ อผ้าที่ผลัดเปลี่ ยนในการแสดง รวมถึงเทคนิ คการเปลี่ยนเสื้ อผ้าของนักแสดง
สามารถดึงดูดใจผูช้ มให้เข้าชมละครเพลง และคาดหวังเพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ผูช้ ม อย่างไร
ก็ตามกลุ่มผูช้ มแสดงทัศนะว่าเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายของนักแสดงในละครเพลงไม่ใช่ ปัจจัยหลักที่
ผูช้ มใช้ในการตัดสิ นใจเข้าชมละครเพลงแต่ละเรื่ อง หากแต่เป็ นปัจจัยเสริ มที่ช่วยให้ละครบางเรื่ องมี
ความน่ า สนใจมากขึ้ น โดยเฉพาะละครฟอร์ ม ใหญ่ อย่า งไรก็ ตามเครื่ อ งแต่ ง กายที่ ส ร้ า งความ
ประทับใจให้กบั ผูช้ มคือเครื่ องแต่งกายที่สวยงาม มีการเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็ วและมีจานวนมาก อีก
ทั้งยังชื่นชอบการเปลี่ยนชุดนักแสดงบนเวทีดว้ ยเทคนิคพิเศษต่างๆ

3.2 กลยุทธ์ ด้านราคา
ปั จจุบนั บริ ษทั ซี เนริ โอ กาหนดราคาบัตรออกเป็ น 6 ระดับราคา คือ 500 บาท 800
บาท 1,300 บาท 1,800 บาท 2,300 บาท และ 2,800 บาท ซึ่ งอัตราราคาใกล้เคียงกับราคาบัตรละคร
ของบริ ษทั อื่นๆ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาเข้าชมละครเพลง และการกล
ยุทธ์ดา้ นราคาที่ตอบสนองความต้องการของผูช้ มดังนี้
3.2.1 เกณฑ์ ในการกาหนดราคาเข้ าชมละครเพลง
ทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีหลักเกณฑ์การตั้งราคา
บัตรเข้าชมละครเพลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ดังนี้
ต้ นทุนในการผลิต
หลักเกณฑ์ในการตั้งราคาบัตรและรอบของการแสดงนั้น ทีมงานจะเกิ ด
นาต้นทุนในการผลิตเป็ นตัว ตั้งโดยจะคานวนถึงจานวนรอบที่เปิ ดแสดงแล้วสามารถสร้างรายใน
จุดคุม้ ทุนของละครเพลงแต่ละเรื่ อง
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การเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อัตราบัตรชมละครเพลงของบริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด มี หลากหลายราคา
อย่างไรก็ตามละครการตั้งราคาที่หลากหลายนั้นทีมงานผูผ้ ลิตมีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผูช้ มที่
หลากหลาย
ความพึงพอใจของผู้ชม
บริ ษ ทั ซี เนริ โอ จากัด มี ก ารศึ ก ษาวิจยั ผูช้ มเพื่อปรั บ อัตราค่ า เข้า ชมให้
สอดคล้องกับกาลังซื้ อและความต้องการของผูช้ ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามที่ผชู้ ม
ละครแต่ละเรื่ องจะได้รับแจกเมื่อเข้าชมละครเพลงทุกเรื่ อง
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3.2.2 กลยุทธ์ ด้านราคาทีต่ อบสนองความต้ องการของผู้ขม
กลยุทธ์การกาหนดอัตราค่าเข้าชมละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ มใน 2 ลักษณะได้แก่
ความเหมาะสมอัตราค่ าเข้ าชม
ผูช้ มพึ ง พอใจอัต ราค่ า เข้า ชมละครเพลงที่ ท างบริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด
กาหนด เพราะมีความเหมาะสม คุม้ ค่า และไม่แตกต่างมากนักกับอัตราบัตรละครเพลงของบริ ษทั
อื่นๆ อย่างไรก็ตามอัตราค่าเข้าชมต่าเกินไป อาจส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของละครเพลงได้
ความหลากหลายของระดับราคา
อัตราราคาที่ทางบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด กาหนดขึ้น 6 ระดับ ส่ งผลให้กลุ่ม
ผูช้ มมีทางเลือกที่หลากหลายในการตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพลงตามปัจจัยแวดล้อมปั จจุบนั ของผูช้ ม
อย่างไรก็ตามอัตราราคาที่หลากหลายยังช่วยให้ผชู้ มตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพลงได้ง่ายขึ้น

3.3 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ทีมงานบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดกาหนดให้ละครเพลงทุกเรื่ องเปิ ดจาหน่ายบัตรแก่ผชู้ ม
ประมาณ 2-3 เดือนก่อนการเปิ ดแสดงรอบแรก ผ่านช่องทางจัดจาหน่ายบัตรละครเพลงของไทยทิค
เก็ตเมเจอร์ อย่างไรก็ตามเพื่อสามารถตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผูช้ มตามที่
ทีมงานบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ได้วางกลยุทธ์การจัดจาหน่ายบัตรละครเพลงไว้ดงั นี้
3.3.1 ความสะดวกสบาย
ที ม งานวิ เ คราะห์ ว่า การที่ ผูช้ มสามารถหาซื้ อ บัต รละครเพลงได้ง่ า ยตาม
สถานที่หรื อช่ องทางจาหน่ายที่หลากหลาย อีกทั้งมีข้ นั ตอนที่ไม่ซบั ซ้อนนั้นส่ งผลดีต่อธุ รกิจละคร
เพลง ทางบริ ษทั จึงเลือก ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในการจัดจาหน่ ายบัตรละครเพลง เนื่ องจากสามารถ
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ตอบสนองวัตถุ ประสงค์ดงั กล่ าวได้อย่างไรก็ตามผูช้ มแสดงทัศนะว่าไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สามารถ
อานวยความสะดวกในการซื้ อบัตรละครเพลงของผูช้ มได้ เพราะจุดจาหน่ ายบัตรมีจานวนมาก อยู่
ในสถานที่ที่เป็ นที่รู้จกั รวมทั้งช่องทางอินเตอร์เน็ท
3.3.2 ความน่ าเชื่อถือ
ทีมงานวิเคราะห์ว่าไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีความน่าเชื่ อถือในการจัดระบบการ
จัดการ โดยเฉพาะการจัดจาหน่ ายบัตรผ่านช่ องทางอินเตอร์ เน็ท ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตร
ละครเพลงของกลุ่ ม ผูช้ ม อย่ า งไรก็ ต ามผูช้ มเชื่ อ ถื อ ระบบการจัด การของไทยทิ ค เก็ ต เมเจอร์
โดยเฉพาะกลุ่มผูช้ มที่มีพฤติกรรมซื้ อบัตรละครเพลงผ่านระบบอินเตอร์ เน็ทรู้สึกปราศจากความ
เสี่ ย งในการจองบัตรละครเพลงเมื่ อเที ย บกับ ความน่ า เชื่ อถื อในเรื่ องระบบการจัดการของผูจ้ ัด
จาหน่ายรายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
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3.4 กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด
บริ ษทั ซี เนริ โอ ให้ความสาคัญกับการวางแผนด้านการตลาดละครเพลงเป็ นอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามวัตถุ ป ระสงค์และรู ป แบบการดาเนิ นงานส่ ง เสริ ม การตลาดในภาพรวม และ
เครื่ องมือที่ใช้ในการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นดังนี้
3.4.1 วัตถุประสงค์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด
เน้นสื่ อสารไปยังกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผูช้ ม เน้นให้ผชู้ ม
รับทราบถึงการเปิ ดแสดงละครเพลง รายละเอียดละครเพลงแต่ละเรื่ อง วันเวลา สถานที่ที่จดั แสดง
รวมถึ ง รายละเอี ย ดการจ าหน่ า ยและอัต ราค่ า เข้า ชม โดยผสมผสานเครื่ องมื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดที่หลากหลายเพื่อหวังให้เกิดพฤติกรรมต่อผูช้ มในการตัดสิ นใจซื้ อบัตรเพื่อเข้าชมละคร

3.4.2 รู ปแบบการบริหารงานส่ งเสริมการตลาด
ทีมงานได้ดาเนิ นการบริ หารงานส่ งเสริ มการตลาดธุ รกิ จละครเพลงไปยัง
กลุ่มผูช้ ม ภายใต้รูปแบบการดาเนินงาน 4 รู ปแบบ
- การบริ หารทรั พยากรการส่ งเสริ มการตลาดภายในธุ รกิจของบริ ษัท ซี เนริ โอ
จากัด
เน้นใช้เครื่ องมือด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ตนมีอยู่แล้วให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดเสี ยก่อน เช่ น การโฆษณาในช่ วงเวลารายการต่างๆ ของบริ ษทั การโฆษณาแฝงในรายการ
ต่างๆ ของบริ ษทั และการใช้สื่อบริ เวณโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ซึ่ งส่ งผลดีต่อธุ รกิ จ
ละครเพลงคือสามารถลดต้นทุนในการทาการตลาดได้ส่วนหนึ่ง
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- การขอความร่ วมมือผู้มีส่วนเกียวข้ องด้ านธุรกิจของบริษัท ซีเนริโอ จากัด
บริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด ขอความร่ ว มมื อ กับ บริ ษ ัท ต่ า งๆ ในเครื อ จี เ อ็ม เอ็ ม
แกรมมี่ เ พื่ อประชาสั ม พันธ์ ล ะครเพลงที่ เ ปิ ดแสดง เช่ น คลื่ น วิทยุใ นเครื อบริ ษ ัท เอไทม์ มี เ ดี ย
รายการโทรทัศน์ในเครื อบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดี ย เป็ นต้น เพื่อสร้ างการรับรู้ และยังสามารถสร้ าง
ความถี่ (frequency) ในการรับทราบข่าวสาร อย่างไรก็ตามรู ปแบบของการขอความร่ วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ละครเพลงนั้นอาจไม่สามารถกาหนดรู ปแบบในการสื่ อสารได้เต็มที่นกั
- การพัฒนาข้ อตกลงกับพันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษทั ซี เนริ โอ แสวงหาโอกาสสร้างข้อตกลงทางธุ รกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการทาการตลาดไปยังกลุ่มผูช้ ม และขยายช่องทางการตลาดไปยังผูช้ มได้หลากหลายขึ้น
โดยรู ปแบบ “บาร์ เธอร์ ” (Brother) กับพันธมิตรอื่นๆ หรื อก็คือตกลงสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม
ระหว่างกันนอกเหนื อจากเงื่ อนไขด้านงบประมาณการดาเนิ นงานเช่ นนี้ เป็ นการบริ หารทรัพยากร
ภายในให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถลดต้นทุนในการใช้งบประมาณในการทาการตลาดไปยังกลุ่ม
ผูช้ มเป้ าหมายได้
- การใช้ สื่อจากภายนอกในการทาการตลาด
ทีมงานยังเลื อกใช้เครื่ องมือและช่องทางทางการตลาดจากองค์กรภายนอกใน
การทาการตลาดไปยังกลุ่มผูช้ ม วัตถุ ประสงค์เพื่อสร้ างการรับรู้โดยเน้นเครื่ องมือหรื อช่ องทางที่
สอดรับกับพฤติกรรมของกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย อย่างไรก็ตามครื่ องมือหรื อช่องทางที่เลือกใช้มีท้ งั ที่ใช้
งบประมาณในการดาเนินงานและไม่ใช้งบประมาณ
3.4.3 เครื่องมือในการส่ งเสริมการตลาด
เครื่ องมือในการส่ งเสริ มการตลาดของธุรกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด
นั้นประกอบไปด้วย 9 เครื่ องมื อ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ ง เสริ มการขาย
การตลาดทางตรง การจัดแสดงสิ นค้า การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ คู่มือสิ นค้า การตลาดบทเพลง และ
การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์
3.4.3.1 การโฆษณา
ธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซีเนริ โอ จากัด ใช้การโฆษณาในการสื่ อสาร
ไปยังกลุ่มผูช้ ม ให้ทราบถึงการเปิ ดแสดง และรายละเอียดต่างๆ อีกทั้งสร้างการรับรู้กระตุน้ ความ
สนใจให้ผชู ้ มตัดสิ นใจซื้ อบัตรเข้าชมละคร สื่ อโฆษณาที่ทางบริ ษทั ผลิต ได้แก่ ภาพยนตร์ โฆษณา
ทางโทรทัศน์ โปสเตอร์ สื่ อป้ ายกลางแจ้ง โฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ สื่ อไปรษณี ยบัตร อย่างไรก็ตาม
รู ปแบบการดาเนินงานโฆษณาธุ รกิจละครเพลง จาแนกได้ 2 ประเภท ดังนี
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การโฆษณาปกติ
การโฆษณาในรู ปแบบนี้คือการนาสื่ อโฆษณาที่ผลิตไว้และเผยแพร่
ตามช่องทางการโฆษณาต่างๆ ตามปกติ อาจใช้งบประมาณในการเผยแพร่ ออกอากาศหรื อไม่ก็ได้
นอกจากนี้ พบว่าทีมงานจะเน้นใช้ช่วงเวลาหรื อช่ องทางการโฆษณาที่บริ ษทั ดาเนิ นงานอยู่ในการ
เผยแพร่ โฆษณาละครเพลง และอาจมีก ารใช้ง บประมาณส่ วนหนึ่ ง ในการซื้ อพื้นที่ โฆษณาจาก
ภายนอกในการเผยแพร่ โฆษณาในรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่ อป้ ายกลางแจ้ง และสื่ อโฆษณาสถานี
รถไฟฟ้ ามหานครสถานีศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย
การโฆษณาแฝง
การโฆษณารู ปแบบนี้ เกิ ดจากการบริ หารจัดการความร่ วมมือกับ
ธุ รกิ จในบริ ษทั และธุ รกิ จในเครื อบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ในการสอดแทรกสื่ อ
โฆษณาละครเพลง หรื อแทรกโฆษณาละครเพลงในช่ วงเวลาละครโทรทัศน์ รายการ และรวมถึง
ช่องทางสื่ อทุกช่องทางสื่ อที่สามารถกระทาได้ อย่างไรก็ตามรู ปแบบการโฆษณาแฝงมีท้ งั การติดสื่ อ
โฆษณา ละครเพลง ในรายการหรื อละคร การปรากฏโฆษณาในช่ วงผูส้ นับสนุ นรายการ หรื อ
กระทัง่ การพัฒนาละครให้สอดคล้องกับละครเพลงถือเป็ นการโฆษณาแฝงเช่นกัน
อย่า งไรก็ ตามสื่ อโฆษณา สามารถสร้ า งการรั บ รู้ และดึ ง ดู ด ให้เกิ ด
ความสนใจต่อผูช้ มในละครเพลงที่กาลังเปิ ดแสดง นอกจากนี้ ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ยงั มี
ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมละครเพลง ซึ่ งผูช้ มแสดงทัศนะว่าทีมงานผลิตได้น่าสนใจและ
หวือหวา ระบุรายละเอียดละครเพลงได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการโฆษณาแฝงในรู ปแบบต่างๆ
นั้นมีผลต่อกลุ่มผูช้ มในแง่ของการสร้างความถี่ในการพบเห็นสื่ อโฆษณาของละครเพลงเท่านั้น
3.4.3.2 การประชาสั มพันธ์
กลยุทธ์น้ ี บริ ษทั ใช้ในการสร้ างกระแสข่าวสารของละครเพลงให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตัวละครเพลงที่เปิ ดการแสดง กลุ่มเป้ าหมายหลักของ
กลยุทธ์มีท้ งั ที่เป็ นสื่ อมวลชน และกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย กลยุทธ์ดงั กล่าวบริ ษทั ไม่ได้เสี ยงบประมาณ
ในการซื้ อ พื้ น ที่ สื่ อ มากนัก อย่ า งไรก็ ต ามที ม งานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ม ัก ใช้ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
สื่ อมวลชนหรื อองค์กรต่างๆ เพื่อขอความร่ วมมือในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักทางการประชาสัมพันธ์ที่ทางบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดใช้
ได้แก่การจัดงานแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์ผา่ นรายการโทรทัศน์ต่างๆ การผลิตรายการโทรทัศน์ในวาระพิเศษ การส่ งข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) และ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
อินเตอร์ เน็ท ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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การจัดงานแถลงข่ าว
ธุ รกิ จละครเพลงจะเกิ ดงานแถลงข่าว 2 ครั้งได้แก่ งาน Togather
Exact Scenario ซึ่ งเป็ นงานแถลงข่าวที่ทางบริ ษทั จัดขึ้นทุกๆ สิ้ นปี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของ
บริ ษทั ในปี ต่อไป นอกจากนี้ยงั มีงานแถลงข่าวเปิ ดการแสดงละครเพลงเอง ซึ่ งจะจัดขึ้นประมาณ 23 เดือนล่วงหน้าก่อนจัดแสดงรอบ โดยกลุ่มเป้ าหมายหลักคือสื่ อมวลชนที่ร่วมทาข่าว และนาเสนอ
ไปยังประชาชนทัว่ ไป
การประชาสั มพันธ์ ผ่านรายการโทรทัศน์ ต่างๆ
กิ จกรรมนี้ ทีมงานจะติดต่อไปยังรายการต่างๆ เพื่อขอประชาสัมพันธ์ละครเพลงผ่านรายการโทรทัศน์น้ นั ๆ โดยอาจเป็ นการนาทีมงานและนักแสดงร่ วมพูดคุยถึง
แนวคิดและเบื้องหลังการทางานในรายการ การนาการแสดงบางส่ วนในละครเพลงไปแสดงเป็ น
ตัวอย่างในรายการ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผูช้ มได้รับทราบรายละเอียดใน
การผลิ ตละครเพลง ชักจูงใจให้กลุ่มผูช้ มอยากชมละครเพลงที่เปิ ดแสดงนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ
บัตรละครเพลงในที่สุด
การผลิตรายการโทรทัศน์ ในวาระพิเศษ
ที ม งานฝ่ ายประชาสัม พันธ์ และฝ่ ายส่ ง เสริ ม การตลาดจะพัฒนา
รายการโทรทัศ น์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ละครเพลงของตน โดยสรุ ปจะเกิ ดขึ้ น 2 รู ปแบบ คือการ
พัฒนารายการ “เรื่ องของเรื่ อง” โดยพัฒนาตอนหนึ่ งในรายการเพื่อนาเสนอแง่มุมต่างๆ ของละคร
เพลงเรื่ องที่ตอ้ งการทาการประชาสัมพันธ์โดยจะผลิตรายการเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์ละคร
เพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ ทุกเรื่ อง อีกประเภทหนึ่ งคือการผลิตรายการพิเศษ เนื้ อหาภายในคือการ
เจาะลึ ก และน าเสนอขึ้ น ตอนการท างานของละครเพลง อย่ า งไรก็ ต ามรายการรู ป แบบนี้ จะ
ออกอากาศในวันหยุดนขัตฤกษ์ ช่วงที่ละครเพลงเรื่ องนั้นๆ อยูใ่ นช่วงทาการตลาด โดยทางบริ ษทั
จะซื้ อช่ วงเวลาในสถานี โทรทัศ น์ต่า งๆ เพื่อเผยแพร่ ตามความเหมาะสม อย่า งไรก็ตามรายการ
ลักษณะนี้ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ละครเพลงทุกเรื่ อง
การส่ งข่ าวประชาสั มพันธ์ (Press Release)
ทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์จะสร้างข่าวขึ้นและส่ งไปยังสื่ อมวลชน
แขนงต่างๆ เพื่อเผยแพร่ อย่างไรก็ตามข่าวในลักษณะดังกล่าวเรี ยกว่า Press Release ซึ่ งเนื้ อหา
ภายในอาจเป็ นความเคลื่อนไหวของการผลิตละครเพลงเรื่ องนั้นๆ หรื อการให้สัมภาษณ์ของนักแสดงและที มงานผูผ้ ลิ ตเอง เพื่อเกิ ดกระแสข่าวสารเกี่ ยวกับละครเพลงในช่ วงเวลาที่ทาการตลาด
และเพื่อเกิดกระแสข่าวสารเกี่ยวกับละครเพลงในช่วงเวลาที่ทาการตลาด
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การประชาสั มพันธ์ ผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ท
ที ม งานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ใ ช้สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ท เพื่ อ ให้ ข้อ มู ล ที่
ถูกต้องของละครเพลงที่ กาลังเปิ ดจองบัตรการแสดง แก่ กลุ่ มผูช้ ม โดยหวังว่าจะช่ วยสร้ างความ
น่าสนใจในตัวละครเพลงและกลุ่มผูช้ มสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวประกอบการตัดสิ นใจซื้ อบัตรชม
ละคร อย่างไรก็ตามสื่ อที่ใช้ได้แก่ เว็บไซท์ของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ เว็บไซท์
ละครเพลงแต่ละเรื่ อง การสร้างข้อมูลในเว็บไซท์วกิ ิพีเดีย และเฟชบุ๊คโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธียเตอร์
อย่างไรก็ตามจากการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ส่ งผลให้กลุ่มผูช้ ม
ได้รับข่าวสารละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากแหล่งต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ทั้งทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
โทรทัศน์ และสื่ ออินเตอร์ เน็ท นอกจากนี้ ข่าวสารประชาสัมพันธ์มีส่วนช่ วยในการสร้างการรับรู้
และย้าเตือนถึงการเปิ ดแสดงละครเพลงของบริ ษทั โดยงานแถลงข่าวที่มีการแสดงตัวอย่าง การนา
นักแสดง ทีมงานร่ วมพูดคุยและแสดงตัวอย่างในรายการต่างๆ อีกทั้งการรายการเรื่ องของเรื่ อง และ
รายการพิเศษ ที่นาเสอนรายละเอียดการผลิตละครเพลงอย่างละเอียดนั้นมีผลต่อคนดูอย่างมากในแง่
การดึ ง ดู ด ความสนใจ การเพิ่ ม คุ ณค่ า ละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ในสายตาของผูช้ ม อันน าไปสู่ ก าร
ตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพื่อชมการแสดง
3.4.3.3 การส่ งเสริมการขาย
กลยุทธ์ การส่ งเสริ ม การขายของธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด สามารถแบ่งการดาเนินงานได้ 2 ลักษณะคือ การส่ งเสริ มการขายร่ วมกับผูส้ นับสนุนและการ
ส่ งเสริ มการขายที่บริ ษทั พัฒนาขึ้น ซึ่ งรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
การส่ งเสริมการขายร่ วมกับผู้สนับสนุน
บริ ษัท ซี เ นริ โอ มุ่ ง เน้ น พัฒ นาการส่ ง เสริ มการขายร่ ว มกั บ
ผูส้ นับสนุนของละครเพลงเรื่ องนั้นๆ รู ปแบบจะเป็ นการเสนอส่ วนลดสาหรับลูกค้าของผูส้ นับสนุน
วัตถุประสงค์ในการพัฒนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายลักษณะนี้ เพื่อกระตุน้ ยอดการจองบัตรละคร
ในช่วงแรกของการเปิ ดจองบัตรละครเพลงแต่ละเรื่ อง
การส่ งเสริมการขายทีบ่ ริษัทพัฒนาขึน้
การส่ งเสริ มการขายในลักษณะนี้ เกิ ดขึ้นจากการพัฒนาแผนงาน
ของบริ ษทั ซีเนริ โอ วัตถุ ประสงค์เพื่อกระตุน้ ยอดขายบัตรละครเพลงที่เปิ ดแสดง อย่างไรก็ตามการ
ส่ ง เสริ ม การขายลัก ษณะนี้ ย งั ไม่ ไ ด้ก ระท ากับ ละครเพลงทุ ก เรื่ องที่ เปิ ดแสดง และรู ป แบบการ
ส่ งเสริ มการขายยังไม่มีรูปแบบที่แน่ชดั
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จากการดาเนินงานด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่ากลุ่มผูช้ มไม่พึง
พอใจรู ปแบบการส่ งเสริ มการขายบัตรละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด โดยกลุ่มผูช้ มมองว่า การ
ส่ งเสริ มการขายร่ วมกับผูส้ นับสนุน นั้นเป็ นข้อเสนอที่มีขอ้ จากัดมากจนเกินไป และการส่ งเสริ มการ
ขายที่บริ ษทั พัฒนาขึ้นนั้นยังขาดความสม่าเสมอ ต่อเนื่ อง มีขอ้ จากัดมากเกิ นไป และไม่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการซื้ อบัตรละครเพลงที่มกั เลือกจองในระยะเวลาใกล้เปิ ดการแสดงรอบแรก
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3.4.3.4 การตลาดทางตรง
กลยุทธ์การตลาดทางตรง รับผิดชอบและดาเนินงานโดยโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ โดยจะส่ งไปรษณี ยบัตรที่ระบุรายละเอียดของละครเพลงเรื่ องที่กาลัง
เปิ ดแสดงไปยังกลุ่มผูช้ ม ฐานข้อมูลผูช้ มนั้นทางโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ รวบรวมจาก 2
แหล่ ง อันได้แก่ จากแบบสอบถามที่ผูช้ มละครเพลงเคยทาไว้จากการมาชมละคร ณ โรงละคร
เมืองไทย รัช ดาลัย เธี ยเตอร์ และจากฐานข้อมูลสมาชิ ก R-Card ทางบริ ษทั จะส่ งไปรษณี ยบัตร
ให้ ก ับ กลุ่ ม ผูช้ ม ราว 2 เดื อ นก่ อ นเปิ ดการแสดงรอบแรกซึ่ ง เป็ นช่ ว งเดี ย วกับ การเปิ ดจองบัต ร
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์คือสร้างการรับรู้ในละครเพลงที่กาลังเปิ ดการแสดง อีกทั้งคาดหวังกระตุน้
ให้กลุ่มผูช้ มตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพลงเรื่ องดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การตลาดทางตรงนี้ เป็ น
กลยุทธ์ในลักษณะการสื่ อสารทางเดียว กลุ่มผูช้ มเป้ าหมายขาดการมีส่วนร่ วม หรื อได้รับสิ ทธิ พิเศษ
อื่นใดจากไปรษณี ยบัตรที่ทางโรงละครจัดส่ งให้ และยังขาดการพัฒนาระบบติดตามประเมินของ
การดาเนินงานทางการตลาดผ่านกลยุทธ์น้ ี
จากการดาเนิ นกลยุทธ์การตลาดทางตรง พบว่ากลุ่ มผูช้ มชื่ นชอบ
และรู ้ สึกว่าตนได้รับการสื่ อสารจากซี เนริ โอและโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ เป็ นการ
ส่ วนตัว (Personalized) นอกจากนี้ยงั เห็นตรงกันว่าสื่ อไปรษณี ยบ์ ตั ร สามารถทาให้หน้าในการสร้าง
รับรู้ ความสนใจ และกระตุน้ เตือน (Remind) ให้ระลึกถึงละครเพลงที่กาลังเปิ ดจาหน่ายบัตร หรื อ
กาลังเปิ ดแสดงอยู่ อันนาสู่ การตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมละครในที่สุด

3.4.3.5 การจัดแสดงสิ นค้ า
กลยุทธ์การจัดแสดงสิ นค้าของธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ นี้
เป็ นกลยุทธ์ที่ทีมงานใช้ในทาการตลาดของละครเพลงทุกเรื่ อง ภาพรวมกลยุทธ์น้ ีคือการตกแต่งโรง
ละครทั้งภายในและภายนอกด้วยภาพถ่ายการแสดงจากบนเวที วัสดุอุปกรณ์ของละครเพลงที่กาลัง
เปิ ดแสดงอยู่ใ นโรงละคร ณ เวลานั้น วัตถุ ป ระสงค์หลัก นอกจากจะเป็ นการตกแต่ งสถานที่ ใ ห้
สวยงามแล้ว ยังสามารถสร้ างบรรยากาศของผูช้ มละครเพลงเรื่ องนั้นๆ แล้ว ยังต้องการให้การ
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ตกแต่งสถานที่ดงั กล่าวเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบและดึงดูดให้สนใจว่า ขณะนี้
โรงละครกาลังเปิ ดแสดงละครเพลงเรื่ องใด
การด าเนิ น กลยุท ธ์ ข ้า งต้น พบว่า กลุ่ ม ผูช้ มจะพบเห็ น การตกแต่ ง
สถานที่เมื่อตนไปชมละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ในวัน เวลาที่จองบัตรไว้ หากแต่กลุ่มผูช้ มรู้สึกชื่นชอบ
เพราะสามารถสร้างความน่าสนใจและสร้างบรรยากาศในการชมละครเรื่ องนั้นๆ ก่อนเข้าชมละคร
ได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งกลุ่มผูช้ มยังนิ ยมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกในการมาชมละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ตามมุม
ต่างๆ ที่ทางโรงละครได้ตกแต่งไว้ดว้ ย
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3.4.3.6 การใช้ ผลิตภัณฑ์ เป็ นสื่ อ
ธุ รกิ จละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ มีการผลิ ตสิ นค้าของที่ระลึกของ
ละครเพลงเพื่ อจาหน่ า ยในร้ า น R-Shop การผลิ ตสิ นค้า ที่ ระลึ ก จาหน่ า ยนั้นมี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก
เพื่อให้ธุรกิจละครเพลงและโรงละครมีความครบวงจรมากขึ้น เสริ มสร้างมูลค่าและส่ งเสริ มการขาย
ให้กบั ละครเพลงเรื่ องที่ เปิ ดแสดง รวมทั้งสนองตอบความต้องการของผูช้ มละคร อย่างไรก็ตาม
สิ นค้าที่ระลึกละครเพลงที่ผลิตขึ้นเพื่อจาหน่ายจะเน้นไปที่หนังสื อที่ระลึกเป็ นหลักเพราะเป็ นสิ นค้า
ที่มีจานวนผูซ้ ้ื อมากที่สุด รองลงมาจะเน้นสิ นค้าที่ผชู้ มสามารถนาไปใช้ได้ในจริ งชี วิตประจาวัน
และราคาสมเหตุสมผล
การดาเนินกลยุทธ์การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อพบว่า กลุ่มผูช้ มชื่นชอบ
สิ นค้าที่ระลึกที่จาหน่ายเพราะมีความสวยงาม สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ทั้งนี้ปัจจัยที่
ส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ระลึกได้แก่ ความประทับใจในละครเพลงเรื่ องนั้นๆ ความ
สวยงามของสิ นค้า ด้านอรรถประโยชน์ของตัวสิ นค้า อีกทั้งปัจจัยด้านราคา อย่างไรก็ตามสิ นค้าที่
กลุ่มผูช้ มอยากให้ผลิตเพื่อจาหน่ายในละครเพลงทุกเรื่ องคือเพลงประกอบละคร

3.4.3.7 คู่มือสิ นค้ า
ทีมงานของโรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธี ยเตอร์ พัฒนา Rachadalai
Magazine เพื่อทาหน้าที่เป็ นสู จิบตั รสาหรับละครเพลงที่เปิ ดการแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดา
ลัย เธี ย เตอร์ ซ่ ึ ง ผูช้ มทุ ก คนทุ ก ที่ น่ัง และทุ ก รอบการแสดงจะได้รั บ แจกเมื่ อ ก้า วเข้า สู่ โ รงละคร
นอกจากนี้ ทีมงานผูผ้ ลิตยังเพิ่มเติมเนื้อหาใน Rachadalai Magazine เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ละครเพลงเรื่ องถัดที่จะเปิ ดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชาดาลัย เธี ยเตอร์ อีกด้วย นอกจากนั้นยัง
ใช้เนื้ อที่บางส่ วนในเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จอื่นๆ ของบริ ษทั ซี เนริ โอ
เองและยังเปิ ดพื้นที่โฆษณาเพื่อแสวงหารายได้อีกด้วย
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พฤติกรรมของผูช้ มละครเพลงพบว่า กลุ่มผูช้ มมักอ่าน Rachadalai
Magazine ในโรงละครช่ ว งที่ ต นนั่ง ประจ าที่ นั่ง ในโรงละครรอการแสดงในองก์ แ รกเริ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ ผชู ้ มพึงพอใจ Rachadalai Magazine ในฐานะที่เป็ นสู จิบตั รละครเพลง รองลงมากลุ่ม
ผูช้ มพึ งพอใจในการประชาสัม พันธ์ ละครเพลงเรื่ องที่จะเปิ ดแสดงต่อไป และความเคลื่ อนไหว
เกี่ยวกับละครเพลงอื่นๆ ที่นาเสนอในนิตยสาร
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3.4.3.8 การตลาดบทเพลง
บริ ษ ทั ซี เ นริ โ อ จ ากัด จะเลื อ กน าเพลงจากละครเพลงมาพัฒ นา
ทานอง และเนื้ อร้องให้ฟังง่ายมากขึ้น ผลิตเป็ นมิวสิ ควิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับละครเพลงเรื่ องนั้นๆ
และเผยแพร่ ตามช่องทางต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด รวมทั้งช่วงเวลาใน
รายการโทรทัศน์ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด(มหาชน) นอกจากนี้ ยงั มีบริ การให้ดาว์นโหลด
เพลงเพื่อสร้ างรายได้กบั ธุ รกิ จอีกทางหนึ่ง กลยุทธ์ดงั กล่าวจะใช้กบั ละครฟอร์ มใหญ่ทุนสร้างสู ง
อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การตลาดบทเพลงสามารถทาให้ผูช้ มรับรู้ เกิดจินตนาการ ประทับใจในละคร
เพลงเรื่ องนั้นๆ และเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ผชู้ มตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมละครเพลง
3.4.3.9 การบริหารงานลูกค้ าสั มพันธ์
กลยุทธ์การเปิ ดรับสมาชิกบัตร R-Card โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย
เธี ยเตอร์ เป็ นผูพ้ ฒั นาขึ้น
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการตอบสนองพฤติกรรมการชมละครเพลงของ
กลุ่มเป้ าหมาย สร้างฐานลูกค้าสาหรับธุรกิจละครเพลง และกระตุน้ ยอดขายบัตรละครเพลง สมาชิก
เสี ยค่าสมัคร 100 บาทและได้รับสิ ทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ ส่ วนลดบัตรละครเวทีที่เปิ ดแสดง ณ โรง
ละครเมืองไทยรัชดาลัย เธี ยเตอร์ รวมถึงการร่ วมกิจกรรมพิเศษที่ทางโรงละครจัดขึ้น นอกจากนี้ยงั
มีการสะสมคะแนนจากยอดเงินการซื้อบัตรละคร ซึ่งคะแนนสะสมดังกล่าวสามารถนาไปตามสิ ทธิ ประโยชน์ที่ระบุไว้ โดยบัตรและคะแนนสะสมจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่สมัคร ขณะนี้ R-Card มี
ยอดสมาชิกกว่า 20,000 รายนับแต่เปิ ดรับสมาชิกในเดือนพฤษภาคม 2551
จากการศึกษากลุ่มผูช้ มที่เป็ นสมาชิกของบัตร R-Card พบว่า สาเหตุ
ที่สมัครเป็ นสมาชิกเพราะพิจารณาจากสิ ทธิประโยชน์ที่ตนจะได้รับ ตอบสนองพฤติกรรมและความ
ต้องการของผูช้ ม และมองว่ามีความคุม้ ค่าในการสมัคร
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5.2 อภิปรายผล
การอภิปรายผลเรื่ อง “กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด” ผูว้ ิจยั
ได้อภิปรายผลที่เป็ นประเด็นสาคัญเพื่อตอบปัญหานาวิจยั ดังนี้
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1. ปั จจัย ทางการตลาดที่มี ผลต่อความสาเร็ จของละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดใน
ปัจจุบนั มีปัจจัยใดบ้าง
2. บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมีการวางโครงสร้างและบริ หารงานธุรกิจละครเพลงอย่างไร
3. บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงที่ตอบ
สนองผูช้ มใช้ในการตอบสนองผูช้ มในลักษณะอย่างไร
ตอนที่ 1 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อความสาเร็จของธุรกิจละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ

จากัด
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จากการศึกษาแนวคิดระบบตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด ของ วิทวัส รุ่ งเรื อง
ผล (วิทวัส รุ่ งเรื องผล, 2552 : 16-36) ได้กล่าวถึงแนวคิดระบบตลาดและสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่ งประกอบไปด้วย 2 ส่ วนสาคัญ ได้แก่ 1.สภาพแวดล้อม
ระดับมหภาค อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
และ 2.สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค อันประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ คนกลางในตลาด ผูบ้ ริ โภค
และหน่ วยงานต่างๆ ภายในกิ จการหรื อองค์กร อันหมายรวมถึง ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากร
บุคคล ภาพลักษณ์องค์กร การวิจยั พัฒนา ทาเลที่ต้ งั และกาลังการผลิต
แนวคิดนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ชิ้นนี้ กล่าวคือจากการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พบว่าทั้งสภาพแวดล้อมระดับมหภาค
และสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคล้วนส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลง อย่างไรก็ตาม
สภาพแวดล้อมระดับมหภาคมีผ ลต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จละครเพลง ประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขัน นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคมีผลต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จละครเพลงประกอบ
ไปด้วย ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ คนกลางในตลาด ผูช้ ม และหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรื อองค์กร อัน
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หมายรวมถึง ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล ภาพลักษณ์องค์กร การวิจยั พัฒนา ทาเลที่ต้ งั
และกาลังการผลิต
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เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด มีท้ งั ปั จจัยภายนอกองค์และปั จจัยภายในองค์กร โดยสภาพล้อมระดับมหภาค อันประกอบไป
ด้วย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และสภาพ
แวดล้อมทางการแข่งขัน และสภาพแวดล้อมระดับจุลภาค อันประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ คน
กลางในตลาด และผูบ้ ริ โภค แม้ปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการดาเนินธุ รกิจละครเพลงของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดหากแต่ปัจจัยเหล่านี้ คือปั จจัยภายนอกองค์กรที่บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้
การดาเนิ นงานบริ ษทั จึงเป็ นฝ่ ายรับมือและดาเนิ นการภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของปั จจัย ต่างๆ ที่
กล่าวข้างต้น
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อย่า งไรก็ ปั จ จัย ด้า นหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในองค์ก รหรื อ กิ จ การ เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ใน
สภาพแวดล้อ มระดับ จุ ล ภาค ปั จจัย นี้ ประกอบไปด้วยทรั พ ยากรทางการเงิ น ทรั พ ยากรบุ ค คล
ภาพลักษณ์องค์กร การวิจยั พัฒนา ทาเลที่ต้ งั และกาลังการผลิต ล้วนเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั หากแต่เป็ นปั จจัยภายในที่บริ ษทั สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็
ตามปั จจัยภายในนี้เองที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พยายามพัฒนาหรื อเข้าควบคุม เพื่อให้สามารถดาเนิน
ธุ รกิ จละครเพลงได้อย่างต่อเนื่ องในระยะยาวโดยปราศจากอุปสรรค เช่น ปั จจัยด้านทรัพยากรทาง
การเงินที่นอกจากจะเน้นรายรับการขายบัตรเข้าชมละครเพลงแล้ว ยังมีการแสวงหารายได้เสริ มจาก
ผูส้ นับสนุ นละครเพลงและผูส้ นับสนุ นโรงละคร ปั จจัยด้านการวิจยั พัฒนา บริ ษทั มีการทาวิจยั
ทัศนคติและความคิดเห็นที่ผชู ้ มมีต่อละครเพลงแต่ละเรื่ องผ่านแบบสอบถาม และผลที่ได้บริ ษทั จะ
นาไปพัฒนาละครเพลงที่ตรงกับความต้องการของผูช้ มในอนาคต และที่สาคัญที่สุดคือการสร้าง
โรงละครของตนเองขึ้นได้แก่โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยเตอร์ ที่นอกจากจกรองรับการแสดง
ของเตนเองได้อย่างต่อเนื่องแล้ว การเปิ ดให้เช่าสถานที่ยงั ถือเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั โรงละคร
อีกด้วย
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ องค์กรและผูช้ ม มีความสอดคล้องกันกล่าวคือบริ ษทั มีนโยบาย
ผลิตละครเพลงที่คนหมู่มากสารถรับชมเพื่อความบันเทิงอันนามาซึ่ งรายได้ของธุ รกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั จึง
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เน้นผลิตละครเพลงที่ให้ความบันเทิงกับผูช้ มเป็ นหลักและพัฒนาละครเพลงที่ผชู้ มชื่นชอบเป็ นหลัก
ทั้งนี้แนวทางการผลิตมาจากการทาวิจยั ผูบ้ ริ โภคส่ วนหนึ่ง
ปั จ จัย ด้า นก าลัง การผลิ ต และทรั พ ยากรบุ ค คลมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน กล่ า วคื อ บริ ษ ัท
กาหนดนโยบายผลิตละครเวที 3 เรื่ องใน 1 ปี เพื่อความต่อเนื่องและผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม
เพื่ อการผลิ ตละครเพลงที่ ค ล่ องตัว รวดเร็ วและต่ อเนื่ อง ธุ รกิ จ ละครเพลงบริ ษ ัท ซี เ นริ โอ จึ ง มี
บุคคลากรด้านหลักๆ ในการผลิตละครเพลง เป็ นหนักงานประจาของบริ ษทั หากแต่ทีมงานดังกล่าว
มีเพียงชุดเดียวส่ งผลต่อกาลังการผลิตที่สามารถผลิตละครเวทีได้มากที่สุด 3 เรื่ องต่อ 1 ปี เท่านั้น
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ปัจจัยด้านทาเลที่ต้ งั ของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ตั้งอยูใ่ นทาเลและสถานที่
ที่เหมาะสม ทั้งในแง่ธุรกิจที่บริ ษทั เลือกเช่ าสถานที่ในการสร้างโรงละครทาให้ประหยัดต้นทุนใน
การก่อสร้าง อีกทั้งอาคารเอสพลานาส รัชดา ยังมีส่ิ งอานวยความสะดวกที่เหมาะกับธุ รกิจโรงละคร
ของบริ ษทั โดยที่บริ ษทั ไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่ม และผลดีในแง่ ของผูช้ มคือโรงละครอยู่ในในย่านธุ รกิ จ
และเป็ นที่รู้จกั การเดินทางสะดวกและเดินทางได้หลากหลายวิธี
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อย่างไรก็ตามจากแนวคิดปั จจัยที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อภิสิทธิ์ ไล่ศตั รู ไกล,
2552: 122-123) ที่กล่าวถึงปั จจัย 3 ด้านหลักที่เอื้อต่อการดาเนินธุ รกิจในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อันประกอบไปด้วย ก าลังแรงงาน (Creative workforce) ที่ มี ความชานาญ ชุ มชนสร้ างสรรค์(
Creative community) และกลุ่มผูผ้ ลิต (Creative cluster) หรื อผูพ้ ฒั นาเทคโนโลยีซ่ ึ งทั้งหมดล้วน
เกื้อกูลและสอดรับกัน
แนวคิดนี้ สอดคล้องกับลักษณะการดาเนินกลยุทธ์ธุรกิจละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด กล่าวคือ บริ ษทั ซี เนริ โอ จำากัดได้ดาเนินธุรกิจละครเพลงภายใต้ปัจจัยเอื้อทุกด้าน นอกจากนี้
ปั จจัยเอื้อที่กล่าวมานี้ ยงั เป็ นปั จจัยภายในที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดควบคุมได้อีกด้วย อันจะกล่าวได้
ดัง นี้ 1. ด้า นก าลัง แรงงานนั้น บริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด มี ที ม งานละครเพลงประจ าอยู่แ ล้ว ซึ่ งมี
ประสบการณ์ ผลิตละครเพลงอย่างยาวนาน อีกทั้งภายในบริ ษทั มีหน่ วยงานต่างๆ ที่มีทกั ษะพร้อม
รองรั บ การผลิ ต ละครเพลง เช่ น ฝ่ ายฉาก ฝ่ ายดนตรี ศิ ล ปิ น นัก แสดง เป็ นต้น 2.ด้า นชุ ม ชน
สร้างสรรค์น้ นั นับว่าโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ เป็ นสถานที่ที่เป็ นเชิงรู ปธรรมในการผลิต
ละครเพลงอย่างถาวร สามารถเดิ นไปสู่ โรงละครได้สะดวกสบายหลายช่ องทางทั้งกลุ่มผูช้ มและ
ทีมงาน นอกจากนี้กลุ่มผูช้ มยังพร้อมเสพละครเพลงเพื่อความบันเทิงมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่ 3. กลุ่มผูผ้ ลิต พบว่า นอกจากทีมงานผูผ้ ลิตละครเพลงประจาของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ซี เนริ โอ
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จากัด ยังมีหน่วยงานต่างๆ พร้อมรองรับการผลิตละครเพลงของตนอีกด้วยซึ่ ง หมายถึง กลุ่มธุ รกิ จ
อื่นๆ ของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดเอง รวมถึงบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ใน
เครื อ ปั จจัยดังกล่าวข้างต้นจึงช่วยผลักดันให้บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีความได้เปรี ยบในการดาเนิ น
ธุ รกิจละครเพลงมากกว่าผูผ้ ลิตรายอื่นๆ
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จากการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ ชัยประนิ น วิสุทธิ ผล (ชัยประนิ น วิสุ ทธิ ผล. 2552: 76-80) พบว่าการศรษฐกิ จสร้างสรรค์ควรพัฒนามาจากสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรม
และโดยอยู่บ นเกณฑ์ 3 ประการ คื อ 1.ความเข้า ใจในคุ ณค่ า ของวัฒนธรรมอย่า งลึ ก ซึ้ ง 2.
ความสามารถในการรับรู ้ความต้องการเบื้องลึกของผูบ้ ริ โภค 3.ความสามารถในการเชื่อมคุณค่าของ
ความดั้งเดิม ความเป็ นตัวตนเข้ากับความทันสมัยอย่างกลมกลืน (Cosmopolitan hybrid) ที่มีลกั ษณะ
การนาเสนอตรงกับอารมณ์ ความรู ้ สึก ถูกรสนิ ยม และสร้างกระแสหรื อไปตามกระแสอย่างโดด
เด่น
จากการศึกษาพบว่าภายใต้ปัจจัยทางการตลาดต่างๆ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ดาเนิน กลยุทธ์ การดาเนิ นธุ รกิ จละครเพลง สอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น กล่ าวคือ 1. การเข้าใจคุ ณค่าของ
วัฒนธรรม นั้น บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พยายามผลิตละครเพลงในเรื่ องราวแบบไทย และรู ปแบบการ
นาเสนอที่เรี ยบงานไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผชู้ มสามารถเสพได้ลึกซึ้ งขึ้น 2. ความสามารถในการรับรู้
ความต้อ งการเบื้ อ งลึ ก ของผู ้บ ริ โ ภคนั้ น บริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด มี ก ารท าวิ จ ัย ผู้บ ริ โ ภคเพื่ อ น า
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาละครเพลงที่สามารถสนองตอบความต้องการผูช้ มได้อย่างแท้จริ ง 3. ความสามารถในการเชื่ อมคุ ณค่าของความดั้งเดิม ความเป็ นตัวตนเข้ากับความทันสมัยอย่างกลมกลืนคือ
การที่บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มักนานวนิ ยายยอดนิ ยามมาพัฒนาเป็ นละครเพลง โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ช่วยให้ทาให้การแสดงมีความตื่นตาตื่นใจขึ้น
ตอนที่ 2 โครงสร้ างและการบริหารงานธุรกิจละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จากัด
จากการวิจยั สามารถอธิ ปรายผลด้านการจัดโครงสร้างและการบริ หารงานธุ รกิจละคร
เพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ได้ดงั นี้

ด้ านโครงสร้ างธุรกิจละครเพลง
จากการศึกษาแนวคิด เรื่ องการบริ หารงานละครเวที ของ กฤษรา วริ ศราภูริชา (กฤษรา
วริ ศราภูริชา, 2551: 1-28) ได้กล่าวถึงการวางโครงสร้างในการบริ หารงานละครเวที โดยแบ่งโครงสร้ างองค์กรตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประกอบด้ว ยทีมงานจานวนมากหากแต่รูปแบบโครงสร้ าง
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องค์กรไม่ซับซ้อน ตาแหน่ งหลักๆ ประกอบไปด้วย ผูอ้ านวยการสร้าง ผูก้ ากับการแสดง ผูช้ ่ วยผู้
กากับการแสดง ตามด้วยตาแหน่งต่างๆ จานวนมาก โดยแบ่งตามลักษณะงานที่เปิ ดขึ้นจริ ง
การศึกษาพบว่าธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีการโครงสร้างการบริ หารงาน
ละครเพลงที่แตกต่างจากแนวคิดดังกล่าว คือ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด จะจัดโครงสร้างที่มีลาดับชั้น
มากกว่า กลาวคื อ มี การจัดเป็ นกลุ่ ม และนาตาแหน่ ง หรื อลักษณะงานที่ใ กล้เคี ย งกันอยู่ใ นกลุ่ ม
เดี ยวกัน แบ่งได้ท้ งั สิ้ น 7 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กองอานวยการ ด้านการแสดง ด้านบทละคร ด้านเพลง
ด้านองค์ประกอบศิลป์ ด้านเสื้ อผ้า และด้านการตลาด ทั้ง 7 กลุ่มงาน อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
ผ่านดาเนิ นการผลิ ต ซึ่ งมีฝ่ายควบคุมการผลิตดูแลอีกชั้นหนึ่ ง อย่างไรก็ตามทั้งหมดอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของผูก้ ากับการแสดงและ ผูอ้ านวยการผลิต ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ในการผลิตละครเพลงของ
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด ผูก้ ากับการแสดงและผูอ้ านวยการสร้างมักเป็ นคนเดียวกันคือคุณ ถกลเกียรติ
วีรวรรณ นอกจากนี้ ยงั พบว่าในธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พนักงาน 1 คน อาจมีหน้าที่
รับผิดชอบในหลายตาแหน่ง
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การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ อภิสิทธิ์ ไล่ศตั รู ไกล (อภิสิทธิ์ ไล่ศตั รู ไกล,
2552: 122-123) พบว่าการจัดรู ปแบบองค์กรที่ดีคือปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับ
องค์กรธุ รกิ จได้ โดยรู ปแบบองค์กรในธุ รกิ จสร้างสรรค์จะเน้นการจ้างงานบุคคลที่มีทกั ษะเฉพาะ
ทาง และมีการจ้างงานแบบเอาท์ซอร์ ท (Outsourcing) หรื อการจ้างคนในอีกทางหนึ่งทางานให้โดย
มีเป้ าหมายเพื่อลดต้นทุน รวมถึงบริ หารเวลาและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
จากการศึกษาพบว่าบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีการโครงสร้างการบริ หารงานละครเพลง
สอดคล้องกับเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ กล่าวคือ บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีพฒั นางานที่มีทกั ษะด้านการ
ผลิตละครเพลงเป็ นพนักงานประจา และส่ วนงานที่เกิดเนื้ องานขึ้นเฉพาะกิจ เช่น พนักงานฝ่ ายฉาก
ฝากออกแบบเสื้ อผ้า ช่ างแต่งหน้า ทาผม เป็ นต้น จะใช้วิธีการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อลดต้นทุนของ
ธุ รกิจ

ด้ านการบริหารงานธุรกิจละครเพลง
การศึ กษาแนวคิ ด เรื่ องการบริ หารงานละครเวที ของ กฤษรา วริ ศราภูริชา (กฤษรา
วริ ศราภูริชา, 2551: 1-28) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการบริ หารงานละครเวที ไว้ 12 ขั้นตอน ได้แก่ 1.
การฟอร์ มงานหรื อการเตรี ยมงานของฝ่ ายอานวยการแสดงหรื อผูอ้ านวยการสร้าง 2. ผูอ้ านวยการ
แสดงคัดเลื อกบทละครที่ตนพอใจ รวมทั้งบุคคลที่มีความสามารถในการกากับการแสดงและบริ หารงานด้านต่างๆ 3.จัดหาสถานที่ใช้ในการแสดง 4. คัดเลือกตัวบุคคลและกาหนดแผนงานฝ่ าย
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ต่างๆ 5. เตรี ยมการผลิตละคร 6. ประชาสัมพันธ์ 7. สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาในระยะแรก
พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นและวางแนวทางแก้ไขเปลี่ยนแปลง 8. การซ้อมตามลาดับขั้นต่างๆ 9. ดาเนินการผลิตละครขั้นสุ ดท้าย 10. เปิ ดการแสดงจริ ง 11. แก้ไข ปรับปรุ ง และเปลี่ยนแปลง
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อย่างไรก็ตามจากวิจยั พบว่า แนวคิดดังกล่าวแตกต่างจากผลการศึกษาการบริ หารงาน
ละครเพลง ของบริ ษทั ซิ เนริ โอ จากัด กล่าวคือ บริ ษทั แบ่งขั้นตอนการบริ หารงาน ละครเพลง 4
ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ทั้ง 4 ขั้นตอน หลักอันได้แก่ (1) ขั้นเตรี ยมการผลิ ต อันประกอบไปด้วย การ
ประชุมวางแผนการผลิตประจาปี การคัดเลือกบทประพันธ์ การพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง
และพัฒนาโครงสร้างบทละคร การพัฒนาบทละคร ดนตรี คาร้อง การพัฒนาองค์ประกอบศิลป์ และ
การคัดเลื อกนักแสดงและการพัฒนาเครื่ องแต่งกาย (2) ขั้นการผลิตและการซ้อม อันประกอบไป
ด้วย การซ้อมร้องเพลง การอ่านบทรวม (Read-through) การซ้อมเต้น การรวมซ้อมในห้องซ้อม
การดาเนิ นการผลิตองค์ประกอบอื่นๆ การดาเนิ นงานด้านการสื่ อสารการตลาดและจาหน่ ายบัตร
และ การซ้อมในโรงละครจริ ง (3) ขั้นการเปิ ดการแสดง อันประกอบไปด้วย การเปิ ดแสดงเพื่อ
ทดสอบผูช้ ม (Test-Audience) การเปิ ดแสดงจริ ง และการเพิ่มรอบการแสดง และ(4) ขั้นปิ ดการ
แสดง
การบริ หารงานละครเพลงบริ ษ ัท ซี เ นริ โอ มี ข้ นั ตอนการด าเนิ นงานที่ แ ตกต่ า จาก
แนวคิ ด เช่ น ขั้น การฟอร์ ม งานหรื อ การเตรี ย มงานของฝ่ ายอ านวยการแสดงหรื อ ผูอ้ านวยการ
เนื่องจากบริ ษทั ซี เนริ โอ มีทีมงานประจาในตาแหน่งหลักอยูแ่ ล้ว อีกทั้งส่ วนใหญ่ผอู้ านวยการสร้าง
และผูก้ ากับการแสดงจะเป็ นคนๆ คนเดียวกันคือคุณถกลเกี ยรติ วีรวรรณ บริ ษทั ซี เนริ โอไม่ตอ้ ง
ดาเนินงานด้านการหาสถานที่ใช้ในการแสดง เพราะบริ ษทั สร้างและบริ หารโรงละครเมืองไทย รัช
ดาลัย เธี ยเตอร์ เพื่อรองรับการแสดงละครเพลงของบริ ษทั โดยในแต่ละปี โดยทีมงานจะวางแผนการ
ผลิตและกาหนดตารางการเปิ ดแสดงละครเพลงในแต่ละปี เพื่อบริ หารตารางการจัดแสดงโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
การบริ หารงานละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ ทุกขั้นตอนจะคานึงถึงความต้องการรวมถึง
คาดหวังของผูช้ ม นาไปสู่ ผลิตละครเพลงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูช้ มเป็ นหลักอันนามา
ซึ่ งรายได้จากการซื้ อบัตรเข้าชมละคร นอกจากนี้ การผลิตละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมี
ขั้นตอนการพัฒนาเพลงเพิ่มขึ้นมากกว่าการบริ หารงานละครเวทีทวั่ ไป เพราะละครเพลงมีเพลงเป็ น
องค์ประกอบหลัก ขึ้ นตอนการพัฒนาเพลงเรื่ ม ขึ้ นเมื่อทีมงานพัฒนาบทละครแล้ว นักประพันธ์
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การซ้อมละครเพลงเริ่ มการซ้อมด้วยการนานักแสดงซ้อมร้องเพลงก่อน 1 เดือน ต่อด้วย
การซ้อมการอ่านบทรวม(Read-through) เพียง 1 ครั้ง และนักแสดงจะซ้อมเต้นอีก 1 เดือน ก่อนที่
ดาเนินการซ้อมขั้นอื่นๆ ต่อไป ซึ่ งแตกต่างจากแนวคิดการบริ หารงานละครเวทีที่จะเน้นการอ่านบท
หรื อ Reading rechearsals ซึ่ งอาจกระทาหลายครั้ง
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาแนวคิดเรื่ องการบริ หารงานละครเวที และจากการศึกษา
การบริ หารงานละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พบว่ามีข้ นั ตอนการบริ หารงานหลักบางส่ วนที่
สอด-คล้องกัน ได้แก่ ความสาคัญกับการพัฒนาประเด็นการนาเสนอของเรื่ อง(Theme) การให้
ความสาคัญกับการทดลองเปิ ดการแสดงเพื่อทดสอบผูช้ ม(Test-audience) เพื่อให้นกั แสดงคุน้ เคย
กับปฏิกิริยาตอบรับของผูช้ มก่อนการเปิ ดแสดงจริ งและนาจุดบกพร่ องที่พบไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
โดยบริ ษทั ซี เนริ โอ จัดให้มี การทดลองเปิ ดการแสดงเพื่อทดสอบผูช้ มในละครเพลงแต่ละเรื่ อง
ประมาณ 3 รอบ นอกจากนี้ ยงั ให้ความสาคัญกับการทาการส่ งเสริ มการตลาด จากแนวคิดกล่าวถึง
การทาการตลาดด้วยก่อนการแสดงผ่านสื่ อหรื อช่องทางต่างๆ และการจัดแสดงรอบสื่ อมวลชน หรื อ
รอบ Press ก่อนการเปิ ดแสดงจริ ง ซึ่ งบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดก็มีข้ นั ตอนการตลาดในลักษณะนี้ คือ
การผลิตสื่ อเพื่อและเผยแพร่ สื่อในการทาการตลาดก่อนการเปิ ดแสดงจริ ง 2 เดือน และจัดให้มีการ
แสดงรอบสื่ อมวลชน รอบเอไทม์มีเดีย และรอบกาล่า เพื่อหวังผลทางการตลาดให้กบั การเปิ ดแสดง
ละครเพลง

ตอนที่ 3 กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผู้ชมของบริษัท
ซีเนริโอ จากัด
จากการศึกษาแนวคิดเรื่ องการตลาดสมัยใหม่ ของ Philip Kotler (2000:8) ได้กล่าวถึง
4C’s ว่าเป็ นเครื่ องมือของนักการตลาดที่จะตอบสนองความพึงพอใจให้ผบู้ ริ โภค โดยให้มองจาก
ลูกค้าเป็ นหลัก ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์(Product) คือสิ่ งที่นาเสนอต่อตลาด ต้องแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าได้
(Customer Solution) 2.ราคา (Price) คือการตั้งราคา ต้องคานวณว่า เป็ นต้นทุนลูกค้า (Customer
Cost) 3.สถานที่(Place) เน้นความสะดวก แหล่งที่ลูกค้าสามารถซื้ อหาสิ นค้าได้อย่างสะดวก
(Customer Convience) 4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) คือการสื่ อสารถึงลูกค้า
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1. กลยุท ธ์ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ พบว่า บริ ษ ทั ซี เนริ โอเน้นผลิ ตละครเพลงเพื่อสนองความ
ต้องการของผูช้ ม อันนาไปสู่ รายได้จากการซื้ อบัตรของผูช้ มซึ่ งส่ งผลต่อความอยูร่ อดของธุ รกิจ กลยุทธ์ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตละครเพลงคือ รู ปแบบการนาเสนอที่สนุ กสนานหวือ หวา บท
ละครที่ผชู้ มต้องการชม ฉากละครที่ สวยงาม เพลงที่ไพเราะ นักแสดงที่มีชื่อเสี ยง ช่ วงเวลาในการ
จัดแสดงที่เหมาะกับพฤติกรรมผูช้ ม ระบาและเครื่ องแต่งกายนักแสดงที่สวยงาม และจากทัศนะของ
ผูช้ มพบว่ากลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ มได้
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2. กลยุทธ์ดา้ นราคาพบว่า บริ ษทั ซีเนริ โอ กาหนดอัตราบัตรละครเพลงเป็ น 6 ระดับ 500
-2,800 บาท เป็ นอัตราราคาที่มีความหลากหลาย และเทียบเท่ากับอัตราบัตรละครเพลงของบริ ษทั
อื่นๆ นอกจากนี้บริ ษทั มีเกณฑ์ในการกาหนดราคาบัตรโดยพิจารณาจาก ความเหมาะสม ต้นทุนการ
ผลิต การเข้าถึงกลุ่มผูช้ มหลากหลายกลุ่ม ความพึงพอใจของผูช้ ม อย่างไรก็ตามผูช้ มพึงพอใจอัตรา
ค่าเข้าชมละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด เพราะมีความเหมาะสมและหลากหลาย

3. กลยุทธ์ดา้ นช่ องทางจัดจาหน่ ายพบว่า บริ ษทั ซี เนริ โอ จาหน่ ายบัตรละครเพลงผ่าน
ช่องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพราะมีจุดจาหน่ายมาก ซึ่ งจะสามารถอานวยความสะดวกในการ
ซื้อบัตรของผูช้ มได้ อีกทั้งมีระบบการจัดการที่ดีและเป็ นที่ยอมรับโดยเฉพาะการซื้ อบัตรผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ท อย่างไรก็ตามผูช้ มพึงพอใจที่บริ ษทั จาหน่ ายบัตรผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพราะมีสาขา
มากมาย สามารถอานวยความสะดวกในการซื้ อบัตรได้ และยังมีความน่าเชื่อถือ

4. กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า บริ ษทั ซี เนริ โอ ใช้เพื่อสร้างการรับรู้ และ
กระตุน้ ให้ผชู ้ มต้องการชมละครเพลง ผ่านเครื่ องมือที่หลากหลาย และบริ ษทั จะเน้นบริ หารจัดการ
เครื่ องมื อด้า นการส่ งเสริ มการตลาดที่บริ ษทั ตนเองมีเพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่ มผูช้ ม และดาเนิ นการ
ควบคู่ไปกับการขอความร่ วมมือทาการตลาดผ่านช่องทางของพันธมิตรธุ รกิจ บริ ษทั ในเครื อ จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ จากัด(มหาชน) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการส่ งเสริ มการตลาด นอกจากนี้ ยงั ซื้ อพื้นที่
สื่ อจากภายนอกแต่นบั เป็ นงบประมาณจานวนน้อย อย่างไรก็ตาม

284

D

อย่างไรก็เครื่ องมือในการส่ งเสริ มการตลาดไปยังกลุ่มผูช้ ม นั้นมีความสาคัญกับการทา
การส่ งเสริ มการตลาดมาก จากกาศึกษาแนวคิดด้านการสื่ อสารการตลาดของ Kotler (2003 อ้างถึง
ใน ภิญญา ลีฬหบุญเอี่ยม, 2552: 23) แบ่งเครื่ องมือหลักได้ 5 เครื่ องมือ ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง อย่างไรก็ตามเสรี วงษ์มณฑา(2540:92) ได้กล่าวถึ งเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดที่เสริ มกับ Kotler ได้แก่ การตลาด
โดยการจัดกิ จกรรมพิเศษ การจัดแสดงสิ นค้า การใช้ผลิ ตภัณฑ์เป็ นสื่ อ การให้สัม ปทาน การใช้
หน่วยขาย สื่ อเคลื่อนที่ การสัมนา บรรจุภณ
ั ฑ์ พนักงานขาย การให้บริ การ การจัดนิทรรศการหรื อ
การจัดแสดงสิ นค้า การทาคู่มือสิ นค้า ศูนย์ฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การจัดศูนย์สาธิ ตการทางาน
ของสิ นค้า และโชว์รูม นอกจากนี้ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544:13) ยังกล่าวถึง การบริ หารงานลูกค้า
สัมพันธ์อีกด้วย
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แนวคิ ดนี้ ส อดคล้องกับงานวิจยั ที่ศึกษาพบว่าเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่ ธุรกิ จ
ละครเพลง บริ ษ ัท ซี เ นริ โ อ จ ากัด น ามาใช้ ประกอบด้ว ย 9 เครื่ อ งมื อ ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง การจัดแสดงสิ นค้า การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ
คู่มือสิ นค้า การตลาดบทเพลง และการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์

จากการศึกษาพบว่าเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดของธุ รกิจละครเพลงบริ ษทั ซี เนริ โอ
จากัด มีความหลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler เสรี วงษ์มณทา และชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
หรื อกล่าวได้ว่า ธุ รกิจละครเพลง บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดมีการนาเครื่ องมือหลากหลายมาใช้ในการ
สื่ อสารถึ งผูบ้ ริ โภค และผสมกลมกลื นกัน เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดหลักได้แก่ การ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งบริ ษทั มีช่องทางของตนเองมากมายทาให้สามารถและหยัด
งบประมาณในการทาการสื่ อสารการตลาดได้หากแต่สามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างมหาศาล และ
กลุ่มผูช้ มแสดงทัศนะว่าชื่นชอบโฆษณาและการประชาสัมนั ธ์ละครเพลงของบริ ษทั อีกทั้งยังมีส่วน
กระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อบัตรชมละครเพลงของกลุ่มผูช้ มอีกด้วย
บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัดเน้นการบริ หารเครื่ องมือที่ตนเองมีอยูใ่ นการทาสื่ อสารการตลาด
เช่ น การโฆษณาในรายการที่บริ ษทั ผลิ ต การประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์ของบริ ษทั การ
ตกแต่งโรงละครด้วยภาพละครที่กาลังทาการตลาด การทาเว็บไซท์ การใช้ฐานข้อมูลผูช้ มของโรง
ละครในการทาการตลาดทางตรง นอกจากนี้ ยงั ขอความร่ วมมือบริ ษทั ในเครื อ จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ใน
การประชาสัมพันธ์ผา่ นบริ ษทั นั้นๆ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายอีกด้วย
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ธุ รกิ จละครเพลงของบริ ษทั ซี เนริ โอ พัฒนาการส่ ง เสริ มการขายร่ วมกับผูส้ นับ สนุ น
ละครเพลงเพื่ อ กระตุ ้น การขาย ผู้ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ใ นการส่ ง เสริ ม การขายจะเน้น ที่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า ของ
ผูส้ นับสนุน และมีขอ้ จากัดมาก ซึ่ งกลุ่มผูช้ มไม่ถึงพอใจการส่ งเสริ มการขายที่การบริ ษทั พัฒนาขึ้น
เพราะมีขอ้ จากัดมากมาย ไม่สอดรับกับพฤติกรรมการซื้ อบัตรชมละคร
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บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด พัฒนา Rachadalai Magazine เพื่อเป็ นสู จิบตั รละครเพลงของตน
อีกทั้งยังใช้เป็ นช่ องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ละครเพลงที่ตนจะผลิตในอนาคต หรื อธุ รกิ จ
อื่นๆ ของบริ ษทั นอกจากนี้ยงั มีนโยบายแสวงหารายเพื่อรองรับต้นทุนการผลิตสื่ อ คือการเปิ ดพื้นที่
โฆษณาใน Rachadalai Magazine
การทาการตลาดทางตรงโดยการส่ งไปรษณี ยบัตรไปยังกลุ่มผูช้ มนั้น เครื่ องมือนี้ กลุ่ม
ผูช้ มชื่ นชอบและประทับใจ หากแต่ยงั เป็ นการสื่ อสารทางเดี ยว ไม่มีการวัดผลทางการตลาดและยัง
ไม่มีขอ้ เสนอสิ ทธิ ประโยชน์ให้กบั ผูช้ ม
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บริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด สร้างฐานผูช้ มด้วยการทาการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ ผ่าน Rcard และทาการส่ งเสริ มการขายกับสมาชิก R-card และมอบสิ ทธิ พิเศษต่างๆ ให้กบั สมาชิกอย่าง
สม่าเสมอและสมาชิกพึงพอใจกับสิ ทธิประโยชน์ที่ตนได้รับ

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งนี้
1. ทีมงานบริ ษทั ซี เนริ โอ จากัด มีทีมงานหลักที่พฒั นาละครเพลงเพียง 1 ทีมเท่านั้น ซึ่ ง
ส่ งผลต่อกาลังการผลิตที่จากัด และรู ปแบบการผลิตละครเพลงที่ไม่หลากหลาย ดังนั้นบริ ษทั ซี เนริ
โอ จากัด ควรพัฒนาทีมผลิ ตเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตอันนามาสู่ ความต่อเนื่ องของธุ รกิ จของ
บริ ษทั อีกทั้งเพื่อสร้างความหลากหลายในรู ปแบบการนาเสนอละครเพลงของบริ ษทั
2. บริ ษทั มีการทาวิจยั ผูช้ มถึงความพึงพอใจในละครเพลงแต่ละเรื่ องผ่านแบบสอบอยู่
แล้วเบื้องต้นนับเป็ นสิ่ งที่ควรดาเนินการต่อ และนาผลที่ได้ไปพัฒนาละครเพลงที่เป็ นที่ตอ้ งการของ
ผูช้ มต่อไป อย่างไรก็ตามควรเน้นการวิจยั เพื่อวัดประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงานส่ งเสริ ม-การตลาด
ด้วยในคราวเดียวกัน เพื่อพัฒนาแผนการส่ งเสริ มการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพ
3. บริ ษทั ควรยังคงใช้การโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาตอนพิเศษในรายการเรื่ องของเรื่ อง และการทาการตลาดบทเพลง เพราะ
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เครื่ อ งมื อ ดัง กล่ า วมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ บัต รเข้า ชมละครของผูช้ มอย่า งมาก อย่า งไรก็ ต าม
เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างการรับรู้ และควรใช้ในการส่ งเสริ มการตลาดต่อไป ได้แก่
การทาการตลาดทางตรง การจัดแสดงสิ นค้า
4. หากบริ ษทั ต้องการกระตุน้ ยอดขายบัตรละครเพลงผ่านการทาการส่ งเสริ มการขาย
ควรพัฒนาการส่ งเสริ มการขายขึ้นเองโดยไม่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือของผูส้ นับสนุ นละครเพลงแต่
ละเรื่ อง อย่างไรก็ตามควรพัฒนาข้อเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่เข้ากับพฤติกรรมการชมละครเพลงเช่ น
ผูช้ มมักมาชม 2 คนขึ้นไป บริ ษทั อาจจัดข้อเสนอสาหรับผูช้ ม 2 ท่าน หรื อสาหรับกลุ่มผูช้ มที่เป็ น
ครอบครัวเพื่อกระตุน้ การตัดสิ นซื้ อของผูช้ ม
5. การทาการส่ งเสริ มการตลาดผ่านการตลาดทางตรง หรื อไปรษณี ยบัตร ควรมีการ
วัดผลด้านการตลาด หรื อพัฒนาข้อเสนอหรื อสิ ทธิประโยชน์ให้กบั ผูร้ ับด้วย ซึ่ งอาจช่วยกระตุน้ หรื อ
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบัตรละครเพลงของผูช้ มได้
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1. ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพว่าบริ ษทั ผูด้ าเนินธุ รกิจละครเพลงรายอื่นๆ ในประเทศไทย
เช่น บริ ษทั ดรี มบอกซ์ จากัด บริ ษทั ทรู แฟนเทเชีย จากัด และบริ ษทั เวิร์คพอทย์ จากัด (มหาชน)
ว่าแต่ละบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการผลิตละครเพลงไว้อย่างไร ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุ รกิจละครเพลงมีอะไรบ้าง อีกทั้งการดาเนินด้านการตลาดมีลกั ษณะอย่างไร
2. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูช้ มละครเพลงว่าสาเหตุที่ชอบชมละครพลงเป็ นเพราะ
อะไร ผูช้ มมีพฤติกรรมในการชมอย่างไร ลักษณะของละครเพลงที่ตอ้ งการชมเป็ นอย่างไร อัตรา
ราคาที่คิดว่าเหมาะสมควรอยูใ่ นระดับใด และมีความพึงพอใจละครเพลของบริ ษทั ต่างๆ เพียงใด
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ประวัติผูถูกสัมภาษณเจาะลึก บริษัท ซีเนริโอ จํากัด
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ชยากร สุทินศักดิ์
จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันเปนผูอํานวยการฝายสงเสริมการตลาดให กั บ บริ ษั ท เอ็ ก แซ็ ก ท จํ า กั ด และบริ ษั ท ซี เ นริ โ อ จํ า กั ด
เริ่มตนงานกับแอ็กแซ็กทครั้งแรกในละครเรื่อง ยามเมื่อลมพัดหวน
รับผิดชอบงานดานโฆษณาและประชาสัมพันธ รวมทั้งควบคุมการ
ผลิตละครเวทีทุกเรื่องของบริษัท และรายการโทรทัศนตางๆ ของ
บริษัท

D
ฤดีภัณ แสง-ชูโต
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จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จากคณะศิ ล ปกรรมศาสตร สาขาตกแต ง ภายใน มหาวิท ยาลั ย รั ง สิต และ
Stage
Management and Control จาก on University ประเทศอังกฤษ เริ่ม
งานกับแอกแซ็กทจากการเปนผูชวยผูกํากับละคร แผนดินของเรา,
ความทรงจําใหมหัวใจเดิม, พิสูจนรักจากสวรรค, จุดนัดฝน , หัว
ใจช็อคโกแลต เปนโปรดิวเซอรใหกับละคร รักในรอยแคนของแอ็ก
แซ็ก ทใ นป 2545 เปน ผู ชว ยผูกํา กับ ละครเวทีลู ก คุ ณ หลวง, ดูแ ล
ประสานงานดานเครื่องแตงกายใหกับลอรดเวยมิวสิคัล Cats ที่มา
แสดงในเมืองไทย, ควบคุมการผลิตใหกับละครเวที บัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล(2550), กอนจะถึงบาง
รักซอยเกา, ขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล, แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล, เนื้อคู 11 ฉาก จากวันแรก
ถึงวันลา, ลมหายใจเดอะมิวสิคัล และกินรีสีรุง เดอะมิวสิคัล(La cage aux folles)
ศศวัต บุษยพันธ

จบการศึกษาปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตร จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และศึกษาตอดาน
การออกแบบโดยตรง (MFA- Stage Design) ที่ Brooklyn Collage
New York เปนเวลา 2 ป หลักจากที่ไดสั่งสมประสบการณทางดาน
ละครเวที ไมวาจะเปนจากละครเพลงเรื่อง วิมานเมือง ป 2540 ใน
ตําแหนงผูกํากับศิลป, ป 2545 ละครเวทีบัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล,
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บางกอก 2485 เดอะมิวสิคัล ในป 2547, ทวิภพ เดอะมิวสิคัล, ฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล, บัลลังก
เมฆ เดอะมิวสิคัล, ขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล, เนื้อคู 11 ฉาก จากวันแรก ถึงวันลา, แมนาคพระ
โขนง เดอะมิวสิคัล, ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล และ กินรีสีรุง (Lacage aux folles)
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สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสังคมศาสตร
สาขานิเทศศาสตร และเริ่มตนรวมงานกับบริษัท เอ็กแซกท จํากัด
ทันทีในป 2538 ในฐานะผูชวยผูจัดการทั่วไปของบริษัทเปนเวลา 1
ป กอนยายมารับผิดชอบงานอํานวยการกองถายละครเปนเวลา 4 ป
และรับผิดชอบในตําแหนง Producer เปนเวลา 5 ป ควบคุมการผลิต
ละคร เชน พิกุหลาบ ตะวันตัดบูรพา เปนตน และปจจุบันรับผิดชอบ
งานในบริษัท เอ็กแซกท จํากัด ตําแหนง Producer รายการ The Star
คนฟาควาดาว และ บริษัทซีเนริโอ จํากัดในตําแหนง THEATRE
MANAGERโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอรตั้งแตป 2550

จักรกฤษณ พิมพวรเมธากุล

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร
สาขาการประชาสัมพันธ วิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝกงานและ
ไดรับคัดเลือกเปนนักแสดงหมูมวลในละครเพลง วิมานเมือง ป
2540 ของ บริษัท เอ็กแซกท จํากัด กอนรับผิดชอบในตําแหนง
Stage Manager พิธีเปดและปดการแขงขันเอเชียนเกมสครั้งที่ 13
ป 2541 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ และกลับมารวมงานกับบริษัท
เอ็กแซ็กท จํากัด ในฝายจัดหาสถานที่ละครโทรทัศน กอนจะรวม
เปนหนึ่งในทีมงานผูผลิตละครเพลงของบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด
ตั้งแตป 2544 เริ่มตั้งแต บัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล บางกอก 2585
เดอะมิวสิคัล และทวิภพ เดอะมิวสิคัล และในป 2550 ไดยายมาสังกัดบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ใน
ตําแหนง House Manager จนถึงปจจุบัน
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จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขา
การตลาด จากมหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย และศึ ก ษาต อ ระดั บ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เริ่มงานดาน
การตลาด กับเมเจอรซีนีเพล็กซราว 3 ป จึงรวมงานกับบริษัท ซีเนริ
โอ จํ า กั ด ด า นการตลาดตั้ ง แต ป 2549 ป จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน ง
Marketing Executiveรับผิดชอบงานดานพันธมิตรทางการตลาดและ
การตลาดใหกับธุรกิจละคร ซิทคอม ละครเวที และโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร นอกจาก นี้ยังดูแลงานดานการบริหารงาน
ศิลปนในสังกัด เอ็กแซ็กท และ ซีเนริโอ
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รายละเอียดโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร
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รายละเอียดโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร (อังกฤษ: Rachadalai Theatre) เปนโรงละครสําหรับแสดง
ละครเวที ตั้งอยูบริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ศูนยการคาดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
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ประวัติโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร เปนโรงละครที่สรางขึ้นโดยการรวมทุนของ บริษัท ซีเนริโอ
จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด โดยสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ และ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ทรงเปดโรงละคร และ
ทอดพระเนตรละครเวที ฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล รอบปฐมทัศน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.
2550

การออกแบบโรงละคร
“เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร” ไดแรงบันดาลใจจาก คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่อยากใหมี
Musical Theater ที่ไดมาตรฐานระดับสากลในเมืองไทย และเล็งเห็นวาอาคาร Esplanade มีความ
เหมาะสมในดานทําเลที่ตั้งที่จะเปนศูนยรวมศิลปะการแสดง โดยมีแนวคิดในการออกแบบ ใหเปน
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Thai Modern ที่ผสมผสานเอกลักษณแหงความเปนไทยกับความทันสมัยระดับสากลไดอยางลงตัว
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร เปนโรงละครแบบโพรซีเนียม ความจุ 1,455 ที่นั่ง รองรับ
การเปลี่ยนฉากได 48 ระดับชั้น ภายในโรงละครมีการตกแตงแบบไทยรวมสมัย
ระบบเวที
เปนระบบที่ทันสมัยและไดมาตรฐานระดับเดียวกันกับโรงละครที่
Broadway New York พรอมระบบ Fly ที่ใชในการเปลี่ยนฉากถึง 48 ระดับชั้น มากที่สุดใน
เมืองไทย เพื่อรองรับจินตนาการอันวิจติ รของงานสราง
ระบบเสียง ใหความรูส ึกสมจริงดวยโครงสรางและระบบภายในที่ไมกอใหเกิดการ
รบกวนจากเสียงสะทอน รวมทั้งระบบ Acoustic ที่ออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อรองรับอุปกรณ
Amplified Sound ทุกประเภท ดวยเทคโนโลยีล้ําสมัยจาก Mason Acoustic ผูเชี่ยวชาญดานระบบ
เสียงระดับโลก
บริเวณภายในโรงละคร โออา หรูหรา ดวยการตกแตงภายในแบบ Thai Modern ที่บง
บอกอารมณแหงความเปนไทยผสานกับความทันสมัยระดับสากล พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน
บริเวณภายในโรงละคร โออา หรูหรา ดวยการตกแตงภายในแบบ Thai Modern ที่บงบอกอารมณ
แหงความเปนไทยผสานกับความทันสมัยระดับสากล พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
"เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร" มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตางๆสําหรับผูชม และ
ทีมงานนักแสดง โดยชั้น 4 ประกอบดวยสวนจําหนายบัตร (Box office) , Lobby Lounge, Theatre
Café, Library & Internet, Executive Lounge ชั้น 5 และชั้นลอย ประกอบดวยสวน Lobby (Prefunction) , Theatre bar, ที่นงั่ และเวทีการแสดง
พื้นที่สําหรับทีมงานและนักแสดง ดานหลังโรงละคร ประกอบไปดวยพื้นที่ของ
ทีมงานและนักแสดงแบงเปนสัดสวนอยางลงตัว ทั้งหองแตงตัว หองน้ํา รวมถึงหองพักผอนและ
หองประชุม สวนทางเดินถูกออกแบบใหสอดคลองกับการแสดงละครเวที ดานการขนฉากมี
อุปกรณรองรับ ทั้งลิฟทขนาดใหญ มี Hoist ขนาด 25 ตัน สามารถรองรับตูคอนเทนเนอรขนาด 40
ฟุตได
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ละครเวทีที่เปดการแสดง
พ.ศ. 2550
• ฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล 24 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เปดการแสดง 53
รอบ
• ชายกลาง โศกนาฏกรรมในจังหวะแทงโก 21-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
เปดการแสดง 9 รอบ
• ลูกคุณหลวง 17-26 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เปดการแสดง 13 รอบ
• บัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล 27 กันยายน - 28 ตุลาคม , 14-22 ธันวาคม พ.ศ. 2550
เปดการแสดง 47 รอบ
• CATS The Musical 8-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เปดการแสดง 22 รอบ
พ.ศ. 2551
• กอนจะถึง บางรักซอย 9 on stage 29 กุมภาพันธ - 16 มีนาคม, 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.
2551 เปดการแสดง 26 รอบ
• สูฝนอันยิ่งใหญ (Man of La Mancha The Musical) 13-22 มิถุนายน พ.ศ. 2551
เปดการแสดง 13 รอบ
• We Will Rock You The Musical 12-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เปดการแสดง 27 รอบ
• ขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล 21 สิงหาคม - 28 กันยายน , 17-26 ตุลาคม พ.ศ. 2551
เปดการแสดง 49 รอบ
• Cinderella The Musical 16-21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปดการแสดง 8 รอบ
พ.ศ. 2552
• ชิคาโก เดอะมิวสิคัล 12-22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เปดการแสดง 15 รอบ
• เนื้อคู 11 ฉาก จากวันแรก...ถึงวันลา 5-29 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปดการแสดง 20 รอบ
• แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล 20 พฤษภาคม -28 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ 16-26
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เปดการแสดง 51 รอบ
• Mamma Mia! The Musical 11-30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปดการแสดง 24 รอบ
• ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล 28 ตุลาคม -22 พฤศจิกายน 2552 เปดการแสดง 30 รอบ
พ.ศ. 2553
• ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล 14-17 มกราคม 2553 เปดการแสดง 6 รอบ
• เนื้อคู 11 ฉาก จากวันแรก...ถึงวันลา 4-28 มีนาคม 2553 เปดการแสดง 17 รอบ
• กินรีสีรุง 19-29 พฤษภาคม 2553 เปดการแสดง 14 รอ
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คอนเสิรตที่เปดการแสดง
• 3 หนุม 3 ไมค 2008 3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปดการแสดง 5 รอบ
• VieTrio Live in Concert 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปดการแสดง 1 รอบ
• The Singer Concert : MINT MALEEWAN 29,30 พฤศจิกายน พ.ศ 2551
เปดการแสดง 2 รอบ
• The Singer Concert : AOF PONGSAK 29,30 พฤศจิกายน พ.ศ 2551
เปดการแสดง 2 รอบ
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ละครเพลงที่เปดแสดง ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร
ป 2550 -2553
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ฟา จรดทราย เดอะมิ ว สิคัล (2550)
เป น ละครเวที จ าก ฟ า จรดทราย บทประพั น ธ
อมตะของ โสภาค สุว รรณ ถูก ถ ายทอดออกมา
ในรูปแบบละครเพลง โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ
และทีมผูสราง บัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล และ ทวิ
ภพ เดอะมิวสิคัล เปนเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ
ที่เกิดขึ้น ณ อาณาจักรทะเล ทราย ทามกลางความ
รอนระอุของสงครามชิงบังลังก

เนื้อเรื่องยอ

มิ เ ชลล หญิ ง สาวลู ก ครึ่ง กํ า พร า พ อ
แม เติ บ โตมาในคอนแวนต จ น เรี ย นจบ และ
ติ ด ตามแคชฟ ย า เพื่ อ นสนิ ท ของเธอมาเป น ครู ส อน หนั ง สื อ ที่ เ มื อ งฮิ ล ฟารา อาณาจั ก รกลาง
ทะเลทรายอันไกลโพนเมื่อทั้งคูมาถึง แคชฟยาถูกกําหนดใหเขาวังไปเปนสนมขององค อาเหม็ด
กษัตริยแหงฮิลราฟา เพราะโหรหลวงทํานายวา หญิงสาว ที่จะใหกําเนิดรัชทายาทแหงองคอาเหม็ด
ไดเดินทางมาถึงแลว แตแคชฟยามีคนรักแลว และกําลังเขาใจผิดวามิเชลลจะแยงโรแบร คนรักชาว
ฝรั่งเศสของเธอไป เธอจึงคิดกําจัดมิเชลลโดย วางแผนสงมิเชลลเขาไปเปนสนมแหงองคอาเหม็ด
แทนตนโดยมีชาริฟราชองครักษคนสนิทขององคอาเหม็ดเปนผูมารับตัวไป ตามราชประเพณี
คืนวันสงตัวมิเชลล โอมานญาติผูนองของกษัตริยอาเหม็ดไดกอ กบฎ และสังหาร
กษัตริยอาเหม็ดจนสิ้นพระชนมตอหนาชาริฟ ชาริฟเสียใจมากเขาตอสูกับทหารกบฎและพามิเชลล
หลบหนีเขา ทะเลทรายไปดวยกัน
ในทองทะเลทรายอันเวิ้งวาง สองหนุมสาวตองเผชิญกับ ภูมิประเทศ ที่กันดารโหดราย
แสงแดดรอนแรงและทหารที่คอย ตามลาเอาชีวิต ความยากลําบากและอุปสรรคตางๆ ทําใหทั้งคู
ใกลชิดกันจนเกิดเปนความเห็นอกเห็นใจและกลายเปนความรัก ในที่สุด แตความรักของเขาและเธอ
ยังมิอาจสมหวังได เพราะ อุปสรรคที่สําคัญที่สุดของทั้งคูคือ ภารกิจหนาที่ของชาริฟที่จะ ตองกอบกู
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บัลลังกแหงฮิลฟาราใหกลับสูความรมเย็นดังเดิมเมื่อ ความรักอันยิ่งใหญ ตองพบกับบททดสอบ
สําคัญที่สุด และ อันตรายที่สุดชะตากรรมของเธอและเขา จะลงเอยอยางไร...
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นักแสดงหลัก
• ปฏิภาณ ปฐวีกานต แสดงเปน ชาริฟ
ราชองครักษประจําตัวองคอาเหม็ด เปนทั้งทหารและหมอที่มีความเชี่ยวชาญภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของบานเกิด เมืองนอน ซื่อสัตยและจงรักภักดีตอองคอาเหม็ดยิ่งชีพ
• มีเรีย เบนเนเดดตี้ แสดงเปน ชามิเชลล
หญิ งสาวลูก ครึ่ งฝรั่งเศส รั กศั ก ดิ์ศรี และความเทาเทีย ม เชื่อวาผูห ญิงทุก คนมี
คุณคาไมแพผูชาย มีความเจ็บ ปวดในอดีตที่พอแมเปนคนตางเชื้อชาติกัน เธอจึง
ถูกญาติๆรังเกียจ มิเชลลตองการมาเริ่มตนชีวิตใหมที่ฮิลฟารา แตชีวิตกลับตอง
เผชิญกับ เหตุการณพลิกผันอยางใหญหลวง
• ศรัณยู วงษกระจาง แสดงเปน ชากษัตริยอาหเม็ด
กษัตริยแหงเมืองฮิลราฟา ปกครอง บานเมืองดวยความสงบสุข เครงครัด ดวยกฏ
ระเบียบ ทําทุกอยางเพื่อปก ปองแผนดินฮิลฟารา และชาวเมืองใด อยูอยางรมเย็น
เปนสุข
• พชรพล จั่นเที่ยง (วิทย AF1) แสดงเปน โอมาน
นองชายคนละแมของกษัตริยอาเหม็ดเปนคนมักใหญใฝสูงบาอํานาจ โหดเหี้ยม
อิจฉาพี่ชายที่ไดทุกอยางไป โดยเฉพาะบัลลังกฮิลฟาราจึงคิดกอการกบฎ
• ญาญา หญิง แสดงเปน ชาแคชฟยา
ลูกสาวมหาเศรษฐีเมืองฮิลฟารา เอาแตใจตัวเอง รักแรงเกลียดแรง พรอมจะทําลาย
ทุกคนที่เขามาขวาง ความตองการของตน
ลําดับฉากละครเวที
• ทะเลทราย / เมืองฮิลฟา/ สนามบิน : เพลง ดินแดนทะเลทราย/ ฮิลฟารา
• ตลาด : เพลง สวัสดีมิเชล/ นี่หรือฮิลฟารา
• บานแคชฟยา : เพลง ศัพทคําสุดทาย/ จดหมาย
• ตลาด/ บานแคชฟยา : เพลง สิ่งที่ติดอยูในใจ/ แคน
• ตลาด
• วัง (ทองพระโรง) : เพลง วันที่เฝารอ/ เบิกตัว/ สตรีจากแดนไกล
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•
•
•
•
•

วัง (ฝายใน) : เพลง จําฝงใจ/ มืดมน
วัง (หองรับแขก/ หองบรรทม) : เพลง ปณิธาน
วัง (ทางเดิน/ กําแพง) : เพลง กบฏ
ตลาด/ ชายแดน : เพลง อดทน/ สิ้นฮิลฟารา
ทะเลทราย : เพลง เราชาวคาราวาน/ ลํานําทราย/ ไมมีใคตองการ/ เพิ่งรู/ ลาตัวชารีฟ/
พรหมลิขิต(Reprise)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เมืองฮิลฟารา : เพลง กลียุค/ คนหาชารีฟ
ทะเลทราย : เพลง ดั่งฟาและทราย/ ใบและหูหนวก/ ดั่งฟาและทราย(Reprise)
วัง : เพลง ขาคือโอมาน
ทะเลทราย : เพลง ฝนดวงดาว/ สงเงินมา/ รพันธนาการ
ทะเลทราย : เพลง สูโลกความตาย/ โอชารีฟ
กระโจมใหญ : เพลง ฝนไปหรือไร
กระโจมฝายใน : เพลง ผิดอะไร/ ไรพันธนาการ(Reprise)
กระโจมใหญ : เพลง ปณิธาณ(Reprise)
บริเวณนอกกระโจม : เพลง ปณิธาณ/ ดั่งฟาและทราย
ทะเลทราย : เพลง เพื่อฮิลฟารา
วัง : เพลง ดวล
เมืองฮิลฟารา : เพลง อวสาน

องก 2
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• บัตรราคา 500 1,000 1,500 2,000 2,500 บาท

รอบการแสดง
ฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล จัดแสดงตั้งแต 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 ที่ รัชดาลัย เธียเตอร ศูนยการคาเอสพลานาด เปนละครเวทีเรื่องแรกฉลองโรงละคร
สรางใหม เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร ประสบความสําเร็จจนตองมีการขยายรอบเพิ่มถึง 3 ครั้ง โดย
ทําสถิติเปดรอบการแสดงทั้งหมด 53 รอบการแสดง ภายในเวลาไมถึง 2 เดือน นับเปนสถิติใหมของ
วงการละครเวทีเมืองไทย ที่เปดรอบการแสดงมากที่สุด
• ฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล รอบที่ 1
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เปดการแสดงตั้งแต 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2550 ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 21 รอบการแสดง
• เพิ่มรอบฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล รอบที่ 2
เปดการแสดงตั้งแต 8 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2550 ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 28 รอบการแสดง
• เพิ่มรอบฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล รอบที่ 3
เปดการแสดงตั้งแต 10 กรกฏาคม - 15 กรกฏาคม 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธีย
เตอร ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 8 รอบการแสดง
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บั ล ลั ง ก เ มฆ เดอะมิ ว สิ คั ล เป น
ละครเวทีซึ่งสรางจากบทประพันธของ ยุทธนา
มุกดาสนิท กํากับโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เคย
เปดการแสดงแลว 3 ครั้ง คือ ในป พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 โดยสองครั้งแรก
แสดงที่ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย สวน
ครั้งที่ 3 จัดแสดงที่โรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร ศูนยการคาดิเอสพละนาดการเปด
การแสดงทั้งสามครั้งนั้นรวมแลวทั้งหมดเปด
80 รอบการแสดง
เนื้อเรื่องยอ

ปานรุง สมุ ทรเทวา บุตรสาวคน
เดียวของนางคมขวัญเจาของกิจการบริษัทสมุทรเทวาเดินเรือ จบการ ศึกษาจากตางประเทศ คมขวัญ
วาดหวั งไวว าบุตรสาวคนนี้จะมารับชว งดูแลกิจการเดินเรือตอจากเธอ ในวันเลี้ย งตอนรับการ
กลับมา ของปานรุง เธอไดมีโอกาสพบ กติยา เพื่อนสนิทสมัยนักเรียนและเรือโทวาสุเทพ นทีพิทักษ
คูหมั้นของกติยา วาสุเทพ หลงรักปานรุงจนยอมถอนหมั้นจากกติยามาหมั้นกับปานรุงแทน กติยา
โกรธแค น มาก แต แ ล ว เมื่ อ ปานรุ ง ได พ บกั บ ชู น าม ดิ เ รกวิ ท ยา เพลย บ อยหนุ ม นั ก เรี ย นนอก ที่
นาสนใจและมีชีวิตชีวากวาวาสุเทพ ปานรุงตัดสินใจถอนหมั้นวาสุเทพสงคืนใหกติยา และแตงงาน
กับชูนาม โดยไมฟงคําคัดคานจากคมขวัญ ผูเปนแมเลย
กิจการเดินเรือของคมขวัญเสียหายหนักขึ้น ประกอบกับปานรุงใหชูนามไดเขามามี
สวนบริหารงานโดย ไมรูวาเบื้องหลังชองชูนามนั้นคือนักพนันตัวยง เขาเริ่มเอาเงินมาหมุน หนักเขา
ก็ลอบสงของเถื่อนเพื่อใหหนี้พนัน แตโชคไมเขาขาง ชูนามกับพรรคพวกถูกจับได เพราะเกิดการ
ฆาตกรรมนายชางฝรั่งขึ้น เมื่อหลักฐานมัดตัวแนนหนา ชูนามโดนจับและถูกตัดสินจําคุก 20 ป ปาน
รุงเสียใจที่ถูกหลอกโดยสามีที่ตนรัก เธอสํานึกผิดที่ไมเชื่อแมตั้งแตตน แตทุกอยางก็สายเกินไปเสีย

309

PU

D

แลว ตระกูลสมุทรเทวาลมละลาย ปานเทพ ดิเรกวิทยาบุตรคนแรกของเธอถือกําเนิดขึ้น หากแตคม
ขวัญผูเปนแม ตรอมใจ และเสียชีวิตดวยโรคหัวใจ ปานรุงลมละลาย บานสมุทรเทวาที่เธออยูมา
ตั้งแตเกิดถูกยึด ปานรุงและลูกชายของเธอถูกไลออกจากบานหลังเสร็จงานศพแม ปานรุงสัญญากับ
ตัวเองวาลูกของเธอ จะตองไดรับสิ่งที่ดีที่สุดและจะตองไมมีชีวิตตกต่ําเชนเธอ
เกื้อ รุประมาณ ลูกชายคนขับรถที่ซื่อสัตยของคมขวัญ ผูซึ่งหลงรักปานรุงตั้งแตเด็ก พา
ปานรุงกับปานเทพมา อยูที่บาน แตดวยความเยอหยิ่งของปานรุงทําใหแมของเกื้อไมคอยชอบนัก
และมักจะมีปากเสียงกันอยูบอยๆ ปานรุงอยูกับเกื้อ จนมีลูกชายดวยกันอีกคนชื่อ ปรก ปานรุงสงลูก
ทั้งสองของเธอเขาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งทําใหคาใชจายมากกวาปกติ เกื้อตองรับจางขับรถรับจาง
เพิ่มเติม สวนปานรุงก็ตัดสินใจหางานทําทั้งๆ ที่เธอไมเคยตองลําบากเลยในชีวิต เธอเริ่มทนความ
ลําบากยากจนไมไหว ขณะนั้นเองวาสุเทพผูที่ยังรักปานรุง อยางไมเปลี่ยน แปลงก็เขามาในชีวิตของ
เธออีกครั้ง เขายอมทิ้งกติยาและโดมลูกชายคนเดียวของเขา มาอยูกับปานรุงและลูกๆของเธอ เกื้อ
รูตัวดีวาตัวเองต่ําตอยแคไหน จึงจําตองปลอยปานรุงไปสูสิ่งที่ดีกวา วาสุเทพสัญญาวาจะดูแลเด็กๆ
เปนอยางดี
ชวงสงครามเวียดนาม ปานรุงอาศัยบารมีของวาสุเทพชวยใหมีเสนสายในวงการทหาร
อเมริกัน ปานรุงจึง เริ่มมีฐานะขึ้นอีกครั้ง เธอยังมีลูกกับวาสุเทพอีก 2 คน คือ ปานวาดและ ปกรณ
ดวยความเปนลูกชายคนเล็ก และเกิดมาพรอมกับโชคที่ทําใหชีวิตเธอดีขึ้น ปานรุงจึงรักปกรณมาก
ขณะที่ชูนามอยูในเรือนจํา ปานเทพแอบมาพบพออยูบอยๆ เมื่อปานรุงรูเรื่องจึงสงปานเทพ ไป
ศึกษาตอที่อเมริกาทันที
14 ปผานไป ลูกๆ ของปานรุงโตเปนหนุมสาว ปานรุงตั้งใจจะใหปานเทพที่เรียนจบ
บริหารธุรกิจจากอเมริกากลับมาดูแลกิจการทั้งหมดของเธอ ปานรุงวางแผนขยายธุรกิจของเธอโดย
ใหปรก ลูกชายของเธอและนิชา ลูกสาวคุณนายนิรมลนักธุรกิจชื่อดังหมั้นกัน แตเมื่อคุณนายนิรมล
ถูก ฟองลมละลาย ปานรุงจึงยกเลิก การแตงงานทั้งหมด ปรกและนิชาชวยกันหาทางออกทั้งคู
ตัดสินใจไปขอความชวยเหลือ จากเกื้อผูเปนพอ ซึ่งบัดนี้ไดเปนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ทําให
ปานรุงไมพอใจเปนอยางมาก
ปานเทพดูแลกิจการทุกอยางแทนปานรุงและไดปรับปรุงกิจการไปในทิศทางของตน
หากแตปานรุงไมเห็นดวย จึงมีปากเสียงกัน ปานเทพตัดสินใจออกจากบานไปทําธุรกิจกับชูนามซึ่ง
พนโทษออกมาจากคุกแลว
ปานวาดพบรักกับโดมดีเจหนุม ทั้งสองมีความรักใหกันและกันอยางมากมาย โดยที่ทั้ง
คูไมรูวาความรัก ของเขาทั้งสองนั้น ดําเนินอยูบนเสนทางของความเกลียดชัง เพราะโดมที่แทจริง
นั้นคือลูกชายของกติยา และวาสุเทพ และการที่ทั้งสองไดมีโอกาสพบรักกันนั้น ทั้งหมดเปนแผน
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ของกติยาที่ตองการแกแคนปานรุง โดยหวังใหโดมทําลายปานวาดและยิ่งกวานั้น ทั้งคูเปนพี่นองพอ
เดียวกัน สิ่งเลวรายนี้จะทําใหทั้งปานรุง และวาสุเทพตองเจ็บปวดอยางแสนสาหัสเชนเดียวกับที่เธอ
เปน
สวนปกรณ ไดพบรักกับ วิรินทร เพื่อนที่มหาวิทยาลัย ปกรณเองกังวลใจมาก เพราะรู
วาแมคาดหวังในตัวเขามาก และจะไมมีวันอนุญาตใหเขากับวิรินทรไดรักกันอยางแนนอน เพราะวิริ
นทรเปนเด็กสลัมที่ยากจน ปานรุงโกรธมากที่ปรกและนิชาแอบไปแตงงานกัน เธอจึงลงโทษโดยไล
ทั้งสองคนไปอยูเรือนเล็ก และตอวาเกื้ออยางหนัก และเธอก็ตองโกรธมากขึ้น เมื่อรูวาปานเทพไป
อยูกับชูนามผูเปนพอ ยิ่งไปกวานั้นปานวาดลูกสาวคนเดียวของเธอ ยังถูกไลออกจากมหาวิทยาลัย
เธอจึงตองกักบริเวณปานวาดไมใหออกไปไหน
ปานเทพรวมกับชูนามทํากิจการแชรผิดกฎหมาย แตถูกจับได หุนสวนหักหลังกันเอง
ทั้งคูโดนเจาหนี้ตามลา ชูนามใหปานเทพกลับมาขอความชวยเหลือจากแม แตถูกปฏิเสธ ดวยความ
วูวามปานเทพเผลอทํารายปานรุง จนบาดเจ็บ แลวหนีไป ชูนามถูกฆาตายเพราะปกปองปานเทพ า
นรุงชวยปานเทพหนีออกนอกประเทศกอนถูกจับ ทําใหปานเทพไดรูถึงความรักและการใหอภัยจาก
ผูที่เปนแมแมวาเขาจะทําผิดตอแมมากก็ตาม
ปานวาดตัดสินใจหนีออกจากบานไปกับโดม ทั้งคูติดยาเสพติดและตกระกําลําบากาย
ทรัพยสินติดตัวที่มีอยูจนหมด โดมลงแดงตองการยา ดวยความรักของปานวาด เธอจึงยอมเปน
ผูหญิงหากิน เพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติดใหโดม เธอไมกลากลับไปหาแม เพราะคิดวาตนเปนลูกที่ไม
ดี ทําลายความฝนของแม วาสุเทพมาตามหาปานวาด ที่บานกติยา และไดรูความจริงทั้งหมดวาเปน
แผนการของกติยา วาสุเทพตกใจมาก ทําใหอาการโรคหัวใจกําเริบ จนเสียชีวิต
ทางดานปกรณนั้น นับวันก็รักวิรินทรมากยิ่งขึ้น และสับสนเมื่อรูวาแมยิ่งคาดหวังกับ
ตัวเขามาก เพราะผิดหวังจาก พวกพี่ๆ แตในที่สุดปกรณตัดสินใจยืนยันความรักของตนกับวิรินทร
ปานรุงจําใจตองจัดงานแตงงานใหทั้งคู แตตอมาดวยความที่ปกรณยังไมเปนผูใหญพอจึงเกิดเขาใจ
ผิด ปกรณระแวงวาลูกในทองวิรินทรไมใชลูกเขา วิรินทรเสียใจและทิ้งปกรณไป ปกรณยอมรับ
ไมได และโทษวาเปนความผิดของแม จึงกอโศกนาฎกรรม ครั้งใหญขึ้นเพื่อใหแมรูวาความรูสึก
ของการที่ตอง เสียคนที่รักที่สุดไปเปนอยางไร สวนเกื้อตามหาปานวาด จนพบและพากลับมาหา
ปานรุงดวยสภาพไมปกติ ปานรุงรับปานวาดกลับบานและรักษาเธอจนอาการคอยดีขึ้น
ตํานานความรักอันยิ่งใหญของปานรุง ปดฉากลงพรอมกับบทสุดทายของชีวิตเธอ
ความรักเชนไรที่จะถูกตองงดงาม คําถามนี้ยังคงไรคําตอบ มีทางเลือกอีกมากมายใหไดทดลอง และ
เรียนรู ขอเพียงแตอยาหยุดที่จะคนหา และเดินทางไปพรอมกับหัวใจที่เต็มเปยมไปดวยความรัก
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สินจัย เปลงพานิช
ทรงสิทธิ์ รุงนพคุณศรี
ภาณุเดช วัฒนสุชาติ
เจสัน ยัง
ปติศักดิ์ เยาวนานนท
กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา
สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว
โฉมฉาย ฉัตรวิไล
หนึ่งธิดา โสภณ
สุดา ชื่นบาน
ชลเลขา ละงู
อภิญญา บุญยะประณัย
เลอวิทย สังขสิทธิ์
นรินทร ภูวนเจริญ

แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน
แสดงเปน

ปานรุง
เกื้อ
วาสุเทพ
ปานเทพ
ปรก
ปานวาด
ปกรณ
คมขวัญ
วิรินทร
ยายปน
กติยา
นิชา
เขม
โดม

PU

D

นักแสดงหลัก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลําดับฉากละครเวที
องกที่1 • บทนํา
• เพราะรัก
• วอนฟา
• เกิดมาจน
• ปลอบโยน
• เธอคนเดิม
• อยารองไหเลย
• เมื่อวันเปลี่ยนผัน (1)
• เด็กดี
• มันแปลกดีนะ
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•
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•
•

รักหรือเปลา
อยากเดินดวยคน
ทุกคนตองทําตาม
เพชรแท
นี่คือคําสั่ง
เดียวดาย

องก 2
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• บอกความจริง
• บอกความจริง
• กันและกัน
• เมื่อวันเปลี่ยนผัน (2)
• มองโลกในแงดี
• ฉันผิดเอง
• ลูกกลับมาแลว
• คนไมสําคัญ
• ปกรณรูความจริง
• วอนฟา (Reprise)
• คนสําคัญ
• บัลลังกเมฆ
• อวสาน
• คนสําคัญ

ราคาบัตร

• บัตรราคา 500 1,000 1,500 2,000 2,500 บาท
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สูฝนอันยิง่ ใหญ : Man of LA MANCHA (2551) วรรณกรรมเรื่อง ‘ดอน กีโฮเต บุรุษ
แหงลามันชา’ ไดรับการ ยกยองเปนวรรณกรรมอมตะ เรื่องหนึ่งของโลก และเปนความ ภาคภูมิใจ
อยางสูงสุดของชาวสเปนทั้งประเทศ วรรณกรรม
เรื่องนี้ไดรับการแปลจากตนฉบับ ภาษาสเปน
เพื่อตีพิมพเปน ภาษาไทยเมื่อเร็วๆ นี้ และไดรับ
การแนะนํา เปนพิเศษ ในโอกาสการฉลอง
ครบรอบ 400 ปแหง ความสัมพันธ ระหวางไทย
กับสเปน เดล วาสเซอรมาน นักการละคร ชาว
อเมริกัน ไดนาํ วรรณกรรมชิน้ นี้มาประพันธ เปน
บทละคร เพลงที่สรางความประทับใจ จนมีผูนํา
ไปสรางเปน ละครเวที ครั้งแลวครั้งเลา ทั่วทุกมุม
โลก เพลง The Impossible Dream จากละครเรื่อง
นี้ ไดกลายเปนเพลงอมตะ และบทละครเพลง
เรื่องนี้ ยังไดรบั การนํา ไปสรางเปน ภาพยนตร
ดวย

คณะละคร ‘สองแปด’ เคยจัดแสดงละครเรื่องนี้ ที่โรงละคร แหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2530
กํากับการแสดงโดยยุทธนา มุกดาสนิท ไดรับการตอนรับจากผูชมอยางลนหลาม และไดรับการ
กลาวขานขามทศวรรษมาจนถึงทุกวันนี้
เรื่องยอ ‘สูฝนอันยิ่งใหญ’

มิเกล เด เซรบานเตส (Miguel de Cerventes) ถูกนํามา ขังคุกใตดิน พรอมคนรับใช เพื่อ
รอขึ้นศาลศาสนา บรรดานักโทษ ในคุกตั้งตนเปนศาลเตี้ย ขอไตสวนความผิด ของเขา เซรบานเตส
จึง ขอสูคดีดวยการนําเสนอละครของเขา ที่เปน เรื่องราวของ ดอน กีโฮเต (Don Quixote) อัศวิน
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แหงลามันชา ผูเดินทางผจญภัยไป เพื่อปราบอธรรม พรอมผูติดตาม ชื่อ ซานโช (Sancho) ระหวาง
ทาง ดอน กีโฮเต ไดพบกับ หญิงโรงเตี๊ยม ชื่อ อัลดอนซา (Aldonza) ที่เขาเห็นวา เธอคือ ดัลซิเนีย
สตรีสูงศักดิ์ ผูที่เขาขออุทิศ ชัยชนะแหงการตอสูให ทามกลางเสียงหัวเราะเยาะของทุกคน วาเขา
เปนแคคนบา ดอน กีโฮเต พิสูจนความมุงมั่น ของเขาดวยการตอสูกับศัตรู ผูเลวรายครั้งแลวครั้งเลา
จน อัลดอนซา ยอมเชื่อวา เธอคือ ดัล ซิเนีย และพรอมรวม เดินทางไปในโลกแหงความฝน อัน
ยิ่งใหญของ ดอน กีโฮเต แตดวย ความเปนจริง อันโหดราย เธอกลับถูกกระทําชําเราจาก พวกคน
ตอนฬอจนสิ้นหวังในความดีและฃีวิต แตดวยแรง ศรัทธาที่ไมเสื่อคลายของ ซานโช ผูอยูเคียงขาง
ดอน กีโฮเต จนวัน ที่เขากําลังจะสิ้นลม อัลดอนซา ก็ตัดสินใจอีกครั้ง ที่จะ สานตอความฝน และ
มุงมั่นของ ดอน กีโฮเต อัศวิน แหง ลามันชาผูนี้

รับบทเปน ดอน กีโฮเต
รับบทเปน อัลดอนซา
รับบทเปน ซานโช

PU

นักแสดงหลัก
เจมส เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์
เมย ภัทรวรินทร ทิมกุล
เบน ชลาทิศ

ราคาบัตร

• บัตรราคา 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 บาท

รอบการแสดง :
13 รอบการแสดง
ตั้งแตวนั ศุกรที่ 13 ถึงวันอาทิตยที่ 22 มิถุนายน 2551

เวลาในการแสดง
ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง 15 นาที (ไมมีพักครึ่งการแสดง)

จําหนายบัตรทั่วไป
ตั้งแตวนั ศุกรที่ 21 มีนาคม 2551 ถึงวันอาทิตยที่ 22 มิถุนายน 2551
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ข า งหลั ง ภาพ เดอะมิ ว สิ คั ล (2551)
หรือ Behind the Painting The Musical เปนละคร
เวทีจาก นวนิยายเรื่อง ขางหลังภาพ บทประพันธ
อมตะของ ศรี บู ร พา ที่ ถู ก นํ า มาสร า งเป น ละคร
โทรทัศน และในรูปแบบภาพยนตรมาแลวถึงสอง
ครั้ง และในครั้งนี้ถูกถายทอดออกมา ในรูปแบบ
ละครเพลง โดยค า ย เอ็ ก แซ็ ก ท แ ละซี เ นริ โ อ
อํานวยการสรางโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เปดการ
แสดง ณ เมือ งไทย รั ช ดาลั ย เธี ย เตอร ทั้งสิ้ น 49
รอบการแสดง โดยเนื้อเรื่องเปนเรื่องราวของความ
รักตางวัย ตางสถานะ นําแสดงโดย สุธาสินี พุทธิ
นันทนและ สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว
เนื้อเรื่องยอ

หมอมราชวงศกีรติยังสาวและสวยสดชื่นอยู เชนเดียวกับสุภาพสตรีสมัยใหมที่รูจัก
บํารุงรักษาความงามแลวัยไวได ดวยเหตุนี้ เธอจึงเปนที่สะดุดตาสะดุดใจของนพพร เด็กหนุมผูหาง
การสมาคมกับสุภาพสตรีไทยถึง 3 ปเศษแลวอยางมากมาย และโดยที่ไดติดตอกันอยูตลอดเวลาที่
หมอมราชวงศกีรติกับสามีพักอยูที่ประเทศนั้นจึงทําใหนพพรกับหมอมราชวงศกีรติคุนกันจนถึงขีด
สนิทสนม ประกอบกับไดอยูดวยกันทามกลางภูมิภาพอันสวยงามของประเทศญี่ปุน และความงาม
ความเปลงปลั่งของหมอมราชวงศกีรติ เปนสื่อชักจูงใจดวยในที่สุดนพพรเด็กหนุมผูไมเดียงสาใน
เรื่องรัก ก็เกิดความรักในหมอมราชวงศกีรติขึ้น
ความรักอันบริสุทธิ์และรอนแรงของผูที่เพิ่งมีความรักเปนครั้งแรกนี้ ดูเหมือนจะทําให
หมอมราชวงศกีรตินักศิลปะซึ่งไมเคยไดพบความรักเลยรูสึกลําบากใจ ที่จะขมใจไวอยูมากเหมือน
หัน แตหมอมราชวงศกีรติมีอายุมากแลว และทั้งไดรับการอบรมศึกษาในทางดีงามในชีวิตเบื้องตน
มาแลว ก็ขมใจไวอยางดี จนนพพรไมสามารถจะทราบไดวา หมอมราชวงศกีรติรักตนหรือไม ครั้น
แลวทั้งสองก็จากกัน เมื่อกําหนดการเที่ยวญี่ปุนของพระยาอธิการบดียุติลง ความรักของนพพรคงรบ
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เราจิตใจใหกระสับกระสายจนถึงขีดสุด เมื่อตอนที่จากกันไปใหมๆครั้นแลวก็คอยๆออนลงตาม
ธรรมชาติของคนที่มีภาระที่จะตองใสใจมากกวาความรูสึกนี้ จนในที่สุดเมื่อสองปลวงไปแลว นพพรก็รูสึกในกีรติอยางมิตรคนหนึ่งเทานั้น
6 ปลวงไป นพพรสําเร็จการศึกษาและฝกหัดงานที่ญี่ปุนพอสมควรแกการแลวก็กลับ
สยาม ในขณะนี้หมอมราชวงศกีรติเปนหมายแลว และบําเพ็ญชีวิตอยูอยางสงบเสงี่ยม เขาทั้งสองคน
ไดพบกันอีกครั้งหนึ่ง แตเปนการพบที่นพพรรูสึกเหมือนพบพี่สาวที่ดีคนหนึ่งเทานั้น เวลา 6 ปใน
ญี่ปุนไดเปลี่ยนจิตใจของนพพรเด็กหนุมผูออนแกความรักใหเปนชายหนุมญี่ปุนที่ไมใครจะคิดถึง
ใครจะคิดถึงอะไรนอกจากงานและการตั้งตัวเทานั้น ครั้นแลวนพพรก็แตงงานกับคูหมั้นที่บิดาหาไว
ไหเมื่อครั้งยังศึกษาอยูในญี่ปุน เมื่อแตงงานแลวไดสองเดือน นพพรไดทราบวาหมอมราชวงศกีรติ
ไดเจ็บหนักดวยโรควัณโรค และอยากพบเขา จนแพทยและพยาบาลรูสึกวาควรจะมาตามเขาใหไป
พบ เพื่ อ ให ค นไข ไ ด ส งบจิ ต ใจในวาระสุ ด ท า ย นพพรก็ ไ ปเยี่ ย มและหม อ มราชวงศ กี ร ติ ก็ ใ ห
ภาพเขียนที่ระลึกถึงสถานที่ใหกําเนิดความรักแกเขาทั้งสอง ซึ่งเปนภาพวาดโดยฝมือของเธอเอง
พรอมดวยคําตัดพอบางประโยค เปนที่สะกิดใจนพพรใหระลึกถึงความหลังและหวนคิดเสียดาย
อาลัยคนรักคนแรกของตน ครั้นแลวหมอมราชวงศกีรติสตรีผูอาภัพในเรื่องรักก็ถึงแกกรรมใน 7 วัน
ตอมา และเรื่องก็จบลงเพียงเทานี้
นักแสดงหลัก
สุธาสินี พุทธินันทน เปน
สุกฤษฎิ์ วิเศษแกว เปน
รัดเกลา อามระดิษ เปน
โกวิท วัฒนกุล
เปน
พีรชยา พิณเมืองงาม เปน
เขมรัชต สุนทรนนท เปน
เลอวิทย สังขสิทธิ์ เปน
กฤษณะ ประจงการ เปน

หมอมราชวงศกีรติ
นพพร
นวล
ทานเจาคุณอธิการบดี
ปรีดิ์
พาที
เสรี
สมบูรณ

ทีมงาน
ประพันธดนตรี
ประพันธคํารอง
บทละคร โดย

โดย สราวุธ เลิศปญญานุช
โดย วิเชียร ตันติพิมลพันธ
ศุภกร เหรียญสุวรรณ , พิมพมาดา พัฒนอลงกรณ , พรินทรา ชูโต
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กํากับดนตรี
โดย
กํากับลีลา
โดย
กํากับศิลป
โดย
ออกแบบเครื่องแตงกาย โดย
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สราวุธ เลิศปญญานุช
สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา
ศศวัต บุษยพันธ
ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ, พิสิฐ จงนรังสิน,
อุดมเวทย คงภักดี, บันฑิต จันทะวัน
กํากับแสง
โดย ปรากรม กาญจนศรีสุขกุล
ดูแลการรอง
โดย สุกานดา บุญยธรรมิก, ธานี พูลสุวรรณ
ดําเนินการผลิต
โดย อัจฉรา ชูสกุล
กํากับเสียง
โดย ประพล สุขสันตสมภพ
ดําเนินการผลิต
โดย อัจฉรา ชูสกุล
อํานวยการสรางและกํากับการแสดง โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ
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ลําดับฉากละครเวที
องก 1
• ภาพแหงชีวิต
(บานนพพร พ.ศ. 2483)
• ความลับ
(บานคุณหญิงกีรติ พ.ศ. 2476)
• นะทซึ
(กรุงโตเกียว)
• ชุดน้ําเงินลายจุด (สถานีรถไฟ)
• เธอสวย
(ทําเนียบสยามในโตเกียว)
• ความสุขที่แทจริง (หนาบานและภายในบานพักเจาคุณและคุณหญิง)
• ทองแดนตะวัน (บนรถไฟ, โตเกียว, และเมืองรอบๆ โตเกียว)
• รักแทมีอยูจริง (บึงน้ําในสวนสาธารณะ)
• คําถาม
(บึงน้ําในสวนสาธารณะ)
• ความสุขที่แทจริง (Reprise) (หนาบานพักเจาคุณและคุณหญิง)
• พูดชัดๆ
(ถนนในโตเกียว)
• จดหมาย
(บานปรีดิ์ในบางกอก)
• รุมรอน
(ภายในและภายนอกหองบอลรูมโรงแรมในโตเกียว)
• ภาพแหงความหลัง (ภายในและภายนอกหองบอลรูมโรงแรมในโตเกียว)
• ความลับ
(มิตาเกะ)
• หากฉันมีความรัก (มิตาเกะ)
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• ฉันแทบใจจะขาด (ทาเรือโกเบ)
องก 2
ฝนราย
(ญี่ปุน)
คําวารัก
(ญี่ปุนและสยาม พ.ศ. 2476-2482)
ไมมีเคยมีคําวาสาย (บานเจาคุณ)
ระบายความฝน ( บานเจาคุณ)
เริ่มชีวิตใหม
(ทาเรือ)
เคยรัก
(บานคุณหญิงกีรติ)
อยากพูดใหเธอรู (บานคุณหญิงกีรติ)
สรางภาพเราใหดูดี(รานอาหาร)
ภาพวันนั้น
(บานนพพร พ.ศ. 2483)
สายเสียแลว
(บานคุณหญิงกีรติ)
ภาพแหงชีวิต (Reprise)(บานนพพร)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ราคาบัตร

• บัตรราคา 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 บาท
• เฉพาะรอบวันพฤหัส 14.00 น.(บรรยายภาษาญี่ปุน)
บัตรราคา 500 , 800 , 1300 , 1800 ,2300, 2800 บาท

รอบการแสดง
ขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล จัดแสดงตั้งแต 21 สิงหาคม - 28 กันยายน 2551 และ 17 - 26
ตุลาคม พ.ศ 2551 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร ศูนยการคาเอสพลานาด โดยเปดการแสดงทั้งหมด
เปนจํานวนทั้งสิ้น 49 รอบการแสดงดวยกัน และมีการเปดรอบการแสดงทั้งรอบที่มีซับไตเติ้ล
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน
• รอบปฐมทัศน วันที่ 18 สิงหาคม 2551 เวลา 19.00 น
• รอบสื่อมวลชน วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 19.00 น
• รอบกาลาไนท วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 19.00 น
• รอบกาลาไนท โดยแคมเปญ “แบรนด...รังนกแท วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา
19.00 น.
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• ขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล รอบที่ 1
ปดการแสดงตั้งแต 21 สิงหาคม-14 กันยายน 2551 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 27 รอบการแสดง
• เพิ่มขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล รอบที่ 2
เปดการแสดงตั้งแต 17 กันยายน-28 กันยายน 2551 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 14 รอบการแสดง
• เพิ่มขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล รอบที่ 3
เปดการแสดงตั้งแต 17 ตุลาคม-26 ตุลาคม 2551 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 8 รอบการแสดง
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แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล (2552)
ถูกสรางขึ้นโดย บริษัท ซีเนริโอ จํากัด กํากับการ
แสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่นําตํานาน แม
นาคพระโขนง มาทําในรูปแบบของ ละครเพลง
โดยเป ด ทํ าการแสดง ณ เมือ งไทยรัชดาลัย เธีย
เตอร ตั้งแต 20 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน และ 16
กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รวมทั้งหมด
51 รอบ

นักแสดงหลัก
• นัท มีเรีย แสดงเปน แมนาค
หญิงสาวผูซื่อสัตยและจงรักภักดีในความรัก ความผูกพันที่เธอมีตอพอมาก-สามี
ทําใหเธอไมอาจตัดใจไปสูสุขคติได วิญญาณยังคงวนเวียนเพื่อรอคอยสามี นา
เสียดายที่ความหวัง ของเธอไมอาจเปนจริงไดแมนาคจึง พยายามทําทุกวิถีทาง
เพื่อใหเธอไดครองคูกับพอมาก โดยไมสนใจ วาจะตองใชวิธีใด
• อาณัตพล ศิริชุมแสง แสดงเปน พอมาก
ชายหนุมผูมั่นคงในรัก ความรูสึกของเขาที่มีตอแมนาคคือความจงรักภักดี เทิดทูน
เทาที่ผูชายคนหนึ่งจะบูชาภรรยาของตนเองได เมื่อทราบวาแมนาคเสียชีวิต พอ
มากเต็มไปดวยความสับสน แนนอนวาเขาเลือกเชื่อภรรยามากกวาคนอื่น และใน
ทายที่สุด พอมากก็ตองยอมรับความจริงอยางเจ็บปวด
• ปนัดดา เรืองวุฒิ แสดงเปน สรอย
หญิงสาวชาวบานเพื่อนสนิทของแมนาค ผูคอยดูแลและใหกําลังใจเธอมาโดย
ตลอดและแอบรักพอมากมาตั้งแตเด็ก
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• สุดา ชื่นบาน
แสดงเปน ยายปริก : หมอตําแยผูทําคลอดใหแมนาค
• ติ๊ก ชีโร
แสดงเปน อาจารยคง
หมอผีผูมากดวยอาคม สามารถปราบแมนาคใหสิ้นฤทธิ์ แมวาจะตองงัดหลากกลยุทธก็ตาม
• ภคชนก โวออนศรี แสดงเปน ยอด : เพื่อนพอมาก
• ธงธง มกจก
แสดงเปน โอง : เพื่อนพอมาก
• อูด เปนตอ
แสดงเปน เตีย้ : เพื่อนพอมาก

D

ทีมงาน

ประพันธดนตรี
ประพันธคํารอง
บทละคร

โดย
โดย
โดย
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สราวุธ เลิศปญญานุช
วิเชียร ตันติพมิ ลพันธ
ศุภกร เหรียญสุวรรณ, พฤกษ เอมะรุจ,ิ
พิมพมาดา พัฒนอลงกรณ
กํากับดนตรี
โดย พัชรพงศ จันทาพูน
กํากับลีลา
โดย สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา
กํากับศิลป
โดย ศศวัต บุษยพันธ
ออกแบบเครื่องแตงกาย โดย อุดมเวทย คงภักดี
ออกแบบฉาก
โดย ธรณิศร ปติกุล , วีระชัย วรรัตนชัยกุล,
สมบัติ สมเกียรติเจริญ, อัตถสิทธิ์ พิพิธเมธานนท
กํากับแสง
โดย ปรากรม กาญจนศรีสุขกุล
ดูแลการรอง
โดย สุกานดา บุญยธรรมิก, ธานี พูลสุวรรณ
กํากับเสียง
โดย ประพล สุขสันตสมภพ
ดําเนินการผลิต
โดย อัจฉรา ชูสกุล, ชยากร สุทินศักดิ์
ควบคุมการผลิต โดย ฤดีภัญ แสง-ชูโต, สุธาสินี บุศราพันธ
ชวยกํากับการแสดง โดย กิตติ เชี่ยววงศกุล
อํานวยการสรางและกํากับการแสดง โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ

ลําดับฉากละครเวที
ความยาว 2 ชัว่ โมง 30 นาที โดยประมาณ (ไมรวมเวลาพัก 15 นาที ระหวาง องก 1
และ องก 2)
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องก 1
เบิกโรง
(ลานวัด)
ลอยกระทง ณ บางพระโขนง ( ลานวัด )
ออมกอด
(บานพอมากและแมนาค)
ทําคลอด
( บานพอมากและแมนาค )
อโหสิกรรม
( ปาชา )
ฤทธิ์อาจารยคง
( ปาชา )
ฉันจะรอเธอ
( ปาชา )
ไมเชื่ออยาลบหลู
( ตลาดบางพระโขนง )
ออมกอด(Reprise)
( บานพอมากและแมนาค )
เรื่องราวในคืนนั้น
( ตลาดบางพระโขนง )
จงปลอยพี่ไป
( บานพอมากและแมนาค )
อยาหนีฉันเลย
( ลานชุมชนบางพระโขนง
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

องก 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปศาจราย
รูทั้งรู
วิธีหนีผี
ฉันขอโทษ
รูทั้งรู(Reprise)
เพื่อนทรยศ
ชางนาสงสาร
เมียพีต่ ายไปแลว
ตางคนตางไป
ตามหมอผีมากําจัดมัน
ถึงเวลาทวงแคน
พิธีปราบผี
ออมกอดครั้งสุดทาย
ยามนึกถึงเรื่องของฉัน

( วัด )
( วัด )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนงและปรัมพิธี )
( ลานชุมชนบางพระโขนง )
( ลานชุมชนบางพระโขนงและเชิงตะกอนเผาศพ )
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ราคาบัตร
• บัตรราคา 500 , 800 , 1300 , 1800 , 2300 , 2800 บาท
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รอบการแสดง ทั้งสิ้น 51 รอบ
• แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล รอบที่ 1
ปดการแสดงตั้งแต 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 21 รอบการแสดง
• เพิ่มแมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล รอบที่ 2
เปดการแสดงตั้งแต 11 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 12 รอบการแสดง
• เพิ่มแมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล รอบที่ 3
เปดการแสดงตั้งแต 25 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 6 รอบการแสดง
• เพิ่มแมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล รอบที่ 4
เปดการแสดงตั้งแต 16 กรกฏาคม - 26 กรกฏาคม 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธีย
เตอร ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมทั้งหมด 12 รอบการแสดง
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ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล (2552)
เป น ละครเวที ใ นรู ป แบบละครเพลง ประเภท
จูค บ็อ กซ มิ ว สิ คั ล (อั ง กฤษ: jukebox musical)
ของบริ ษั ท ซี เ นริ โ อ จํ า กั ด ในเครื อ จี เ อ็ ม เอ็ ม
แกรมมี่ ซึ่ ง เป น การร ว มมื อ ของ ถกลเกี ย รติ
วีรวรรณ ผูสรางและผูกํากับละครเวทีชื่อดัง และ
บอย โกสิ ย พงษ นั ก ร อ งและนั ก แต ง เพลง
คุณภาพ โดยนําเพลงที่ไดรับความนิยมของบอย
โกสิยพงษ มาเรียบเรียงและถายทอดในรูปแบบ
ละครเพลงเปนครั้งแรก เปดแสดง ณ เมืองไทย
รัชดาลัย เธียเตอร ในวันที่28เดือนตุลาคม -17
มกราคม2553 กํากับการแสดงโดย เอกชัย เอื้อ
ครองธรรม

ละครเพลงเรื่องนี้มีจุดเริ่มตนจากละครเพลงเรื่อง บัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล ในป พ.ศ.
2550 เมื่อบอย โกสิยพงษ ไดชมละครเพลงเรื่องดังกลาวและรูสึกประทับใจบทเพลงที่สามารถรอย
เรียงและถายทอดเรื่องราวไดอยางกลมกลืน และสะทอนอารมณของตัวละครไดเปนอยางดี ทําให
บอย โกสิยพงษ เกิดแรงบันดาลที่จะนําเพลงที่ตนแตงมาเรียบเรียงในรูปแบบละครเพลง
บอย โกสิยพงษ จึงไดปรึกษากับถกลเกียรติ วีรวรรณ และไดตกลงรวมงานกันในที่สุด
โดยตองการสรางละครเพลงที่มีเรื่องราวของความรักที่สวยงามและการใหกําลังใจ เนนใหผูชมมี
ความสุขและความประทับใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวเพลงของบอย โกสิยพงษ ที่ใชเปนแกนหลักของ
ละครเพลงเรื่องนี้ และเพื่อทําใหผูชมไดอรรถรสที่แตกตางจากละครเพลงแนวชีวิตเขมขนที่ผานมา
ของถกลเกียรติ เชน ขางหลังภาพ แมนาคพระโขนงเปนตน
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เนื้อเรื่องยอ
เมื่อชายคนหนึ่งที่คิดจะ "หยุด" ชีวิคอยูกับ "ใคร" สักคนเพราะอยากที่จะสราง "Home"
กับเธอ ดวยความที่ "รักเธอทั้งหมดของหัวใจ" แตเมื่อเกิดอุปสรรคขึ้น เพราะทั้งคูตองอยู "หางไกล
เหลือเกิน" เขาและเธอจะทําอยางไรเพื่อที่จะผาน "ฤดูที่แตกตาง" นี้ไปได และ "Live and Learn"
เพื่อนที่จะมี "ลมหายใจ" ตอไป
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นักแสดงหลัก
• ปฏิภาณ ปฐวีกาน
แสดงเปน
พัด
ชายหนุมเจาเสนห รักสนุก แตจริงใจกับคนที่เขารัก
• นิโคล เทริโอ
แสดงเปน
ฝน
แฟนของ "พัด" หญิงสาวผูออนโยน จิตใจดี แตเก็บซอนความรูสึกของตนไว
• ปองศักดิ์ รัตนพงษ
แสดงเปน
ตอ
เพื่อนรุนนองของ "พัด" ผูแอบรัก "ฝน" มาโดยตลอด ทั้งที่รูวาไมมีทางลงเอย
• รัดเกลา อามระดิษ
แสดงเปน
เจฉันท
เพื่อนรุนพี่ของ "พัด" ที่คอยดูแลหวงใยทุก ๆ คนเสมอ เปนคนพยายามเก็บซอน
ความรูสึกไวกับตัวเอง
• วิชญาณี เปยกลิ่น
แสดงเปน
พาย
นองสาวของ "พัด" ราเริง เอาแตใจ แตรักพี่ชายของตนมาก
บทเพลง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลมหายใจ
ฤดูที่แตกตาง
หางไกลเหลือเกิน
โปรดเถอะ
Home
รักเธอทั้งหมดของหัวใจ
หยุด
ใคร
เหมือนเคย
Live & Learn

(นักแสดงนําขับรองรวมกัน)

(วิชญาณี เปยกลิ่น)
(นิโคล เทริโอ)
(ปฏิภาณ ปฐวีกานต)
(นิโคล เทริโอ, รัดเกลา อามระดิษ, วิชญาณี เปยกลิ่น)

(ปองศักดิ์ รัตนพงษ)
(นิโคล เทริโอ, รัดเกลา อามระดิษ)
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ชวงที่ดีที่สดุ
(นิโคล เทริโอ, รัดเกลา อามระดิษ, วิชญาณี เปยกลิ่น)
ที่ฉันรู
(ปองศักดิ์ รัตนพงษ)
Pass the love forward
เธอเองจะไดยินอะไรในใจฉันไหม
(ปองศักดิ์ รัตนพงษ, รัดเกลา อามระดิษ, วิชญาณี เปยกลิ่น)
• รัก
(ปฏิภาณ ปฐวีกานต, นิโคล เทริโอ)
• ดอกไม

D

ราคาบัตร

• บัตรราคา 500 1,000 1,500 1,800 2,300 2,500 บาท
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รอบการแสดง
ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล เป ดการแสดงจํา นวน 36 รอบ ตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม - 22
พฤศจิกายน 2552 และ 14 - 17 มกราคม 2553 โดยวันอังคาร-ศุกร เปดการแสดงวันละ 1 รอบ เวลา
19.30 น. และวันเสาร-อาทิตย วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 19.30 น.วันจันทรพักการแสดง
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กินรีสีรุง (2553) หรือ La Cage aux
Folles ละครเวทีที่วาดวยเพศที่ 3 ซึ่งครองใจผูคน
ตลอดกวา 30 ปที่ผานมา กําลังจะถูกดัดแปลงเปน
ละครเวทีไทยในชื่อ ‘กินรีสีรุง’ กํากับโดย ถกล
เกียรติ วีรวรรณ
จากจุดเริ่มตนในป 1973 ของผูกํากับ
ชาวฝรั่งเศสซึ่งเปดการแสดงกวา 1800 รอบ สูการ
เปนละครบรอดเวยในป 1983 วาดวยเจาของคลับ
นางโชว กับคูขาแตงหญิงสุดเปรี้ยวที่รักกันอยาง
มีความสุข จนวันหนึ่งลูกชายของเจาของคลับพา
พอแมหัวโบราณของคูหมั้นสาวมาพบ นั่นจึงเปน
บททดสอบความรักและการยอมรับในตัวตนของ
เขาทั้งคู ความสําเร็จของละครเวทีเรื่องนี้การันตี
ไดจากรางวัล Tony Award (เปรียบไดกับรางวัล
ออสการสําหรับละครเวที) ถึง 6 รางวัล ไดแก Best Musical, Best Book, Best Original Score,
Best Costume Design, Best Direction และ Best Actor in a Musical ทั้งยังเคยถูกดัดแปลงเปน
ภาพยนตรในชื่อ The Birdcage นําแสดงโดย โรบิน วิลเลียมส ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากมาย
เชนกัน
รวมพิสูจนงานสรางแสนหรูหรา, การโชวตระการตา, ความไพเราะของบทเพลง
รวมถึงเรื่องราวสนุกสนานแสนประทับใจ พรอมพบกับการพลิกบทบาทครั้งสําคัญของนักแสดง
หนุม เจมส - เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ จากที่เคยฝากฝมือใน ‘สูฝนอันยิ่งใหญ’ กับบทบาทชายผูไมยอม
ทิ้งฝน สูการเปนนางโชวสุดแสบผูแสนภูมิใจในความเปนหญิงของตนใน ‘กินรีสีรุง’
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เรื่องยอบนเวทีที่มีแสงไฟและฉากตระการตา เหลานางโชวเพศที่สามในชุดหลากสีตาง
ออกลีลาทาเตนกันอยางสุดฤทธิ์ นี่เปนเพียงบรรยากาศหนาฉากเมื่อหลังมาน คุณจะพบกับเรื่องราว
สุดอลเวงของเหลานางโชวสาวประเภทสองที่ลงทุนลุกขึ้นมาแอบแมน เพื่อทําใหลูกชายสุดที่รักได
แตงงานอยางมีความสุข
เรื่องราวขางตนเปนเพียงเสี้ยวหนึ่งใน ‘กินรีสีรุง’ ละครเวทีเรื่องลาสุดจากซีเนริโอ
ดัดแปลงโดยตรงจากละครบรอดเวย La Cage aux Folles ที่เคยสรางกระแสฮือฮามาแลวทั่วโลกดวย
เนื้อหาที่แสนสนุก และซาบซึ้งตื่นตาตื่นใจที่มาพรอมกับรสชาติที่ถูกปากคนไทย ของชาวสีมวง แต
คราวนี้บนเวทีเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร คุณจะไดพบกับความสนุกทุกสีสันที่มาพรอมความบันเทิง
ครบรส
‘กินรีสี รุง’ เปนเรื่องราวของ จอรจ (ทรง สิทธิ์ รุงนพคุณศรี) เจาของผับนางโชวชื่อดัง
กับคูใจสุดแจมอยาง อิซ ซี่ (เจมส-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์) นางโชวดาวเดนประจําผับ สุดวี๊ดวีนแต
จิตใจดีงาม ทั้งคูใชชีวิตรวมกันดวยดีมานานป จนกระทั่ง ตน (เอ-นรินทร ภูวนเจริญ) ลูกชายหัวแกว
หัวแหวนของจอรจ กําลังจะแตงงานกับลูกสาวนักการเมืองหัวอนุรักษนิยม ที่แสนจะชิงชังบรรดา
ชาวเพศที่สาม แลวพวกเขาจะทําอยางไร เพื่อใหพอแมฝายสาวประทับใจในครอบครัวเพี้ยนๆ
ครอบครัวนี้!!!
ผลพวงหวยออกที่อิซซี่ และเหลานางโชวที่จําตองแปลงกายจากกะเทยสาวสวย (ราง
ยักษ) ที่เธอแสนจะภูมิใจไปเปนชายหนุมมาดแมนที่ไมเคยคิดจะเปนโดยมีเหลากินรีสตรีขามเพศ
คอยชวยเหลือกันอยางสุดตัวนาเปนหวงวาอิซซี่จะแอบแมนไมหลุดแตวแตกไดหรือไม แลวตนจะ
ไดแตงงานดังหวังหรือเปลา สวนจอรจจะประคับประคองครอบครัวปวนๆ ของเขาใหผานพนวิกฤต
นี้ไดสําเร็จหรือไม เปนคําถามที่ตองลุนคําตอบพรอมความฮาจนลืมเครียด ที่จะทําใหคุณไดหัวเราะ
น้ําตาไหลและแอบซึ้งจนน้ําตาซึม
‘กินรีสีรุง’ ละครเวทีสีจัดจานพรอมความบันเทิงรสแซบดวยเรื่องราวสุดฮา เคลาความ
ซาบซึ้งในรักของพอแมลูก ผสานไปกับงานโชวสุดอลังการ ฉาก เสื้อผาสุดหวือหวา และทาเตนสุด
มหัศจรรยของเหลากินรีที่คณ
ุ จะประทับใจ

329
บทเพลง
องก 1
Overture
เราเปนเรา
มาสคารา
เมื่อแอนขางกาย
เมื่อเธอขางกาย
เรื่องธรรมดา
เพลงบนพืน้ ทราย
La Cage Aux Folles
ฉันเปนฉัน

(ออรเคสตรา)
(กินรี)
(อิซซี่, กินรี)
(ตน)
(จอด, อิซซี่)
(จอด, ชาวเมือง)
(ออรเคสตรา)
(อิซซี่, กินรี)
(อิซซี่)

•
•
•
•
•
•
•
•

Entr’ act
(ออรเคสตรา)
เพลงบนพืน้ ทราย(Reprise) (จอด, อิซซี่)
แอบไวไมตอ งกลัวหลุด (จอด, อิซซี่, ชาวเมือง)
คิดดูวาใคร
(ตน)
อลเวง
(จอด, อํานาจ, โฉมไฉไล, ปารีส, ตน, แอน)
เพราะเรามีเพียงวันนี้
(อิซซี่, จรัสศรี, คนในราน)
คิดดูวาใคร(Reprise)
(ตน)
Grand Finale
(ทุกคน)

D

•
•
•
•
•
•
•
•
•

องก 2

PU
ราคาบัตร

• บัตรราคา 500 1,000 1,500 1,800 2,300 2,500 บาท

330

D

ภาพผนวก ง.
สรุปการทําการสงเสริมการขายละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จํากัด

PU

331
สูฝนอันยิง่ ใหญ (Man of Lamancha) : 2551
ไมมีการทําการสงเสริมการตลาด
ขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล : 2551
R Card
สวนลด
เงื่อนไข

D

10%
แสดงบัตร R CARD พรอมบัตรชมการแสดง
โดยบัตรชมการแสดงที่มาใชรับสวนลดตองเปนรอบที่ไดชมไปแลว
และสามารถใชไดภายใน 24 ชม. นับจากรอบการแสดงนั้น
28 กันยายน 2551
จุดจําหนาย TTM 12 สาขาเทานั้น

ชวงเวลา
ชองทางการ
รับสวนลด
หมายเหตุ

รับสวนลดสูงสุดได 2 ใบ (ตอบัตรชมการแสดง 1 ใบ)เฉพาะ
บัตรราคา 3,000/2,500/2,000/1,500 บาท

PU
แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล : 2552

(สําหรับจําหนายบัตรลวงหนา วันจันทรที่ 9 ถีงวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ
2552)

ธนาคารไทยพาณิชย

สวนลด
เงื่อนไข
ชวงเวลา
ชองทางการ
รับสวนลด
หมายเหตุ

10%
แสดงบัตรของธนาคารไทยพาณิชยทุกประเภท รับสวนลด 10%
วันจันทรที่ 9 ถีงวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552
Thaiticketmajor ทุกสาขา และ Major - EGV

รับสวนลดสูงสุด 4 ใบ ตอ 1 บัตร
(เฉพาะบัตรราคา 2,800 / 2,300 / 1,800 และ 1,300 บาท)
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แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล : 2552
(สําหรับจําหนายบัตรลวงหนา วันจันทรที่ 9 ถีงวันศุกรที่ 13
กุมภาพันธ 2552)
เมืองไทยประกันชีวิต
10%
แสดงบัตร Smile Club รับสวนลด 10%
วันจันทรที่ 9 ถีงวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552
Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV

D

สวนลด
เงื่อนไข
ชวงเวลา
ชองทางการ
รับสวนลด
หมายเหตุ

รับสวนลดสูงสุด 4 ใบ ตอ 1 บัตร
(เฉพาะบัตรราคา 2,800 / 2,300 / 1,800 และ 1,300 บาท)

เมืองไทยประกันชีวิต

10%
นํา Voucher มาเปนสวนลดได 500 บาท
วันจันทรที่ 9 กุมภาพันธ ถึง วันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2552
Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV

PU

สวนลด
เงื่อนไข
ชวงเวลา
ชองทางการ
รับสวนลด
หมายเหตุ

1 Voucher ตอ 1 บัตรการแสดง
(*** สามารถใชคูกับบัตร Smile Club ได ***)

R Card

สวนลด
เงื่อนไข
ชวงเวลา
ชองทางการ
รับสวนลด
หมายเหตุ

10%
แสดงบัตรสมาชิก R CARD รับสวนลด 10%
วันจันทรที่ 9 ถีงวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552
Thaiticketmajor ทุกสาขา

รับสวนลดสูงสุด 4 ใบ ตอ 1 บัตร
(เฉพาะบัตรราคา 2,800 / 2,300 / 1,800 และ 1,300 บาท)
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แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล : 2552
(สําหรับจําหนายบัตรลวงหนา วันจันทรที่ 9 ถีงวัน
ศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552)
ซื้อบัตรชมละครเวที เนื้อคู 11 ฉาก และ แมนาคพระโขนง
สวนลด
เงื่อนไข

D

ชวงเวลา
ชองทางการ
รับสวนลด
หมายเหตุ

10%
เมื่อซื้อบัตรเนื้อคู 11 ฉาก และ แมนาคพระโขนง 2 เรื่องพรอมกัน
รับสวนลด 10%
ตั้งแตวันเสารที่ 14 กุมภาพันธ เปนตนไป
Thaiticketmajor ทุกสาขา

- จะตองซื้อ 2 งานพรอมกัน
- ยกเวนบัตรราคา 500 และ 300 บาท สําหรับ เนื้อคู 11 ฉาก และราคา
800 และ 500 บาท สําหรับ แมนาคพระโขนง

PU
ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล : 2552

ไมมีการทําการสงเสริมการตลาด

กินรีสีรุง (La Cage Aux Folles ) : 2553

โปรโมชั่นสําหรับ Pre-Sale 10 - 14 มีนาคม เทานั้น

ธนาคารไทยพาณิชย

สวนลด
เงื่อนไข
ชวงเวลา
ชองทางการรับ
สวนลด
หมายเหตุ

10%
แสดงบัตรของธนาคารไทยพาณิชยทุกประเภท รับสวนลด 10%
ตั้งแตวันพุธที่ 10 มีนาคม ถึง วันอาทิตยที่ 14 มีนาคม 2553
Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV

(เฉพาะบัตรราคา 2,800 / 2,300 / 1,800 และ 1,500 บาท)
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กินรีสีรุง (La Cage Aux Folles ) : 2553
โปรโมชั่นสําหรับ Pre-Sale 10 - 14 มีนาคม เทานั้น
R Card
10%
แสดงบัตรสมาชิก R CARD รับสวนลด 10%
ตั้งแตวันพุธที่ 10 มีนาคม ถึง วันอาทิตยที่ 14 มีนาคม 2553
Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV

D

สวนลด
เงื่อนไข
ชวงเวลา
ชองทางการรับ
สวนลด
หมายเหตุ

(เฉพาะบัตรราคา 2,800 / 2,300 / 1,800 และ 1,500 บาท)

สวนลดสําหรับนักเรียน/นักศึกษา
สวนลด
เงื่อนไข

PU

1,000 บาท
แสดงบัตรนักเรียน / นักศึกษา รับสวนลด 1,000 บาท
- เฉพาะ STUDENT ZONE (Zone A1 และ A3 แถว A-N)
ชวงเวลา
ตั้งแตวันจันทรที่ 15 มีนาคม ถึง วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2553
ชองทางการรับ Thaiticketmajor ทุกสาขา
สวนลด
หมายเหตุ
• นักเรียนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักเรียนหรือ
นักศึกษา เพื่อรับสิทธิซื้อบัตรชมละครราคาพิเศษที่เคานเตอรไทยทิค
เก็ตเมเจอร
• ราคาพิเศษ ละครเพลง 800 บาท (จากราคาปกติ 1,800 บาท) เฉพาะ
รอบวันอังคาร พุธ พฤหัส และอาทิตย เวลา 19.30 น.
• บัตรนักเรียนหรือนักศึกษา 1 ใบ ใชสิทธิซื้อบัตรเขาชมได 1 ที่นั่ง
(เฉพาะที่นั่งในโซน Student) โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปนผูเลือก
ที่นั่งใหกับทาน
• กรุณาแสดงบัตรนักเรียน หรือนักศึกษาพรอมบัตรชมละครทุกครั้ง
เพื่อเขาชมละครเวที
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ภาพผนวก จ.
รายละเอียด R-Card (การบริหารงานลูกคาสัมพันธ)
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R - CARD

D

บัตรสมาชิก R Card (อาร การด) ของเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร

สถานที่รับสมัคร :
ที่จุดจําหนายบัตรของ Thai Ticket Major , ดานหนาโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
www.thaiticketmajor.com หรือ www.scenario.co.th/rachadalai

PU
เริ่มรับสมัคร
ตั้งแต วันเสารที่ 17 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขของบัตร
- ซื้อบัตรในที่นงั่ ที่ดีที่สุดกอนใคร พรอมรับสวนลด 10% ในชวงระยะเวลาและเงื่อนไขที่
กําหนดแตละงานแสดง
- แสดงบัตร ณ จุดจําหนาย TTM หรือใสหมายเลขบัตร เมื่อซื้อบัตรชมการแสดงบนเวบ
ไซต TTM เพื่อรับคะแนนสะสม 1 คะแนน ตอยอดการซื้อ 500 บาท สําหรับบัตรใน
ราคาปกติ หรือราคาสวนลด
- R CARD POINT REDEMPTION
สิทธิพิเศษ ในการนําคะแนนสะสม R CARD มาใชแลกรับของไดดังนี้
• 10 คะแนน แลกรับ เซ็ตอาหารวางจาก R Café (เฉพาะวันที่มีรอบการแสดง)
• 20 คะแนน แลกรับ ของที่ระลึกจาก R Shop (เฉพาะรายการที่รวม
โปรโมชั่น)
• 30 คะแนน แลกรับ สูจิบัตรละครเวทีจาก R Shop
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• 50 คะแนน แลกรับ สวนลด 50% ในการซื้อบัตรชมละครเวทีได 1 ใบ
(เฉพาะเรื่องที่กําหนด)รับสิทธิพิเศษไดแลววันนี้ ที่บูท ไทยทิคเก็ตเมเจอร ทุก
สาขา (ยกเวนสาขา Major และ EGV)
** โปรดนําบัตร R CARD ไปแสดงเพื่อรับสิทธิขางตน

PU

D

- รับสวนลด 50% เมื่อสะสมครบ 50 คะแนน ตอบัตรชมการแสดง 1 ใบ (สําหรับการ
แสดงที่กําหนด)
- รับสวนลด 10% เมื่อรับประทานอาหาร ที่เมืองไทยรัชดาลัยคาเฟ
- รับสวนลด 5% สําหรับซื้อของที่ระลึกสําหรับงานแสดง ณ รานขายของที่ระลึก
เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร
- สมาชิก R CARD สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม หรือประวัติการใชคะแนนที่สาขา
ของ TTM หรือ www.thaiticketmajor.com
- รับขอมูล ขาวสาร สิทธิพิเศษตาง ๆ ที่จะจัดสงโดยทาง Email หรือ SMS
- บัตรนี้ใชไดเฉพาะการแสดงของ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด เทานั้น

เงื่อนไขการสมัคร
- สมัครบัตรสมาชิก “R CARD” ณ จุดจําหนายของ ThaiTicketMajor , หนาโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร, www.thaiticketmajor.com หรือ www.scenario.co.th/
rachadalai
• คาสมัคร 100 บาทตอ 1 ใบ
• บัตรมีอายุการใชงาน 2 ป (นับตั้งแตวันที่สมัคร)

หมายเหตุ
• บัตรนี้ใชไดกับการแสดงของ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด เทานั้น
• บัตรนี้เปนกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
บัตร หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชนตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
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ประวัติการศึกษา

ปี 2546 – 2550
นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการโฆษณา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทุนการศึกษา

- ทุนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรี ยนน้อง
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการโฆษณา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ทุนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรี ยนน้อง
หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่ อสารการตลาด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

PU

D

ชื่อ- นามสกุล

การทางาน -

-

ปี 2550 – 2551
ผูป้ ระสานงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุ กด้านสื่ อและกิจกรรมทางการตลาด
แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุ กด้านสื่ อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ สสส.
- ปี 2551 – 2553
ผูป้ ระสานงานสื่ อสารเพื่อสังคม
ศูนย์ปฏิบตั ิการงานสื่ อสารเพื่อสังคม
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ สสส.
- ปี 2553 – ปัจจุบัน (ปี 2554)
Communication Executive
บริ ษทั โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ ง

