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หวัขอ้วทิยานิพนธ์ กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
ช่ือผูเ้ขียน   มรกต  เหรียญทอง 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  รองศาสตราจารย ์ดร. อุษา บิ้กก้ินส์ 
สาขาวชิา   ส่ือสารการตลาด 
ปีการศึกษา   2553 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั”  เป็นงานวิจยั
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของละครเพลง โครงสร้างและการบริหารงานละครเพลง รวมถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั   

 
 งานวิจยัช้ินน้ีเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่ม
ผูเ้ ก่ียวข้องกับการด าเนินงานละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด  และกลุ่มผู ้เ ก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์  ควบคู่กบัการศึกษาแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เอกสาร 
ข่าว บทความ เทปบนัทึกภาพท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ียงัมีการสัมภาษณ์กลุ่มผูช้มละครเพลงบริษทั 
ซีเนริโอ จ ากดัทั้งส้ิน 12 คน เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการวจิยั 
 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ สภาพแวดล้อมระดับมหภาค และ สภาพแวดล้อมระดับ
จุลภาคลว้นส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลง  อยา่งไรก็ตามสภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค
มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลง ประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั  นอกจากน้ี
สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลงประกอบไปด้วย  ผูจ้ดัส่ง
วตัถุดิบ  คนกลางในตลาด ผูช้ม และหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองค์กร อนัหมายรวมถึง 
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล ภาพลกัษณ์องคก์ร  การวิจยัพฒันา ท าเลท่ีตั้ง และก าลงัการ
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ผลิต  อย่างไรก็ตามปัจจยัดา้นหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองค์กรคือปัจจยัภายในท่ีบริษทั 
ซีเนริโอ สามารถควบคุมและบริหารจดัการเพื่อลดอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจละครเพลงของตน 

 ปัจจยัทางการตลาดน าไปสู่กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
ไดแ้ก่  การเนน้ผลิตละครเพลงใหต้่อเน่ืองและตอบสนองความตอ้งการของผูช้มให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อ
สร้างฐานผูช้มและสร้างรายไดสู่้ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  โดยวางแผนการผลิตเฉล่ียปีละ 3 เร่ืองแบ่งเป็น
ละครพดูฟอร์มเล็ก 1 เร่ือง และละครเพลงฟอร์มกลางและใหญ่ อยา่งละ 1 เร่ือง แสวงหารายไดจ้าก
ช่องทางอ่ืนๆ นอกเหนือจากการซ้ือบตัรชมละครของผูช้ม เช่น การหาผูส้นบัสนุนละครเพลง และ
โรงละคร  มีการท าวิจยัพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เขา้ครอบครองปัจจยัทางการผลิตท่ีส าคญัไวใ้นบริษทั
เอง เพื่อลดอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ เช่น การสร้างโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์  มี
ทีมงานผูผ้ลิตประจ า และบริหารจดัการทรัพยากรภายในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 2. ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั วางโครงสร้างการบริหารงานแบบ “ลกัษณะ
งาน” (Functional Structure) คือการน าต าแหน่งหรือลกัษณะงานท่ีใกลเ้คียงกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 
แบ่งได้ทั้ งส้ิน 7 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กองอ านวยการ ด้านการแสดง ด้านบทละคร ด้านเพลง ด้าน
องคป์ระกอบศิลป์ ดา้นเส้ือผา้ และดา้นการตลาด ทั้ง 7 กลุ่มงาน อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ ฝ่าย
ด าเนินการผลิต ซ่ึงมีฝ่ายควบคุมการผลิตดูแลอีกชั้นหน่ึง อยา่งไรก็ตามทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของผูก้  ากบัการแสดงและ ผูอ้  านวยการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่ผูก้  ากบัการแสดงและผูอ้  านวยการ
สร้างมกัเป็นคนเดียวกนัคือคุณ ถกลเกียรติ วีรวรรณ   นอกจากน้ีบริษทั ซีเนริโอ เน้นการบริหาร
จดัการบุคลากรในบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในธุรกิจละครเพลงเจ้าหน้าท่ี 1 คน อาจ
รับผิดชอบงานหลายต าแหน่ง และยงัมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษทัควบคู่ไป
ดว้ย   
 การบริหารงานละครเพลงบริษทั ซิเนริโอ จ ากดั แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลกั ได้แก่ ขั้น
เตรียมการผลิต ประกอบไปดว้ย การประชุมวางแผนการผลิตประจ าปี การคดัเลือกบทประพนัธ์ 
การพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ืองและพฒันาโครงสร้างบทละคร การพฒันาบทละคร ดนตรี 
ค าร้อง การพฒันาองค์ประกอบศิลป์ การคดัเลือกนกัแสดง และการพฒันาเคร่ืองแต่งกาย  ขั้นการ
ผลิตและการซ้อม ประกอบไปดว้ย  การซ้อมร้องเพลง  การอ่านบทรวม (Read-through)  การซ้อม
เต้น   การรวมซ้อมในห้องซ้อม การด าเนินการผลิตองค์ประกอบอ่ืนๆ การด าเนินงานด้านการ
ส่ือสารการตลาดและจ าหน่ายบตัร และ การซอ้มในโรงละครจริง ขั้นการเปิดการแสดง ประกอบไป
ดว้ย   การเปิดแสดงเพื่อทดสอบผูช้ม (Test-Audience)  การเปิดแสดงจริง  และการเพิ่มรอบการ
แสดง และ ขั้นปิดการแสดง  อยา่งไรก็ตามทีมงานจะค านึงถึงความตอ้งการของผูช้ม และปัจจยัดา้น
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การตลาดควบคู่กบัการบริหารงานละครเพลงทุกขั้นตอน เพื่อให้ละครเพลงประสบความส าเร็จใน
เชิงธุรกิจ 
 
 3. กลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาดละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มของบริษทั ซีเนริโอ  จ  ากดั 
เป็นการด าเนินงานโดยมีผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลาง กลยทุธ์ดงักล่าวมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 3.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ บริษทัซีเนริโอจะคาดเดาความตอ้งการของผูช้มและผลิต
ละครเพลงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้มให้ไดม้ากท่ีสุด เป็นละครเพลงท่ีเขา้ถึงกลุ่ม
ผูช้มท่ีหลากหลาย อนัน าไปสู่รายไดจ้ากการซ้ือบตัรของผูช้มซ่ึงส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ 
โดยกลยทุธ์ท่ีบริษทัซีเนริโอใหค้วามส าคญั ประกอบดว้ย 8 ประการ ไดแ้ก่ (1) รูปแบบการน าเสนอ
ท่ีสนุกสนานหวือหวา (2)บทละครท่ีผูช้มรู้จกัดีอยู่แล้วและต้องการชม (3)ฉากละครท่ีสวยงาม 
อลงัการ (4)เพลงท่ีไพเราะ ติดหู  (5)นกัแสดงน าท่ีมีช่ือเสียง  (6)ช่วงเวลาในการจดัแสดงท่ีเหมาะกบั
พฤติกรรมผูช้ม (7)ระบ าท่ียิ่งใหญ่สวยงาม และ(8)เคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงาม มีเทคนิคในการถอด
เปล่ียนท่ีต่ืนตา อย่างไรก็ตามจากทศันะของผูช้มพบว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูช้มได ้
  3.2   กลยุทธ์ด้านราคา พบวา่ บริษทั ซีเนริโอ ก าหนดอตัราบตัรละครเพลงเป็น 6 ระดบั 
500 - 2,800 บาท เพื่อใหเ้หมาะสมกบัก าลงัซ้ือของผูช้มท่ีหลากหลาย และไม่แตกต่างจากอตัราบตัร
ละครเพลงของบริษทัอ่ืนๆ  โดยเกณฑ์ในการก าหนดราคาบตัรจะพิจารณาจาก ความเหมาะสม 
ตน้ทุนการผลิต การเขา้ถึงกลุ่มผูช้มหลากหลายกลุ่ม นอกจากน้ีบริษทัยงัปรับปรุงอตัราบตัรละครให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและความพึงพอใจของผูช้มอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ตามผูช้มพึงพอใจอตัรา
ค่าเขา้ชมละครเพลงของบริษทัซีเนริโอ จ ากดั เพราะมีความเหมาะสมและหลากหลาย  
 3.3   กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มุ่งเน้นให้ผูช้มสามารถซ้ือบตัรชมละครไดง่้าย
และสะดวกท่ีสุด บริษทั ซีเนริโอ จึงจ าหน่ายบตัรละครเพลงผ่านช่องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 
เพราะมีจุดจ าหน่ายมาก สามารถอ านวยความสะดวกในการซ้ือบตัรของผูช้มได ้อีกทั้งมีระบบการ
จดัการท่ีดีและเป็นท่ียอมรับโดยเฉพาะการซ้ือบตัรผ่านระบบอินเตอร์เน็ท อย่างไรก็ตามผูช้มพึง
พอใจท่ีบริษทัจ าหน่ายบตัรผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์เพราะมีสาขามากมาย สามารถอ านวยความ
สะดวกในการซ้ือบตัรได ้และยงัมีความน่าเช่ือถือ 
 3.4 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ เน้นส่ือสารไปยงั
กลุ่มผูช้มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้(Awareness) ถึงการเปิดแสดงละครเพลง รายละเอียดละคร
เพลงแต่ละเร่ือง เช่นนกัแสดงและทีมงานผูผ้ลิต วนัเวลา สถานท่ีท่ีจดัแสดง รวมถึงการจ าหน่ายและ
อตัราค่าเขา้ชม โดยผสมผสานเคร่ืองมือด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายเพื่อหวงัให้เกิด
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พฤติกรรมต่อผูช้มในการตดัสินใจซ้ือบตัรเพื่อเขา้ชมละคร อยา่งไรก็ตามบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เนน้
บริหารจดัการเคร่ืองมือดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีบริษทัมีอยู่แลว้เพื่อประหยดังบประมาณ เช่น 
ช่วงเวลาออกอากาศในรายการต่างๆ และส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั    ใชฐ้านขอ้มูลผูช้มของโรง
ละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ เป็นตน้ 
 เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากัดน ามาใช ้
ประกอบดว้ย 9 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ (1) ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์  (2) การประชาสัมพนัธ์ เช่น 
การจดังานแถลงข่าว การส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ การสร้างเวบ็ไซท์ การจดัแสดงรอบกาล่า เป็นตน้ 
(3)การตลาดบทเพลง คือการน าเพลงหลกัจากละครเพลงมาพฒันาท านองหรือค าร้องให้ฟังง่ายและ
ติดหูข้ึน และผลิตมิวสิควิดีโอเพื่อเผยแพร่ (4) การส่งเสริมการขาย (5) การตลาดทางตรงด้วย
ไปรษณียบตัร  (6) การตกแต่งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ดว้ยภาพจากละครเร่ืองท่ีเปิด
แสดง (7) การใชผ้ลิตสินคา้ท่ีระลึกเพื่อจ าหน่าย  (8)จดัท า Rachadalai Magazine เป็นสูจิบตัรของ
ละครท่ีเปิดแสดง และประชาสัมพนัธ์ละครเพลงเร่ืองท่ีจะเปิดแสดงในอนาคต  และ (9)การ
บริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ดว้ยบตัรสมาชิก R-Card สมาชิกสามารถสะสมแตม้เพื่อรับสิทธิพิเศษอ่ืนๆ 
ได ้
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ABSTRACT 
 

 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 
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preparing the important resource by example constructing  the theatre,the permanant production’s 
team etc. 
 
 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 target- 
group 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 
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   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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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของทีม่าและปัญหา 
 เน่ืองจากความเช่ือพื้นฐานท่ีว่ามนุษย์เป็นสัตว์ท่ีมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบสําคัญ 
ดงันั้น การแสวงหาความบนัเทิงไม่ว่าจะเป็นการหัวเราะ ร้องไห้ ต่ืนเตน้ หวาดกลวั ฯลฯ จึงเป็น
ส่ิงจาํเป็นสําหรับการตอบสนองความตอ้งการทางจิตวิทยารวมทั้งทางสังคมของมนุษย ์จากความ
เช่ือดงักล่าวน้ี ชวนให้สรุปว่า การแสวงหาความบนัเทิงนั้นเป็นส่ิงท่ีมีติดตวัมนุษยม์าในทุกยุคทุก
สมยั  
 “ความบนัเทิง” ในสังคมเกษตรคือการเล่นแบบ “ประสบการณ์ตรง” คือผูค้นไดเ้ขา้ไป
ร่วมเล่นดว้ยตนเอง เช่น การเล่นเพลงเก่ียวขา้ว เล่นเพลงเรือ เป็นตน้ แต่เม่ือสังคมพฒันาข้ึนมาเป็น
สังคมอุตสาหกรรม รูปแบบการเล่นเพื่อความบนัเทิงก็เปล่ียนเป็น “การเล่นทางออ้ม” “เล่นผา่นส่ือ” 
หรือ “ดูคนอ่ืนเล่น”  โดยเฉพาะเม่ือมีการขยายตวัของส่ือมวลชนประเภทต่างๆ ปัจจุบนัจึงมีผูค้น
จาํนวนมากท่ีเป็น “ผูช้ม” เช่น แฟนฟุตบอล ท่ีเฝ้าชมการแข่งขนัโดยท่ีตนไม่เคยเล่น รวมทั้งคอละคร
โทรทศัน์จาํนวนมหาศาลท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การแสดงเลย ดงันั้นในสังคมยคุส่ือมวลชนกิจ-
กรรมจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กลุ่มแรกท่ีมีจาํนวนนอ้ย คือ “กลุ่มผูเ้ล่น” และกลุ่มหลงัท่ีมีจาํนวน
มหาศาลจะเป็นเพียง “ผูช้มการแสดงต่างๆ” ดว้ยเหตุน้ีจึงมีนกัวชิาการบางท่านขนานนามสังคม
สมยัใหม่วา่เป็น “สังคมของคนดู” (Society of spectacle) (กาญจนา แกว้เทพ, 2545:30) 
 คุณลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงของ “ความบนัเทิง” ในสังคมสมยัใหม่ คือ การสร้างสรรค์
และผลิตความบนัเทิงอยา่งเป็นอุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกวา่ “อุตสาหกรรมความบันเทงิ” 
(Entertainment industry) อนัหมายถึง อุตสาหกรรมของส่ือมวลชน เช่น ภาพยนตร์ เพลง รายการ
วทิยแุละโทรศพัท ์ละครเวที เป็นตน้ อุสาหกรรมเหล่าน้ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจนคือ มุ่งสร้างความร่ืนเริง
ใจท่ีเป็นไปตามตรรกะของระบบทุนนิยม คือมีการลงทุนและเก็งกาํไร โดยวธีิการผลิตจะนาํเอา
ระบบสายพานแห่งการแบ่งงานกนัทาํของโรงงานอุตสาหกรรมมาใช ้ และผูท่ี้เขา้ร่วมในกิจกรรม
ความบนัเทิงดงักล่าวไม่วา่จะในฐานะผูเ้ล่นหรือผูช้ม จะตอ้งมีเร่ืองเงินๆ ทองๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง ไม่
ในรูปแบบของ “การไดเ้งิน(ค่าจา้ง) เล่น”  ก็ในรูปแบบของ “การเสียเงิน” (เขา้ดูชม)  มิไดส้มคัรใจ
เล่นเช่นในยคุก่อนหนา้น้ี 
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 “อุตสาหกรรมความบันเทิง” น้ีสอดคลอ้งกบัลทัธินีโอมาร์กซีสต ์ สาํนกัแฟรงเฟิร์ต 
(สุภางค ์ จนัทวานิช, 2548) ท่ีเป็นแนวคิดเชิงวพิากษ ์ (Critical theory) โดยนกัคิดอยา่ง Freedman 
และ Adorno  ไดก้ล่าวถึง  “Commercialization of Art” และ “Culture Industry” ซ่ึงมีใจความ
โดยสรุปคือ ทาํใหศิ้ลปะกลายเป็นเร่ืองพาณิชย ์ โดยเขามองวา่ศิลปะในสังคมอุตสาหกรรมทุนนิยม
นั้นเป็นผลิตผลเชิงพาณิชยส์าํหรับการบริโภคของคนจาํนวนมาก เป็นศิลปะแบบเขา้ใจง่าย ไม่
ซบัซอ้นลึกซ้ึง อาจมิใช่ศิลปชั้นสูง (High Arts)   
 
 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมวฒันธรรม(Culture Industry) ถูกจดัเป็นส่วนหน่ึงของ “เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์”หรือ Creative Economy ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจกระแสใหม่ของโลก ท่ีจะช่วยสร้าง 
“มูลค่าเพิม่” และแปรเป็นรายไดม้หาศาลใหก้บัสินคา้ บริการและอุตสาหกรรมไดไ้ม่ยาก โดยเช่ือ
กนัวา่ Culture Industries หรือ Creative Industries จะช่วยใหเ้กิดการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึนในอีกรูปแบบ
หน่ึง และกลายเป็นหนทางสู่การรอดจากภาวะวกิฤติท่ีตีบตนั เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมของการ
สร้างสรรค ์การผลิต การแจกจ่ายของสินคา้และบริการท่ีมาจากธรรมชาติโดยเก่ียวพนักบัวฒันธรรม
และเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงองคป์ระกอบของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ มีพื้นฐานแนวคิดโดย
เนน้การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชอ้งคค์วามรู้ การศึกษา การสร้างสรรคง์าน และ
การใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ
เทคโนโลย ีนวตักรรมสมยัใหม่ (สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้, 2552, 23  มิถุนายน) 
 
  ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ จึงหนัไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) 
เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรค ์ (Creative Industry) เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตเร็วท่ีสุดของ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ อาทิ เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องสหภาพยโุรปมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 12  
ซ่ึงสูงกวา่เศรษฐกิจโดยรวม และมีอตัราการจา้งงานประมาณ 4.7 ลา้นคนในปี 2547 ขณะท่ีใน
สหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมลิขสิทธ์ิมีมูลค่าสูงถึง 1,388 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 11.2 ของ GDP และมีการจา้งงานประมาณ 40 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของการจา้งงาน
ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา 
  สาํหรับอตัราการขยายตวัของการส่งออกสินคา้และบริการเชิงสร้างสรรค ์ (Creative 
Goods and Services) มีมูลค่าในปี 2548 จาํนวน 424.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ีย
ร้อยละ 8.7 นบัจากปี 2543 โดยประเทศท่ีพฒันาแลว้ครองส่วนแบ่งถึงร้อยละ 82 และคาดการณ์วา่
ในอีก 10 ปีขา้งหนา้การแข่งขนัจะเคล่ือนไปสู่การแข่งขนัดว้ยความคิดสร้างสรรคเ์พราะประเทศ

DPU



 

 

 

 

3 

ต่างๆ ยอมรับวา่ความคิดสร้างสรรคก่์อใหเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และจะปรับระบบเศรษฐกิจสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขนัไวอ้ยา่งต่อเน่ือง (สาํนกังานบริหารและ
พฒันาองคค์วามรู้, 2552, 18 ธนัวาคม)  
 
 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ถูกจดัประเภทอยา่งหลากหลายโดยองค์กรต่างๆ ทัว่โลก ทั้งน้ี 
“Department of Culture, Media and Sport” หรือ กระทรวงวฒันธรรม ส่ือ และการกีฬาของสหราช-
อาณาจกัรซ่ึงเป็นประเทศตน้แบบท่ีไดรั้บการยอมรับให้เป็น “ศูนยก์ลางความสร้างสรรคข์องโลก” 
(World Creative Hub) ไดจ้ดัประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

 1. โฆษณา   2. สถาปัตยกรรม  3.งานศิลปะและวตัถุโบราณ 
4. งานฝีมือ   5. แฟชัน่  6.งานออกแบบ 
7. ภาพยนตร์และวดีิโอ 8. ดนตรี  9.ศิลปะการแสดง 
10. ส่ือส่ิงพิมพ ์ 11. ซอฟตแ์วร์  12.โทรทศัน์และวทิยุ 
13. วดีิโอและคอมพิวเตอร์เกมส์  (สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้, 2552, 25 

ธนัวาคม) 
 

 ประเทศไทยนบัเป็นประเทศผูไ้ดรั้บอิทธิพลและบริโภคสินคา้เศรษฐกิจสร้างสรรคข์อง
ฝ่ังทวปียโุรปและอเมริกามากมายในหลายทศวรรษท่ีผา่นมา ไม่วา่จะเป็น ดา้นภาพยนตร์ ดนตรี งาน
ออกแบบ สถาปัตยกรรม งานโฆษณา ส่ิงพิมพ ์ดา้นโทรทศัน์และวิทยุ วิดิโอและคอมพิวเตอร์เกมส์  
ซ่ึงท่ีกล่าวมาเป็นสินคา้ท่ีคนไทยนิยมมาเป็นระยะเวลานาน หากแต่สินคา้อีกประเภทหน่ึงซ่ึงระยะ
หลงัได้รับความสนใจจากคนไทยนั่นคือ “ด้านศิลปะการแสดง” โดยเฉพาะ “ละครเพลง” หรือ 
Musical Play ซ่ึง นบัเป็นละครเวทีประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในประเทศฝ่ังยุโรปและ
อเมริกา ซ่ึงต่อมาศาสตร์แขนงน้ีไดพ้ฒันาจากศิลปะการแสดงไปสู่อุตสาหกรรมละครเพลงทั้งใน
ทวีปยุโรปและอเมริกา อีกทั้งยงัมีการแสดงเปิดแสดงแบบ “เดินสาย” หรือ “International tour” ทั้ง
ในประเทศของตนและเดินสายเปิดแสดงตามเมืองต่างๆทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยซ่ึงให้การ
ตอ้นรับการแสดงประเภทน้ีเป็นอยา่งดี เฉพาะในปี 2550 -2553 มีการแสดงละครเพลงจากประเทศ
องักฤษและสหรัฐอเมริกามาเปิดการแสดงในประเทศไทย ถึง 5 เร่ือง ไดแ้ก่  

 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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บางส่ิง : ละครเพลง ความสุนทรีย์ของชาวตะวนัตก 
 “ละครเพลง” หรือ “Musical Play” ในท่ีน้ีหมายถึง ละครเพลงในเวทีสมยัใหม่ของ

ตะวนัตก โดยเฉพาะแนวอเมริกนัท่ีผสมผสานเพลงสากล ดนตรี ละครพูด และนาฏศิลป์ ซ่ึงเป็น
ละครมหาชมนิยม พฒันาข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา และแพร่หลายไปในยโุรปและเอเชีย  การ
แสดงคือ การขบัร้องเพลงเป็นหลกั มีดนตรีประกอบทุกอารมณ์และสร้างบรรยากาศตลอดเร่ือง 
คลา้ยเมโลดราม่า (Melodrama)  ละครเพลงพฒันามาจากการแสดงวพิิธทศันา (Vaudeville) และ
ระบาํเพลง (Extravaganza) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แต่ใชเ้พลงสมยัใหม่ท่ีมหาชนนิยม (Popular 
music) บทพดูไม่มาก จะสลบัระบาํตลอดเร่ือง การแสดงแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ การขบัร้อง(Singing) 
การแสดงละคร (Acting) และนาฏศิลป์ (Dancing) นอกจากน้ียงัมีฝ่ายดนตรี ฝ่ายศิลป์และเทคนิค 
แต่ละฝ่ายมีผูก้าํกบัเฉพาะดา้น ผูก้าํกบัรวม ซ่ึงควบคุมทุกอยา่ง เรียกวา่ผูก้าํกบัฝ่ายเวที (Stage 
director) หรือผูก้าํกบัทัว่ไป (General director) ซ่ึงส่วนใหญ่จะรับผดิชอบดา้นการแสดงละคร และ
ทาํงานประสานกบัผูก้าํกบัอีก 3 ดา้น คือ ผูก้าํกบัดนตรี (Musical Director) ผูก้าํกบันาฏศิลป์ (Dance 
director) และผูก้าํกบัฝ่ายศิลป์และเทคนิค (มทันี รัตนิน, 2546:29) 
 ละครเพลงมีการแสดงทัว่ไป ทัว่โลก อาจจะแสดงในงานใหญ่ๆ ท่ีมีทุนสร้างสูง ถือเป็น
อุตสาหกรรมประเภทหน่ึงเช่น ในเวสตเ์อนด ์ (West End) กรุงลอนดอน และละครท่ีรู้จกัและมีช่ือ-
เสียงไปทัว่โลกอยา่ง บรอดเวย ์(Broadway) ในกรุงนิวยอร์ก 
 

 เวสต์เอนด์ (West End) คือยา่นโรงละครเวทีช่ือดงัในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยโรงละครเวทีกวา่ 50 โรง  ยา่นน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพลาดไม่ไดใ้นลอนดอน มี
การบนัทึกสถิติวา่ในปี ค.ศ.2007 มีผูค้นไปเยีย่มชม West End ถึง 13 ลา้นคน   

 โรงละครในเวสตเ์อนด์ (West End) โรงหน่ึงๆ มกัเปิดการแสดงละครเร่ืองเดียวเป็น
ระยะเวลานาน โดยเวสตเ์อนด์ (West End) เป็นจุดเร่ิมตน้ของละครเพลงท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัและ
ไดรั้บการยอมรับไปทัว่โลก อยา่ง Les Misérables (1980), Cats The musical (1981),  We will rock 
you (2002) และ Mamma Mia! The Musical ซ่ึงไดรั้บความนิยมมาก เปิดการแสดงมาแลว้กวา่ 160 
เมืองทัว่โลก มีผูช้มกวา่ 32 ลา้นคน สร้างรายไดก้วา่ 2 พนัลา้นดอลล่าห์ เปิดแสดงมาแลว้กวา่ 3,200 
รอบ (ชยากร สุทินศกัด์ิ, (บรรณาธิการ), 2552: 33) 

 
 ละครบรอดเวย์ (Broadway) มีช่ือเสียงทางดา้นของศิลปะการละครเวที มีเอกลกัษณ์

ของละครอเมริกนัอยา่งท่ีนิยมกนัเรียกกนัวา่ละครเพลง มีองคป์ระกอบรูปแบบการแสดง เพลงและ
การเตน้รําในลกัษณะต่างๆ ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งตายตวัไม่วา่จะมีการแสดงสักก่ีรอบก็ตาม โดย 
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บรอดเวย ์ เป็นช่ือของถนนสายหน่ึงในกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประกอบดว้ยโรง
ละครกวา่ 40 แห่ง  และมีการรายงานวา่ช่วง ค.ศ. 2007-2008 รายไดจ้ากการจาํหน่ายตัว๋มูลค่าสูงถึง 
937 ลา้นเหรียญดอลล่าร์ (ชยากร สุทินศกัด์ิ, (บรรณาธิการ), 2552: 33) 

 วงการภาพยนตร์ก็มกัจะนาํเร่ืองราวจากละครเพลงมาทาํเป็นภาพยนตร์เพลงและส่วน-
มากจะประสบความสาํเร็จไดร้างวลัอยูเ่สมอ เช่น เร่ือง West Side Story, The Sound of Music, 
South Pacific,The King and I, Chicago, The Phantom Of Opera และ Hair Spray เป็นตน้ 

 ละครเพลงบรอดเวย ์ แต่ละเร่ืองมกัไดรั้บความนิยมและเปิดการแสดงติดต่อกนัยาวนาน
มาก ตวัอยา่ง เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2549 สถิติไดบ้นัทึกวา่ ละครเพลงเร่ือง The Phantom Of Opera 
เป็นละครเพลงท่ีเปิดการแสดงยาวนานท่ีสุดในโลก รวม 7,486 รอบ ณ โรงละครมาเจสติก และ
นอกจากน้ียงัไดรั้บรางวลัโทน่ี (Tony Award) ซ่ึงเป็นมาตรฐานดีท่ีสุดของวงการบรอดเวย ์ 

 ปัจจุบนัละครบรอดเวยไ์ดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มา
ปรับใชใ้หเ้ขา้กบัเร่ืองราวและเหตุการณ์อยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์ เคร่ืองยงิเลเซอร์ เคร่ือง
สร้างภาพ 3 มิติ เคร่ืองสร้างปรากฏการณ์ธรรมชาติเทียม ทาํใหล้ะครดูสมจริงสมจงัมากข้ึนทุกที 
เป็นจุดเด่นท่ีทาํให้ผูช้มช่ืนชอบละครบรอดเวยม์าโดยตลอด  
 ในประเทศอเมริกาและประเทศฝ่ังยโุรปนั้น การชมละครถือเป็นวฒันธรรมท่ีคุน้ชินมา
ชา้นาน และละครเพลงก็เป็นอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงซ่ึงมีความน่าสนใจ ทั้งน้ีเพราะสามารถสร้าง
รายไดจ้ากทั้งในและนกัท่องเท่ียวภายนอกประเทศอยา่งมหาศาล ซ่ึงหากมองละครเวทีหรือละคร
เพลงในประเทศไทยนบัวา่ไม่ใช่วฒันธรรมท่ีมาจากรากเหงา้ท่ีแทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 โปสเตอร์ละครเพลง The Phantom Of Opera และ MAMMA MIA! 
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เบิกโรง :  ละครไทยคือจารีต ประเพณี 
 ละครไทยเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นนาฏศิลป์ ร้องรําทาํเพลง มีท่ารําเป็นแบบ

แผนตายตวั ผูอ้าํนวยการแสดงคือ นายโรง หรือครูบาอาจารย ์ผูก้าํหนดท่า ตวัแสดง ดนตรี เร่ืองราว 
บทสนทนาหรือบทเจรจาเป็นร้อยกรองท่ีกวไีดนิ้พนธ์ข้ึน หรือนายโรงแต่งอาศยัโครงเร่ืองเดิม เช่น 
ละครนอก ละครชาตรี ลิเก โนรา ส่วนละครรําในพระมหาราชวงัพฒันามาจากละครนอกวงัของ
ชาวบา้น และมาประดิษฐใ์หง้ดงามประณีตใหเ้ป็นละครของหลวงซ่ึงกลายเป็นมาตรฐานใหแ้ก่
ชาวบา้นอีกทอดหน่ึง เช่นเดียวกบัโขน มีทั้งโขนหลวงและโขนชาวบา้นแตกต่างกนัท่ีบทและ
ท่าทางความประณีต บทโขนหลวงมีกวรีวมกนัแต่งข้ึนในรัชกาลต่างๆ เป็นตอนๆ จากเร่ืองราวใน 
“รามเกยีรติ์” ซ่ึงเป็นโครงเร่ืองใหญ่ ส่วนโขนชาวบา้นอาจมีบนัทึกเป็นบทไวบ้า้ง แต่ไม่หลงเหลือ
ในเวลาต่อมา ก็คงมีแต่โขนหลวงหรือโขนตามวงัเจา้นายซ่ึงมีบุญญาธิการอุปถมัภศิ์ลปินเหล่าน้ีไว้
ประดบัเกียรติและฐานะของตน เม่ือจะมีการแสดงในงานพิเศษ เช่น สมโภชน์ต่างๆ เจา้นายผู ้
ควบคุมการแสดงมกัจะเป็นผูก้าํหนดท่า เร่ือง ตอน ผูแ้สดง การตีความเป็นไปตามแบบแผน
ประเพณี ไม่นิยมใหแ้หวกประเพณี เพราะถือวา่ “ผดิครู” การฝึกซอ้มมกัจะใหค้รูหรือศิลปินเอก
แสดงเป็นแบบอยา่ง ทุกคนจะรําตามใหเ้หมือนท่ีสุด ศิลปินคนไหนท่ีแววดี มีความสามารถจะเป็นท่ี
โปรดปรานไดรั้บรางวลัและตาํแหน่งยศถาบรรดาศกัด์ิ ครูจะต่อท่ายากๆ ใหพ้ิเศษข้ึนไป การแสดง
แต่ละตอนมีผูแ้สดงนาํต่างกนั ผูช้มก็จะเฝ้าดูเฉพาะผูท่ี้จะรํางดงามพิเศษเหล่านั้น ส่วนท่ีเหลือก็รํา
เป็นกลุ่มไป มองรวมๆ กนั ผูช้มจะดูไปคุยไปรับประทานไปจนถึงตอนสาํคญัจึงจะตั้งใจดูเพื่อช่ืน
ชมท่ารํางามๆ ของศิลปินเอก (มทันี รัตนิน, 2546:12) 

 ต่อมาการให้ความสําคญักบัชาติตะวนัตกในฐานะชาติท่ีมีความกา้วหน้าทางวิทยาการ
และมีอาํนาจทางทหารท่ีเหนือกว่าปรากฏในสมยัรัตนโกสินทร์ เม่ือพม่าพ่ายแพแ้ก่องักฤษ ท่าม-
กลางภาวะดงักล่าวทาํให้ชนชั้นนําไทยต้องยอมรับชาติตะวนัตก เป็นชาติมหาอาํนาจท่ีต้องให้
ความสําคญั ดงัพระราชดาํรัสในรัชากาลท่ี 3 ก่อนสวรรคตวา่ “การศึกสงครามข้างญวณข้างพม่าก็
เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่กแ็ต่ข้างพวกฝร่ังให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานส่ิงใดของเขาท่ี
ควรจะร ่าเรียนเอาไว้กเ็อาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเล่ือมใสไปทีเดียว” (เจา้พระยาทิพากรวงศ์, 2538 
อา้งถึงใน ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 2550: 25) 

 การต่ืนตวัถึงความเจริญดา้นต่างๆ ของชาติตะวนัตก ส่งผลต่อการรับวฒันธรรมตะวนั-
ตก และปรับปรุงวฒันธรรมเพื่อไม่ใหถู้กดูแคลน เช่นรัชกาลท่ี 4 ทรงเคยมีพระราชปรารภวา่ “จะ
เสดจ็ไปสิงคโปร์ เพ่ือทรงพิจารณาวัฒนธรมอย่างฝร่ัง มาใช้ในการท านุบ ารุงบ้านเมือง” (สมเด็จฯ 
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, 2525 อา้งถึงใน ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 2550: 26)  การรับวฒันธรรม
ตะวนัตกจึงนบัเป็นแบบอยา่งในการทาํนุบาํรุงบา้นเมือง ซ่ึงเห็นไดช้ดัในสมยัรัชกาลท่ี 4 แต่ค่านิยม
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วฒันธรรมตะวนัตกคงเป็นเพียงรสนิยมของชนชั้นนาํ และไม่กระทบต่อวฒันธรรมความบนัเทิงท่ีมี
อยู ่ ดงัพฒันาการของการฟังป่ีพาทยต์ามรสนิยมการฟังดนตรีของตะวนัตกแต่พฒันาการท่ีเกิดข้ึนคือ 
การปรับปรุงวงป่ีพาทยใ์หมี้ท่วงทาํนองสนุกสนานแบบเดียวกนั เป็นตน้ 

 
เมื่อวนัเปลี่ยนผนั : จากความเพลนิเพลนิ สู่การแสดงฐานะ 

 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 อาจกล่าวไดว้า่ความหมายของการบนัเทิงเปล่ียนจากการแสดงใน
งานสมโภชฉลองท่ีมุ่งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูร่้วมงาน โดยไม่ตอ้งการค่าตอบแทน 
กลายเป็นความบนัเทิงท่ีสามารถหาซ้ือไดด้ว้ยเงินเพื่อส่ือฐานะในสังคม 

 ในสมยันั้นมีการพฒันาละครรําในรูปแบบใหม่ๆ คือ ละครพนัทาง ละครดึกดาํบรรพ ์
และละครร้อง เจา้ของคณะท่ีมีช่ือในยคุนั้นไดแ้ก่ เจา้พระยามหินทรศกัด์ิธาํรง มี “โรงละครปรินซ
เทยีเตอร์” เดิมช่ือ Siamese Theatre เป็นโรงละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ ารง (เพง็ เพญ็กุล) 
ถือเป็นโรงละครแห่งแรกท่ีริเร่ิมเก็บเงินค่าชมมหรสพในปี พ.ศ. 2526 แมเ้จา้ของโรงมหรสพจะ
อธิบายวา่นาํแบบอยา่งการเก็บเงินมาจากตะวนัตก แต่ก็สอดลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ฐานะ ดงั
การเก็บค่าชมไดรั้บการอธิบายวา่เป็นการแยกแยะฐานะของผูช้ม 

 “...มีการเล่นเปนท่ีดูสะบาย ของเลดีและเยนเตลแมน ซ่ึงอยากจะไปดูไม่ให้เป็นท่ีนั่ง
เบียดเสียดกับคนเลวๆ ท่ีใส่เส้ือเหมนสาบ แลไม่ได้ใส่เส้ือมีเห้ือเปลียเปลอะนั้น คร้ันผู้ดีมีช่ือเสียงจะ
ไปดูลครบ่อน แลลครงานปลีก ซ่ึงไม่ได้เสียเงินกมี็ความรังเกียจ กลัวจะต้องเบียดเสียดกับคนสก
ปลก หญิงผู้ดีดูกมี็ความรังเกียจท่ีมีบุรุษมาเบียดเสียด เพราเหตุดังนี ้ท่านเยลแตนแมนแลเลดี จึงยอม
ให้เงินค่าดู ซ่ึงลครปรินซเทียเตอร์มีเกบ็เงินแก่ผู้ดีขึน้คราวนี้” (จดหมายเหตุสยามไสมย เล่ม2 : 2427
อา้งถึงใน ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 2550: 39) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.2  โรงละครปรินซเทียเตอร์ 
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 การเกิดมหรสพเก็บเงินในคร้ังนั้น จึงเปล่ียนแปลงขนบการดูมหรสพและเป็นแบบอยา่ง
ของมหรสพเก็บเงินต่อๆ มา การเก็บเงินค่าชมมหรสพซ่ึงก่อใหเ้กิดผลประโยชน์รายไดแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้- 
ของมหรสพทาํใหเ้กิดการสร้างสรรคม์หรสพแนวใหม่เพื่อจูงใจผูช้มแต่คร้ังนั้น (มทันี รัตนิน, 
2546:14) 
 
สร้างภาพให้ดูดี : ละครเพลง เคร่ืองมือสร้างชาตินิยม  
 ละครเวทีในรูปแบบละครเพลงแบบไทยนั้น เป็นท่ีนิยมแพร่หลายอยา่งมากเน่ืองเพราะ
นโยบายชาตินิยมในสมยัจอมพล ป. พิบูลยส์งคราม โดยการใชล้ะครเพลงเป็นส่ือสร้างความรู้สึก
สาํนึกรักชาติ ดว้ยการสร้างสรรคโ์ดย หลวงวจิิตรวาทการ 

 หลวงวจิิตรวาทการเป็นผูท่ี้รักละครเวที โดยเฉพาะอยา่งยิง่ละครแนวโรแมนติกและรัก
โศก (Melodrana) ซ่ึงไดช้มในประเทศฝร่ังเศสและยโุรป ตั้งแต่คร้ังท่านรับราชการในสถานฑูต
ไทยประจาํกรุงปารีส ท่านนิยมละครพดูประกอบเพลงสมยัใหม่ท่ีไพเราะ เช่น โอเปอเรตตา ท่ีมี
นาฏศิลป์งามๆ แนวเร่ืองต่ืนเตน้ เร้าอารมณ์ ซาบซ้ึง เม่ือท่านไดรั้บนโยบายจากรัฐบาลชุดจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ใหจ้ดัแสดงละครปลุกใจใหป้ระชาชนเกิดความรักชาติและเสียสละเพื่อชาติ ท่านก็
สามารถแต่งละครท่ีกินใจเป็นท่ีนิยมของประชาชนในระยะเวลาอนัรวดเร็ว เพราะเป็นเร่ืองเขา้ใจ
ง่าย ภาษาพดูธรรมดา มีพระเอก นางเอก ผูร้้ายครบเคร่ือง ดนตรีไพเราะ ปลุกใจใหฮึ้กเหิม แนวเร่ือง
เก่ียวกบัความเสียสละชีพเพื่อชาติ เช่นเร่ือง “เลอืดสุพรรณ” “เจ้าหญงิแสนหวี” ซ่ึงเขา้ถึงจิตใจ
สามญัชนธรรมดาไดดี้ เพลงปลุกใจเหล่าน้ีไดมี้การเปิดทางวทิยทุุกวนัจนติดปากประชาชน 

 
 หลงัสมยัหลวงวจิิตวาทการ ละครแนวโรแมนติกและละครพดูประกอบเพลงยงัเป็นท่ี

นิยมต่อมาจนถึงสมยัละครโทรทศัน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการแสดง
ละครแข่งขนักนัหลายคณะหลายโรง เพราะภาพยนตร์ต่างประเทศไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ 
จึงเป็น “ยุคทอง” ของละครเวทียคุหน่ึง มีนกัประพนัธ์บทละครมีช่ือหลายคน เช่น “องิอร” เขียน
บทละครแนวรักผจญภยั เช่น “ดรรชนีนาง” มีเพลงไพเราะ ฉากงดงาม ทุกเร่ืองจะมีดนตรีสากล
แสดงคัน่ฉาก มีตลกครบเคร่ืองและระบาํเก๋ๆ สะดุดตา มีฝร่ังมาสอนท่าทางลีลาศและท่าเตน้บา้ง 
เช่น “มาดามสวสัดิ์” แต่ละคณะแข่งขนักนัประมูลตวัพระเอกนางเอก ในสมยัดารายอดนิยม คือ ส. 
อาสนจินดา สุพรรณ บูรณ์พิมพ ์ ฉลอง สิมะเสถียร ฯลฯ มีการนาํนวนิยายมหานิยมมาแสดง เช่น 
“บ้านทรายทอง” ของ ก.สุรางคนางค ์ และเร่ืองต่างแดนโรแมนติก เช่น “จุฬาตรีคูณ” “นางพญางู
ขาว” “กามนิต-วาสิฏฐี” เป็นตน้ แนวการแสดงก่ึงเหมือนจริงหรือโรแมนติก ค่อนไปทางเมโลด
รามา รักโศก นํ้าตาหลัง่มากมาย ประเภทนางเอกยากจนแสนดี นางร้ายใจโหด พระเอกเช้ือสายเจา้
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หรือจบจากนอก รูปหล่อ พอ่รวย ใจงดงาม ผูร้้ายแสนชัว่ไม่มีดี เป็นดาํเป็นขาว ผูก้าํกบัการแสดงมกั
เป็นนกัประพนัธ์หรือนกัแสดง และแสดงท่าทางใหดู้เป็นแบบ ท่าทางค่อนขา้งใหญ่กวา่จริง เพราะ
เวทีกวา้งและไกลจากผูช้ม พดูเสียงดงัฟังชดัเจน กวดขนัเร่ืองพยญัชนะ สระ ตวั “ร” ตวั “ล” ควบ
กลํ้าใหถู้กตอ้ง ยงัมีการบอกบทเสียงดงัขา้งฉาก อารมณ์จะแสดงดว้ยท่าทางภายนอกมากกวา่ท่ีจะ
พฒันาจากภายในดว้ยการใชส้มาธิหรือจินตนาการ ผูก้าํกบัการแสดงมกัเขม้งวดเร่ืองเทคนิค การ
เคล่ือนไหวบนเวที การหนัตวัออก การเดินเป็นจงัหวะ ลกัษณะคลา้ยละครของเชกสเปียร์สมยัเก่า 
หรือแนวละครสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18-19 แนวโรแมนติก แมโรดรามา และละครท่ีเนน้อารมณ์
ซาบซ้ึงเกินธรรมชาติ (Sentimental Drama) (มทันี รัตนิน, 2546:19) 
 
ภาพวนัน้ัน : ยุคทองของละครเวทใีนประเทศไทย 

 ตน้ทศวรรษ 2490 ละครเวทีมีพฒันาการและรูปแบบการแสดงตามอยา่งวฒันธรรมแบบ
ตะวนัตกอนัสอดคลอ้งกบัค่านิยมของยคุสมยั ทาํใหกิ้จการละครเวทีเฟ่ืองฟูไดรั้บความนิยมในหมู่ผู ้
มีฐานะ ค่าดูละครจาํกดักลุ่มผูช้มในแต่ละระดบั อตัราแพงท่ีสุดคือ 20 บาท 10 บาท และ 5 บาท ซ่ึง
ท่ีนัง่สาํหรับค่าดู 5 บาท มีเพียงเล็กนอ้ย อตัราค่าดูดงักล่าวนบัวา่ไม่นอ้ยเม่ือเทียบกบัราคาขา้วสาร 1 
ถงั ราคา 20 บาท (สุวรรณ บูรณพิมพ,์ 2528 อา้งถึงใน ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 2550: 227) 
 ละมูล อติพยคัฆ ์ กล่าวถึงความนิยมละครเวทีในช่วงตน้ทศวรรษ 2490 แทนท่ี
ภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมความบนัเทิงของคนกรุงเทพมหานครฯ ก่อนหนา้น้ี โดยมีละครเวที
แทนหนงัฉายตามโรงภาพยนตร์ “เฉลิมนครก่อนหน้านีมี้หนังฉาย แต่มากลายเป็นละครไทยไม่
ย้อนกลับ ท่ีหน้าโรงตามไฟให้ระยบั แล้วประดับโฉมหน้าดาราไทย” (2528 อา้งถึงใน ภทัรวดี 
ภูชฏาภิรมย,์ 2550: 227) 
 ความนิยมละครเวทีทาํใหเ้กิดละครเวทีมากมายหลายคณะ เช่น ศิวาภรณ์, ผกาวลี, เทพ
ศิลป์, นาํไทย, อศัวนิการละคร, ช่ืนชุมนุมศิลปิน เป็นตน้ การแข่งขนัของคณะละครทาํใหมี้การ
พฒันารูปแบบละครใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมของผูช้ม ลกัษณะความหรูหรา แปลกใหม่ใชเ้ทคนิค
สร้างความสมจริง และมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัรสนิยมของคนในสังคม 
 ละครคณะผกาวลี เป็นละครท่ีไดรั้บความนิยมมากคณะหน่ึงเพราะมีความแปลกใหม่ 
ทั้งองคป์ระกอบการแสดง ดนตรีและเน้ือเร่ือง ชูศรี มีสมมนต ์(2534 อา้งถึงใน ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 
2550: 227) เล่าถึงความแปลกใหม่ของละครเวทีผกาวลีวา่ 

 “เพลงท่ีอาจารย์ประสิทธ์ิ ศิลปบรรเลง แต่งให้ร้องนับว่าเรียกร้องความนิยมจาก
ประชาชนได้รวดเร็วเกินคาด อาจจะเป็นเพราะทุกอย่างเป็นของใหม่ โรงละครเฉลิมไทยสมยันั้นก็
ยงัเป็นของใหม่ มีฉากเล่ือน ฉากหมนุ คือเวทีหมุนสามารถเปล่ียนฉากได้รวดเร็ว แล้วกต็ัวละครก็
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ใหม่ๆ สดๆ เน่ืองจากคุณครูลัดดาน ามาจากโรงเรียนศิลปากรเป็นส่วนใหญ่ เคร่ืองแต่งตัวกแ็พรว
พราวไปหมด บทละครกเ็ย่ียมท่ีสุด เนือ้เร่ืองเป็นท านองอย่างเร่ือง “เตล็มา” ของฝร่ังหรืออย่าง “อติ
รูปกับอรัญญาณี” ของอาจารย์ “แสงทอง” 

 ความทนัสมยัแบบตะวนัตกตามรสนิยมของผูช้ม ทาํใหค้ณะละครผกาท่ีเกิดข้ึนไม่นาน
มีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมอยา่งมาก มีผูก้ล่าวถึงช่ือเสียงของคณะละครผกาวลีขณะนั้นวา่ “ขจร
ขจายราวกับพลุ เป็นความบันเทิงแปลกใหม่ทันสมยัในยคุนั้น” (ประสิทธ์ิ ศิลปบรรเลง, 2547 อา้ง
ถึงใน ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 2550: 228) การประสบความสาํเร็จของคณะผกาวลีเป็นแบบอยา่งของ
พฒันาการท่ีเนน้เทคนิคความแปลกใหม่ และความสอดคลอ้งกบัยคุสมยัแก่ละครเวทีคณะอ่ืนๆ 

 เน้ือเร่ืองท่ีปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัรสนิยมของคนในสังคมสอดคลอ้งกบับริบท
ของยคุสมยั ทาํใหล้ะครเวทีอยูใ่นความสนใจของผูช้มเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะเร่ืองท่ีไดรั้บความ
นิยมจากตลาดหนงัสือนวนิยาย นบัแต่เร่ืองประเภทจินตนิยาย ละครชีวติ จนถึงละครประวติัศาสตร์
ท่ีนาํมาจากนวนิยายตะวนัตกละครเวทีในยคุแรกเป็นเร่ืองประเภทจินตนิยาย อนัสอดคลอ้งกบั
สภาพสังคมภายหลงัสงครามท่ีประชาชนตอ้งการความร่ืนรมย ์ เพื่อผอ่นคลายความวิตกกงัวล เช่น 
เร่ืองท่ีจดัแสดงของคณะผกาวลีเป็นจินตนิยายของต่างประเทศทาํใหไ้ดรั้บความนิยม “มีแฟนคนดูท่ี
ชอบรูปแบบการแสดงทันสมัยของคณะผกาวลีไม่น้อย ละครท่ีครูจัดสมยันั้นกค่็อนข้างคลาสสิก 
อย่างเร่ือง “เงือกน้อย” ท่ีเป็นเร่ืองของฝร่ังท่ีเขาแสดงเป็นบัลเล่ต์ ตอนนั้นคุณครูลัดดาจัดแสดงละคร
ประเภทฝร่ังต่างประเทศจนเกือบจะไม่มีเร่ืองให้เล่นแล้ว ท่านกหั็นมาแสดงบทละครแบบไทยแท้
ของเราบ้าง แต่กย็งัเป็นศิลปะ ละครร้องในสไตล์ “โอเปร่า” (ชูศรี มีสมมนต,์ 2534:68 อา้งถึงใน 
ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 2550: 229) 

 ต่อมาโครงเร่ืองของละครเวทีจะเนน้ละครอิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมุ่งส่งเสริมความรักชาติ เช่น “เร่ืองขุนเหล็ก” “พนัท้ายนรสิงห์” ของอศัวนิการละคร 
“ยอดขุนพล” “ผู้ชนะสิบทศิ” ของศิวารมณ์ และเปล่ียนเป็นละครชีวติสะทอ้นสภาพสังคมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัรสนิยมของตลาด โดยพนม สุวรรณบุศย ์กล่าววา่ 

 “เด่ียวนีล้ะครแบบมีกษัตริย์นั้นตกบัลลังก์เสียแล้ว และกเ็ป็นความจริง หลังจาก 
“ดรรชนีนาง” ของอิงอร ประสบความส าเร็จอย่างงดงามในรอบปักษ์นี ้ “ข้ามมหาสมทุร์” ของ
สุวฒัน์ วรดิลก อนัเป็นละครชีวิตแบบทันสมยักไ็ด้รับความส าเร็จอย่างงดงามอีกเร่ืองหน่ึง ท้ังๆท่ีฝน
ตกประชาชนกย็งัฝ่าฝนมาดูและเม่ือดูจบกพ็ูดกันต่อๆ ไปว่าเร่ืองนีเ้ขาดีจริง น่ีเองท าให้คนแน่นขึน้ๆ 
กว่าเดิมทุกรอบเบียดเสียดเยียดยดัราวกับว่าทุกคนได้รับเชิญมาดูฟรี” (อา้งใน ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 
2550: 229) 
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ภาพแห่งความหลงั : จุดจบยุคทองของละครเวทไีทย 
 อยา่งไรก็ตามเม่ือละครเวทีมีพฒันาการถึงขีดสุด ใชเ้ทคนิคการแสดงท่ีตอ้งลงทุนสูง 
ยอ่มยากต่อการพฒันารูปแบบละครใหก้า้วหนา้หรือแปลกใหม่ทนัสมยัไปกวา่เดิม จึงเส่ือมลงใน
ท่ีสุด กุมุท จนัทร์เรือง ใหเ้หตุผลในการเลิกจดัแสดงละครเวทีในปี พ.ศ.2494 วา่ 
 “ผู้ผลิตละครมีทางได้ก าไรน้อย แต่มีทางขาดทุนมาก เพราะการสร้างละครเร่ืองหน่ึงๆ 
ต้องลงทุนมากไปไม่น้อยกว่าการท าภาพยนตร์เร่ืองหน่ึง คือ 4-6 หม่ืนบาท แต่เวลาเล่นมีจ ากัดและ
ความไม่แน่นอนของผลลัพพ์มีน้อย ดินฟ้าอากาศเหตุการณ์บ้านเมือง ต้นเดือนปลายเดือนล้วนมี
ส่วนท าให้รายได้ผนัแปรไปได้ นอกจากนีเ้จ้าของโรงยังบีบคณะละครให้หาเร่ืองเย่ียมๆ เด่นๆ 
ลงทุนมากๆ ออกมาเล่นบ่อยๆ งานละครในปัจจุบันจึงดีส าหรับผู้มีโรงให้เช่า ตัวแสดงท่ีเล่นบ่อย 
คนงานท่ีมีงานท าระหว่างแสดง และรัฐบาลผู้ เกบ็ภาษี แต่เจ้าของคณะต้องเส่ียงมาก ด้วยเหตุผลนี้
กุมทุจังได้วางมือจากการละครช่ัวคราว” (โฆษนาสาร, 1มกราคม 2494 อา้งถึงใน ภทัรวดี ภูชฏา
ภิรมย,์ 2550: 229) 
 ในท่ีสุดละครเวทีไม่สามารถพฒันาการแสดงให้ดีไปกวา่เดิม มีความจาํเจทั้งผูแ้สดง 
การดาํเนินเร่ืองและเน้ืองเร่ือง อีกทั้งภาพยนตร์ไทยกลบัมาเฟ่ืองฟูอีกคร้ัง ละครเวทีจึงปิดฉากลง 
เจา้ของคณะละครหลายคนไดห้นักลบัไปสร้างภาพยนตร์ตามความนิยมของผูดู้ มีผูว้จิารณ์ถึงเหตุ
ความเส่ือมของละครเวทีเน่ืองจากความจาํเจของโครงเร่ืองและการแสดงวา่ 
 “ละครแบบสมยัใหม่นั้น กค็งมีเล่นปกติ ศิลปินผู้แสดงท่ีมีช่ือเสียงเม่ือห้าปีก่อน บัดนีก้็
คงมีช่ือเสียงอยู่ตามเดิม หลายคนคงอยู่คณะเดิมแต่ย้ายคณะไปกมี็มาก อย่างไรกดี็เหมือนทุกๆ คณะ
ส่วนการแสดงและการสร้างฉากดีขึน้กว่าแต่ก่อน แต่การด าเนินเร่ืองยงัยืดยาด เร่ืองหน่ึงกว่าจะจบ
ตั้งสามส่ีช่ัวโมงนั้น ข้าพเจ้าไม่อยากจะเช่ือว่าผู้ดูคนไทยเราต้องการปริมาณมากกว่าคุณภาพเลย” 
(ข่าวกรุง, เมษายน 2496 อา้งถึงใน ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 2550: 230) 
 พฒันาการของละครเวทีซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัรสนิยมของตลาด ทั้งค่านิยมวฒันธรรม
ตะวนัตก ความแปลกใหม่ทนัสมยัตามรสนิยมวฒันธรรมแบบตะวนัตกของผูช้ม ทาํใหล้ะครเวที
กลายเป็นวฒันธรรมความบนัเทิงท่ีแพร่หลายในช่วงตน้ทศวรรษ 2490 แต่รูปแบบ เน้ือหาและ
องคป์ระกอบของละครเวทีคงตอบสนองกลุ่มผูช้มซ่ึงเป็นกลุ่มผูมี้ฐานะในสังคม ดงัเขา้ใจกนัใน
ขณะนั้นวา่ “ละครเวทีเป็นละครของผู้ ท่ีมีรสนิยม” (มณี รามอินทรา, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2547
อา้งถึงใน ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย,์ 2550: 230) 
 แมว้า่การแสดงละครเวทีในลกัษณะของอุตสาหกรรมจะซบเซาไป แต่นบัไดว้า่คนไทย
ไดเ้ร่ิมรู้จกักบัวฒันธรรมการชมละครอยา่งตะวนัตก อีกทั้งยงัไดรู้้จกักบัละครเพลง ท่ีหลวงวจิิตร
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วาทการไดด้ดัแปลงจากละครโอเปร่าของตะวนัตกเป็นเน้ือเร่ืองและบทเพลงไทย ซ่ึงคร้ังนั้นถูกใช้
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างชาตินิยมของรัฐบาล 
 
ไม่เคยมีค าว่าสาย :  ความพยายามของธุรกจิละครเวทไีทย 
 การแสดงละครเวที และละครเพลงของในเชิงแสวงหารายไดน้ั้นยงัคงมีแสดงบา้งแต่ไม่
เป็นท่ีนิยมนกัเท่าอดีต ซ่ึงคณะละครสาํคญัๆ ท่ีเปิดแสดงจากอดีตถึงปัจจุบนัมีดงัต่อไปน้ี 
 มณเฑียรทองเทียเตอร์  จะแสดงละครแนวบนัเทิงรอบดึกแบบ Cooktail loung theatre 
มีศิษยจุ์ฬา-ธรรมศาสตร์ไปร่วมจดั และใหร้างวลัแก่นกัแสดงและบทยอดเยีย่มประจาํปีของมณเฑียร
ทองเทียเตอร์ นกัแสดงจากมณเฑียรทองเทียเตอร์หลายคนพฒันาเป็นผูก้าํกบัละครโทรทศัน์ใน
ปัจจุบนั มณเฑียรทองเทียเตอร์เปิดกิจการอยูไ่ดป้ระมาณ สิบกวา่ปีก็เลิกไป เพราะมีปัญหาทาง
การเงินและการบริหาร (มทันี รัตนิน, 2546:26) 
 คณะละคอน 28  เป็นกลุ่มบณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัธรรม- 
ศาสตร์ ท่ีร่วมกนัจดัตั้งบริษทัผลิตละครคุณภาพจากบทละครและวรรณกรรมต่างประเทศ ผูน้าํกลุ่ม 
รุ่นบุกเบิก ไดแ้ก่ อาจารยรั์ศมี เผา่เหลืองทอง(บณัฑิตจากศิลปการละคร จุฬาฯ และ Yale Drama 
School, USA)  ยทุธนา ทุกดาสนิท(บณัฑิตจากคณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และไดศึ้กษาใน
สาขาการละครอีกดว้ย)  บุรณี  รัชไชยบุญ(บณัฑิตจากศิลปศาสตร์การละคร จุฬาฯ และศึกษาต่อการ
ละครในสหรัฐอเมริกา)  ปนดัดา เล้ิศลํ้าอาํไพ(บณัฑิตจากศิลปการละคร จุฬาฯ)  อาจารยรั์ศมีเป็น
ผูท้าํบทและเป็น “Dramaturg” หรือท่ีปรึกษาวจิาร์บท เป็นส่วนใหญ่ ยทุธนากาํกบัการแสดง บุรณ
ออกแบบควบคุมแสง สี เสียงและเทคนิค   ปนดัดา บริหาร ประชาสัมพนัธ์และประสานงาน  ซ่ึง
ปัจจุบนัคณะละคร 28 ยติุกิจการไปแลว้ (มทันี รัตนิน, 2546:27) 
 แดสเอนเตอร์เทนเมนต์  เม่ือปีพ.ศ. 2533 กลุ่มบณัฑิตการละครอีกกลุ่มหน่ึง ไดจ้ดัตั้ง
บริษทัแดสเอนเตอร์เทนเมนต(์Dass Entertainment) เพื่อ “ผลิตรายการศิลปะบนัเทิงท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะการแสดงบนเวทีงานศิลปะบนัเทิงสมยัใหม่”  ท่ีสาธารณชนเขา้ใจไดง่้ายและสะทอ้น
สังคม โดยใชน้กัแสดงอาชีพจากวงการโทรทศัน์เป็นส่วนใหญ่ แนวการนาํเสนอเป็นละครชวนหวั
สะทอ้นสังคม ละครเพลง ละครสาํหรับเด็ก เร่ืองฆาตกรรมสืบสวน ทั้งท่ีเป็นละครดดัแปลงจากบท
ต่างประเทศ และบทท่ีเขียนข้ึนใหม่ เน้ือหาเขา้ใจไดไ้ม่ยากนกั เพรากลุ่มเป้าหมายคือชนชั้นกลาง
จนถึงระดบัสูง เก็บค่าชมค่อนขา้งแพง เพื่อสามารถเป็นธุรกิจการคา้ได ้ 
 ผูก้าํกบัละครส่วนใหญ่ของแดสเอนเตอร์เทนเมนต ์ คือ สุวรรณดี  จกัราวรวธุ (ศึกษา
วรรคดีและการละครจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) ใชแ้นวการกาํกบัการแสดงสมจริง ใหน้กัแสดง
มีอิสระในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกตามธรรมชาติ  ไม่เขม้งวดเร่ืองบล็อกก้ิง (B lo ck in g) หรือ
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องคป์ระกอบ (Composition) มากนกั ใหล้ะครสามารถส่ือสารกบัผูช้มไดดี้ท่ีสุด โดยเฉพาะละคร
ชวนหวั ละครเพลงและละครเด็ก แนวการออกแบบฉากส่วนใหญ่จะสมจริงในละครประเภทชีวิต
และสะทอ้นสังคมปัจจุบนั ส่วนท่ีเป็นละครเพลงและละครเด็ก มกัเป็นแนวจินตนาการ (Fantasy)  
 แดสเอนเตอร์เทนเมนตไ์ดต้ั้งโรงละครกรุงเทพ เม่ือพ.ศ. 2536 นบัเป็นโรงละครเอกชน
สมยัใหม่เตม็รูปแบบแห่งแรกท่ีมีการแสดงประจาํปี นอกจากนั้นยงัผลิตละครสั้นแนวขบขนั ละคร
เด็กและละครเพื่อการศึกษาทางโทรทศัน์ จดัประกวดบทละครรางวลั “สดใสอะวอร์ด” ประจาํทุกปี 
ละครท่ีชนะเลิศบางเร่ืองนาํมาจดัแสดง เป็นการพฒันาคนละครรุ่นใหม่ และจดัฝึกอบกรมการแสดง
และการจดัแสดงโดยผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศ เช่น องักฤษ สนบัสนุนโดย บริติส เคาน์ซิล(The 
British Council) (มทันี รัตนิน, 2546:28) 
 ภัทราวดิีเธียเตอร์  ในวงการบนัเทิงอาชีพ “ภทัราวดี มีชูธน”  เป็นศิลปินนกัแสดงและ
กาํกบัการแสดงท่ีมีบทลาทสาํคญัยิง่คนหน่ึง ในการพฒันาการละครสมยัของไทย  โดยสาํเร็จการ-
ศึกษาการละครสมยัใหม่โดยตรงท่ีสหรัฐอเมริกาจาก Pasadena Play House Drama School  
แคลิฟอร์เนีย และเร่ิมการแสดงในพ.ศ. 2515 ดว้ยภาพยนตร์เร่ืองแรก “ไม่มีสวรรคส์าํหรับคุณ” 
 ระหวา่ง พ.ศ. 2514-2528 ภทัราวดี มีชูธน  ไดเ้พิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ทางดา้น
การละครเพลงแนวบรอดเวย ์ ฝึกนาฏศิลป์สากล ขบัร้องและแสดงในรูปแบบละครออฟ บรอดเวย ์
(Off Broadway) จากประสบการณ์น้ี เธอไดก้ลบัมาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินเด่ียว (One 
Women Show) ซ่ึงเป็นการแสดงทั้งนาฏศิลป์ เพลง เตน้ ละครยอ่ย เป็นตน้ ผสมผสานท่านาฏศิลป์
สากลโดยมีคู่หางเคร่ืองฝร่ัง นบัเป็นคร้ังแรก เป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของผูช้มมาก หลงัจากนั้นเธอไดผ้ลิต
ละครแนวบรอดเวย ์ เก่ียวกบัชีวตินกัร้องไทยสากลเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยอยา่งครบเคร่ืองและ
เทคนิค เร่ืองเก็บดาวดวงใหม่ ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีลอนนี (Lonni) นกัเตน้
อเมริกาเป็นผูอ้อกแบบและฝึกซอ้มท่าเตน้ แบร์รีย ์ อาร์โนลด ์ (Barry Arnold) ชาวอเมริกาซ่ึงเคย
ทาํงานละครบอรดเวยเ์ป็นผูอ้อกแบบฉาก แสง สี เสียง ละครเร่ืองน้ีเป็นแบบอยา่งให้แก่การแสดง
คอนเสิร์ตของไทยสมยัใหม่ (มทันี รัตนิน, 2546:29)  
 
 ดว้ยพฒันาการดา้นการละครของไทย และดว้ยการเปิดการแสดงของคณะละครต่างๆ 
ทาํใหค้นไทยคุน้เคยกบั “ละครเพลง” หรือ “Musical Play” มากข้ึน  ทั้งการพฒันาละครเพลงของ
หลวงวจิิตราวาทการท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือของการสร้างกระแส “ชาตินิยม”  หรือการสร้างละครเพลง
จากบทละครแปลต่างประเทศของคณะละคร 28 หรือจากการนาํเทคนิคและบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ
ดา้นละครเพลงมาพฒันาคุณภาพละครของไทย จากการริเร่ิมของภทัราวดี มีชูธน 
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 จากบทเรียนของธุรกิจละครเพลงของเมืองไทยนั้น ยงัลม้ลุกคลุกคลาน และเป็นเร่ือง
ยากท่ีจะประสบความสาํเร็วในเชิงธุรกิจซ่ึงยคุละครเพลง ละครเวทีนั้นเคยเฟ่ืองฟูช่วง แดสเอนเตอร์
เทนเมน้ท ์ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเติบโตและมีประสบการณ์ แมเ้น้ือหาน่าสนใจ  แต่ยงัไม่หลากหลายนกั และ
จุดอ่อนในแง่การส่ือสารการตลาด ประชาสัมพนัธ์และการตลาด ทาํใหก้ระแสนั้นค่อยๆ หายไปจาก
วงการ โดยนางสาวสุวรรณดี จกัราวรวธุ ผูก้าํกบัการแสดง บริษทั แดสเอน็เตอร์เทนเมนท ์ จาํกดั 
เปิดเผยวา่ กล่าวถึงความสาํคญัของการทาํการส่ือสารการตลาดกบัธุรกิจละครเวที 

“สาเหตุท่ีละครเวทีไม่ประสบความส าเร็จในเร่ืองรายได้อาจมาจากปัญหาในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพราะมีผู้ ท่ีสนใจอยากชม แต่ซ้ือบัตรไม่ทัน ท าให้พลาดไปอย่างน่าเสียดาย
นอกจากนีย้งัขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล ถึงแม้จะมีสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนอยู่บ้าง แต่ธุรกิจ
นีก้ไ็ม่สามารถไปรอดได้ อีกท้ังยงัอยากให้มีการท าการตลาดเดินควบคู่ไปกับการยึดมัน่ในคุณค่า
ทางศิลปะ” (บิสิเนสไทย, 2550, 25 ตุลาคม)  
 

 ในรอบหลายปีท่ีผา่นมา รัฐบาลไทยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์ โดยในสมยั พตท. ดร. ทกัษิณ ชินวตัร ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ไดว้างรากฐานของ
เศรษฐกิจสร้างสรรคด์ว้ยการก่อตั้ง “ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (สบร.)”  หรือ OKMD  
ซ่ึงเป็นองคก์รมหาชน ภายใตส้ังกดัของสาํนกันายกรัฐมนตรี โดย สบร. ไดแ้ตกแขนงหน่วยงานดา้น
เศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ว ้ อาทิ “อุทยานการเรียนรู้” หรือ TK Park  อีกทั้ง “ศูนยส์ร้างสรรคง์าน
ออกแบบ” หรือ “TDCD” ท่ีมีผลงานเพื่อการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค ์อยา่งโครงการ “คิด Creative 
Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยดว้ยความคิดสร้างสรรค”์  นอกจากนั้นรัฐบาลชุดพตท. ดร. ทกัษิณ ชิน-
วตัร ไดเ้ร่ิมหลากหลายโครงการท่ีมาจากฐานความคิดอยา่ง “โครงการสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์” หรือ “OTOP”  หรือ “โครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่” เป็นตน้ 

 แมว้่ารัฐบาล พตท. ดร. ทกัษิณ ชินวิตร หมดวาระลงแลว้ หากแต่นโยบายการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทยยงัคงพิสูจน์ไดถึ้งความจาํเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาให้เกิดข้ึน
อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงในรัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ เวชาชีวะ ซ่ึงดาํรงค์ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  ก็ไดป้ระกาศ
สานต่อเจตนารมณ์ โดย ได้ประกาศใช้แนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในการขบัเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยไดบ้รรจุนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหน่ึงใน “แผนปฏิบติัการไทย
เข้มแข็ง” โดยในระยะเวลา 3 ปี ได้มีการจดัสรรงบประมาณถึง 20,000 ล้านบาท เพื่อพฒันา 15 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 4 กลุ่มหลกันั่นคือ ด้านมรดกทางวฒันธรรม(Heritage or Cultural 
Heritage)  ดา้นศิลปะ(Arts)  ด้านส่ือ(Media)   และดา้นงานสร้างสรรค์ตามลกัษณะงาน (Function 
Creation) โดยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2552  รัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ เวชาชีวะ ได้จัดงานเปิดตัว
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โครงการ Creative Thailand อย่างเป็นทางการ โดยประกาศเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสา-
หกรรมดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
สร้างสรรคข์องประเทศ จาก 12 % เป็น 20 % ของดีจีพีภายในปี 2552  (สํานกังานบริหารและพฒันา
องคค์วามรู้, 2553, 1 กุมภาพนัธ์) 

 
 การประกาศนโยบาลเชิงรุกดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาล นบัเป็นสัญญาณเชิง
บวกของอุตสาหกรรมละครเวที ท่ีนบัเป็นธุรกิจแขนงหน่ึงในเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ แมว้า่ใน
อุตสาหกรรมละครเวที จะมีผูเ้ล่นในตลาดนอ้ยรายหากแต่ก็มีโอกาสเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงราวปี 
พ.ศ.2550 อุตสาหกรรมละครเวทีในประเทศไทยกลบัมาไดรั้บการฟ้ืนตวัอีกคร้ังหน่ึงดว้ยการดาํเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชนในหลากหลายบริษทั โดยธุรกิจน้ีถูกจดัเป็นอีกแขนง (Segment) ในธุรกิจการ
จดัแสดง (Showbiz) แมค้่อนขา้งจะจดัเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) แต่ปัจจุบนัพฤติกรรม
คนยคุใหม่นั้นเสพบนัเทิงหลากหลายและไม่ค่อยมีเส้นแบ่ง การตดัสินใจจ่ายเงินนั้นดูจาก ความ
น่าสนใจ อาทิ ตวันกัแสดง ท่ีพลิกบทบาท หรือเน้ือหา  และส่ิงท่ีทาํใหล้ะครเพลงในปัจจุบนัแต่ละ
เร่ืองประสบความสาํเร็จยอ่มตอ้งใหค้วามสาํคญักบั การตลาด ประชาสัมพนัธ์ใหต่้อเน่ือง   ปัจจุบนั
การขายกนัท่ีความตระการตาของฉาก เพียงแค่บทนั้นให้อรรถรสเพียงดา้นเดียว ดงันั้นการทาํให้
โชวใ์หอ้ลงัการข้ึน จะช่วยให้ทาํใหดึ้งกลุ่มใหม่ไดก้วา้งข้ึนและการทาํการตลาดก็มีส่วนช่วยดึงความ
น่าสนใจใหล้ะครเพลงมากข้ึน (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม) 
 

 สามารถสรุปภาพรวมของการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมละครเวทีไทยไดว้า่ กาํลงั 
ขยายวงกวา้ง จากภาพลกัษณ์ในแนวด่ิง ท่ีเจาะจงเฉพาะชนชั้นไฮโซ หรือ ผูมี้รสนิยมวไิล ไดถู้กทาํ
ใหแ้บนราบ ทั้งเน้ือเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย และราคาเขา้ชมท่ีตอบสนองต่อตลาดแมสมากข้ึน ยคุใหม่ของ
ละครเวทีเมืองไทยไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้  โดยเฉพาะละครเพลง (บิสิเนสไทย, 2551, 5 กนัยายน, http:// 
www.businessthai.co.th/bt/content.php?data=414558) โดยอุตสาหกรรมละครเวทีในประเทศไทย 
ปัจจุบนัมีการเปิดแสดงละครเพลงมากกวา่ละครพดู โดยมีผูป้ระกอบการไม่มากรายนกัหากแต่มี
ความน่าสนใจไม่นอ้ย ไดแ้ก่ 

 
 บริษัท ดรีมบ๊อกซ์ จ ากดั เปิดการแสดงละครเพลง คู่กรรม เดอะมิวสิคัล (ปี 2545-2551 

แต่เปิดแสดงไม่ต่อเน่ือง),  แม่นาค เดอะมิวสิคัล(ปี 2552) โดยการเปิดแสดงละครเพลง 1 เร่ืองมีรอบ
การแสดงเฉล่ีย 20 รอบต่อการเปิดแสดงหน่ึงคร้ัง และไม่เนน้การพฒันาละครเพลงเร่ืองใหม่ๆ ออก
สู่ตลาด หากแต่เนน้การสร้างละครเพลงท่ีสามารถเวยีนแสดงไดห้ลายคร้ังเพื่อประหยดัตน้ทุนและ
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ระยะเวลาในการผลิต หากวเิคราะห์การดาํเนินงานละครเพลงของ บริษทั ดรีมบ๊อกซ์ จาํกดั นบัวา่ยงั
ไม่ประสบความสาํเร็จในเร่ืองรอบการแสดง เท่าท่ีควร อีกทั้งยงัขาดความหลากหลายในการผลิต
เพราะมีนโยบายประหยดัตน้ทุนในการผลิตละครเพลง 

 
ภาพท่ี 1.3 ละครเพลง คู่กรรม เดอะมิวสิคลั และ  แม่นาค เดอะมิวสิคลั 

 
 บริษัท ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั เร่ิมเปิดการแสดงละครเพลงในช่ือ AF The Musical โดย

จดัแสดงเร่ือง ตอน AF The Musical ตอน เงิน เงิน เงิน  (ปี 2550), AF The Musical ตอน โจโจ้ซัง 
(ปี 2551) โดยการเปิดแสดงละครเพลง 1 เร่ืองมีรอบการแสดงเฉล่ีย 20 รอบต่อการเปิดแสดงหน่ึง
คร้ัง  และมีเป้าหมายเพื่อสร้างงานใหก้บัศิลปิน อเคเดม่ีแฟนแทเชีย เป็นหลกั อีกทั้งยงัวางตนเองวา่
เป็นละครเพลงอิงคอนเสิร์ตซ่ึงผูช้มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแฟนคลบัของศิลปินท่ีร่วมแสดงในเร่ือง 
หากวเิคราะห์การดาํเนินงานละครเพลงของ บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จาํกดั นบัวา่ยงัไม่ประสบ
ความสาํเร็จในเร่ืองรอบการแสดง  
 

 
ภาพท่ี 1.4 ละครเพลง AF The Musical ตอน เงิน เงิน เงิน  และ AF The Musical ตอน โจโจซ้งั 
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 บริษัท เวร์ิคพอทย์ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2552 ปรากฏการณ์ร่วมผลิตไดเ้กิดข้ีนระหวา่ง
บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จาํกดั และ บริษทั โตะ๊กลม ในเครือบริษทั เวร์ิคพอทย ์ จาํกดั (มหาชน) จดั
แสดง "เดอะ เลเจนด์ ออฟ เร่ขายฝัน เฉลยีง เดอะมิวสิคัล" (ปี 2552)  การเขา้มารุกตลาดของบริษทั 
เวร์ิคพอทย ์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นช่องทางการส่ือสารการตลาด และมีความ 
สามารถในเชิงการผลิตนั้น ทาํใหอุ้ตสาหกรรมละครเพลงไทยมีสีสันมากข้ึน และผูช้มไดเ้สพงาน
ละครท่ีหลากหลาย หากแต่การนโยบายการผลิตละครเพลงร่วมกนัระหวา่ง เวิร์คพอทย ์ และ ทรู 
แฟนเทเชีย นั้นยงัไม่เห็นเป็นกลยทุธ์ในระยะยาว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.5 ละครเพลง เดอะ เลเจนด ์ออฟ เร่ขายฝัน เฉลียง เดอะมิวสิคลั 

 
 บริษทัผูผ้ลิตละครเพลงทั้ง 3 บริษทันั้นนบัวา่ยงัไม่ประสบความสาํเร็จชดัเจนนกัทั้งใน

ดา้นรายไดแ้ละจาํนวนรอบการเปิดแสดง ซ่ึงผูผ้ลิตละครเพลงอยา่งต่อเน่ืองและประสบความสาํเร็จ
ทั้งจาํนวนรอบการแสดงและรายได ้อีกทั้งยงัถือเป็นเจา้ตลาด คือ บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั ซ่ึงคุณถกล-
เกียรติ  วรีวรรณไดก้ล่าวถึงกุญแจสาํคญัความสาํเร็จของละครเพลงอีกประการหน่ึง คือการส่ือสาร
การตลาด 

 “การท าละครเวทีให้ประสบความส าเร็จท้ังในเร่ืองของรายได้และทางคุณค่าทางศิลปะ
นั้นเป็นเร่ืองท่ียาก ซ่ึงจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องผสมผสานระหว่างเนือ้เร่ือง นักแสดง เส้ือผ้า 
ฉาก รวมถึงการท าการตลาดอย่างต่อเน่ืองในส่วนของโฆษณาประชาสัมพันธ์”(บิสิเนสไทย, 2550, 
25 ตุลาคม) 
 “มาร์เกต็ติง้ มีความส าคัญมาก ผมว่าเราคงเป็นคนละครเวทีอยู่เจ้าเดียวท่ีท ามีเดีย
โทรทัศน์ด้วย และท าละครเวทีด้วย และเอา 2 อย่างมา Merge กันได้อย่างลงตัว อันนีป้ฏิเสธไม่ได้
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เลย เพราะละครเวทีต้องการการโปรโมทผ่านรายการโทรทัศน์มากๆ ละครเวทีดีๆ ถ้าไม่ได้โปรโมท
ให้คนมาดู เขากม็าดู  นั่นคือ ในเร่ืองของการโปรโมท เร่ืองมาร์เกต็ติง้” (พยงุศกัด์ิ วิริยะบณัฑิตกุล, 
(บรรณาธิการ), 2551: 134)  
 
ระบายความฝัน : บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั กบัการรุกตลาดละครเวที 
 บริษทั ซีเนริโอ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนในปี 2547 บริหารงานโดยคุณถกลเกียรติ วรีวรรณ ซ่ึง
เป็นผูริ้เร่ิมละครเพลงเวทีเร่ืองใหญ่และสามารถสร้างกระแสต่ืนตวัในสังคม  ตลอด 10 ปี ดว้ยความ
ตั้งใจของคุณถกลเกียรติ วรีวรรณ ท่ีตอ้งการสร้างวฒันธรรมการดูละครใหเ้กิดข้ึนในเมืองไทย 
เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีภาพลกัษณ์เก่าๆ ท่ีฝังอยูใ่นหวัของผูบ้ริโภคท่ีคิดวา่ ละครเวทีตอ้ง “ปีน
บันได” ทั้งน้ีเพื่อขยายฐานคนดู ใหก้ลายเป็นการแสดงท่ีทุกคนสามารถรับชมได ้ (Mass Product) 

 “การท่ีจะท าให้คนดูเข้าใจและชอบได้ ต้องค่อยไปทีละขัน้ตอน เพราะคนไทยหลายคน
ยงัมีความรู้สึกกลัวและไม่กล้าท่ีจะดูละครเวที  เพราะดูยากเกินไปจะต้องปีนบันไดหรือเปล่า” (บิ
สิเนสไทย, 2550, 12 กนัยายน) 

 โดยในปี พ.ศ. 2540 เป็นจุดเร่ิม ละครเพลงถูกผลิตออกสู่สายตาประชาชนในนามบริษทั 
เอก็แซ็กท ์จาํกดั และไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ซ่ึงลาํดบัการเปิดแสดงละครเพลงมีดงัน้ี 

 วมิานเมือง  
 เปิดแสดง ในปี 2540  ณ. ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย จาํนวน 14 รอบ  
 บัลลงัก์เมฆ เดอะมิวสิคัล  
 เปิดแสดง ในปี 2544 และ 2545  ณ. ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย จาํนวน 33 รอบ   
 บางกอก 2485 เดอะมิวสิคัล 
 เปิดแสดง ในปี พ.ศ. 2547  ณ. ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย จาํนวน 22 รอบ  
 ทวภิพ เดอะมิวสิคัล 
 เปิดแสดง ในปี 2548 และ 2549 ณ. ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย  จาํนวน50 รอบ   

  

 “จากกระแสตอบรับจากสังคมไทยและแนวโน้มท่ีขยายตัวขึน้  จากผู้ชมละครเพลง
หลายเร่ือง แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของกลุ่มผู้ชมกลุ่มหน่ึงท่ีให้ความสนใจ ในอดีตท่ีผ่านมา
เคยมีบทพิสูจน์มาแล้วว่า หากคนสร้างฮาร์ทแวร์กับซอฟต์แวร์ละครเพลงไม่ใช่คนเดียวกัน โอกาสท่ี
จะอยู่รอดแทบจะไม่มี ด้วยยากท่ีจะขยายตลาดไปได้ตลอดรอดฝ่ัง หากนโยบายการด าเนินงานไม่
เป็นไปอย่างควบคู่กัน” (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม) 
 

DPU



 

 

 

 

19 

 จากความตั้งใจจริงในการทาํใหเ้กิดวฒันธรรมการดูละครเพลงอยา่งกวา้งขวางในเมือง 
ไทย จนนาํไปสู่การดาํเนินธุรกิจเชิงรุกละครเพลงอยา่งจริงจงั ครบวงจร นาํไปสู่การเปิดตวัโรง-
ละคร“ เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์”  บริษทั ซีเนริโอ จาํกดั ของในปี พ.ศ. 2550  

 “เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์” เป็นโรงละครแบบโพรซีเนียม (Proscenium Theatre) ถูก
ออกแบบภายใตแ้นวคิด “Thai Modern” ความจุ 1,455 ท่ีนัง่ ตั้งอยูบ่นชั้น 4 และ 5 ของศูนยก์ารคา้ ดิ
เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครฯ ท่ีสร้างข้ึนโดยการร่วมทุนกวา่ 500 ลา้นบาทของ
บริษทั ซีเนริโอ จาํกดั  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั 
โดยสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินินาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหส้มเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฏุราชกุมาร เสด็จพระราชดาํเนินพร้อมดว้ยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ และพระเจา้หลายเธอ พระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเปิดโรงละคร และ
ทอดพระเนตรละครเวทีฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคลั รอบปฐมทศัน์ เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2550 

 ระบบฉากของเมืองไทยรัชดาลยัเธียเตอร์ มาตรฐานระดบัเดียวกบัโรงละครยา่นถนน
บรอดเวย ์ กรุงนิวยอร์ค (Broadway New York) พร้อมระบบ Fly ท่ีใชใ้นการเปล่ียนฉากไดถึ้ง 48 
ชั้น ถือวา่มากท่ีสุดในประเทศไทยเพื่อรองรับจินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงาน  

 ระบบเสียง ถูกออกแบบไม่เกิดเสียงสะทอ้นรวมทั้งระบบ Acoustic ท่ีออกแบบเฉพาะ 
เพื่อรองรับอุปกรณ์ Amplified Sound ทุกประเภท ดว้ยเทคโนโลยลีํ้าสมยัจาก Mason Acoustic 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบเสียงระดบัโลก  

 “เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์” มีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ สาํหรับผูช้ม และทีมงาน
นกัแสดง โดยชั้น 4 ประกอบดว้ยส่วนจาํหน่ายบตัร (Box Office), Lobby Lounge, Theatre Café, 
Libraly&Internet, Executive Lounge ชั้น 5 และชั้นลอย ประกอบดว้ยส่วน Lobby (Pre-
Function),Theatre bar, ท่ีนัง่และเวทีการแสดง  

 ในส่วนการบริหารจดัการนั้น โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ตั้งเป้าหมายรายได้
คุม้ทุนในระยะเวลา 7 ปี ทั้งน้ีไดว้างละครแสดง 4-5 เร่ืองต่อปี และยงัเปิดบริการให้เช่าพื้นท่ีเพื่อเป็น
ช่องทางการหารายไดเ้สริมอีกดว้ย 

 การเกิดข้ึนของเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์คือสัญญาณของบริษทั ซีเนริโอ จาํกดั ใน
การรุกสู่ความเป็นเจา้ตลาดของธุรกิจละครเพลง ซ่ึงตั้งแต่เปิดบริการโรงละครในปี พ.ศ. 2550 จนถึง 
พ.ศ. 2553 บริษทัไดเ้ปิดแสดงละครเพลงหลากหลายแนว เร่ือยมาดงัน้ี 
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 -  ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล 
     เปิดแสดง 24 พฤษภาคม-15 กรกฏาคม 2550 รวม 53 รอบ 
 -  บัลลงัก์เมฆ เดอะมิวสิคัล 
        เปิดการแสดง 27 กนัยายน–28 ตุลาคม,14-22 ธนํวาคม 2550 รวม 47 รอบ 
 -  สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่  (Man of La Mancha The Musical) 
      เปิดการแสดง 13-22 มิถุนายน 2551  รวม 13 รอบ 
 -  ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล 
     เปิดการแสดง 21 สิงหาคม–28 กนัยายน, 17-26 ตุลาคม 2551 รวม 49 รอบ 
 -  แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล 
    เปิดการแสดง 20 พฤษภาคม–28 มิถุนายน, 16-26 กรกฏาคม 2552 รวม 51 รอบ 
 -  ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล 
      เปิดการแสดง 28 ตุลาคม– 22 พฤศจิกายน 2552 รวม 30 รอบ 
 -   กนิรีสีรุ้ง (La Cage Aux Folles) 

  เปิดการแสดง 16 มิถุนายน –17 กรกฏาคม  2553 รวม 27 รอบ 
 นอกจากละครเพลงท่ีบริษทั ซีเนริโอ จาํกดั ผลิตเองแลว้นั้นเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 

ยงัมีโอกาสไดต้อ้นรับการแสดงละครเพลงจากต่างประเทศ อีกมากมาย เช่น 
 -  CATS The Musical  
      เปิดการแสดง 8-25 พศจิกายน 2550 รวม 22 รอบ 
 -  We Will Rock You The Musical 
      เปิดการแสดง 12-27 กรกฏาคม 2551 รวม 27 รอบ 
 -  Cinderella The Musical 
      เปิดการแสดง 16-21 ธนัวาคม 2551 รวม 8 รอบ 
 -  Chicago The Musical 
     เปิดการแสดง 12-22 กุมภาพนัธ์ 2552 รวม 15 รอบ 
 -  Mama Mia! The Musical  
      เปิดการแสดง 11-30 สิงหาคม 2552 รวม 24 รอบ 
 

 นบัไดว้า่ บริษทั ซีเนริโอ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีดาํเนินทาํธุรกิจละครเพลงรายใหญ่ของ
ประเทศไทยและนโยบายเชิงรุกดา้นธูรกิจละครเพลง อนัปรากฏจากการพฒันาคุณภาพของงาน 
จาํนวนละครเพลงท่ีผลิตอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปีนบัแต่ปี พ.ศ. 2550 และความสาํเร็จในระดบัประ-
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เทศท่ีวดัไดจ้ากจาํนวนผูช้ม และการจาํนวนรอบการแสดงของละครแต่ละเร่ือง มีผูเ้ขา้ชมต่อรอบ
เฉล่ีย 70-80% ส่วนรอบท่ีทาํรายไดสู้งสุดอยูท่ี่ 2.2-2.3 ลา้นบาท ขณะท่ีรอบท่ีมีคนดูนอ้ยสุดจะมี
รายไดเ้ฉล่ียประมาณ 1.5 ลา้นบาท (บิสิเนสไทย, 2550, 12 กนัยายน) อยา่งไรก็ตามธุรกิจละครเวที
และละครเพลง คิดเป็น 25% ของรายได ้บริษทั ซีเนริโอ จาํกดั หรือมีมูลค่ากวา่ 200 ลา้นบาทในปี 
พ.ศ.2551 และคาดวา่จะมีการเติบโตข้ึน 10-20% ในปี 2552   (ผูจ้ดัการรายวนั. 2551, 30 กรกฏาคม) 

 
 หากเปรียบเทียบความสาํเร็จของอุตสาหกรรมละครเพลง ทั้ง 4 บริษทัหลกัในตลาดอนั

ไดแ้ก่ บริษทั ดรีมบอ๊กซ์ จาํกดั บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จาํกดั บริษทั เวิร์คพอทย ์ จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทั ซีเนริโอ จาํกดั จะพบวา่ซีเนริโอ มีประสบความสาํเร็จในแง่ธุรกิจ  3 ดา้น อนัไดแ้ก่  

 1.   ประสบความสาํเร็จดา้นรายได ้ ซ่ึงสามารถสร้างรายไดก้วา่ 200 ลา้นบาทต่อปี 
 2.  ประสบความสาํเร็จดา้นจาํนวนรอบการแสดง เฉล่ียเร่ืองละ 45 รอบ ในขณะท่ีบริษทั

อ่ืนๆ สามารถเปิดแสดงเฉล่ียเร่ืองละ 20 รอบ 
 3. ประสบความสาํเร็จดว้ยความหลากหลายดา้นละครท่ีเปิดแสดง นอกจากน้ียงัผลิต

ละครเพลงออกสู่สายตาผูช้มถึง 7 เร่ืองนบัแต่การเปิดโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ซ่ึงนบัวา่
มากกวา่บริษทัอ่ืนๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

 ความสาํเร็จของธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จาํกดั นั้นมีความน่าสนใจอยา่ง
มาก หากจะศึกษาเพื่อเป็นตน้แบบในการพฒันาอุตสาหกรรมละครเพลงให้เกิดข้ึนในประเทศไทย
อยา่งย ัง่ยนื ดว้ยโอกาสทางบวกดา้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ีในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ และ
คงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่การดาํเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จาํกดั ท่ีเนน้นโยบายเชิงรุก
อยา่บต่อเน่ือง  ความสามารถประสานการตลาดเขา้กบัศาสตร์ของละครเพลง  กระบวนการผลิต 
และรสนิยมของผูช้ม  ของบริษทั ซีเนริโอ จาํกดันั้นสามารถนาํไปสู่ความสาํเร็จในเชิงธุรกิจ 
 
 อย่างไรก็ตามสามารถสรุปได้ว่า จากภาวะท่ีซบเซา หากแต่ปัจจุบันละครเวทีเป็น
รูปแบบความบนัเทิงชนิดหน่ึงท่ีกลบัมาไดรั้บสนใจอีกคร้ัง ทั้งในฐานะของผูผ้ลิตละครและผูช้ม 
โดยในการกลบัมาในยคุน้ี เป็นการกลบัมาในรูปแบบของพานิชย์ศิลป์ (Commercial Arts) ท่ีผูผ้ลิต
ละครตอ้งมีศิลปะในการรังสรรคผ์ลงาน และให้บทบาทกบัการส่ือสารการตลาด จนนาํไปสู่ความ 
สําเร็จ โดยละครเวทีท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจจากผูช้มมากท่ีสุดหาใช่ละครพูดไม่ หากเป็นละคร
เพลงถือเป็นส่ิงท่ีโดดเด่นและสร้างความสนใจให้กบัสังคมไดไ้ม่น้อย และผูท่ี้สร้างปรากฏการณ์
ความสําเร็จของละครเพลงในเมืองไทยทั้งในแง่ของรายได้ จาํนวนผูช้ม รอบเปิดการแสดงของ
ละครเพลงแต่ละเร่ือง นัน่คือ บริษทั ซีเนริโอ จาํกดั ดว้ยการบริหารงานของคุณ ถกลเกียรติ วีรวรรณ 
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การศึกษาวจิยัเร่ือง “กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด” ในคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้
วา่ “ขา้งหลงัภาพ” แห่งความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจละครเพลงนั้น บริษทั ซีเนริโอ จาํกดั นั้นมี
การวเิคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของละครเพลงของในปัจจุบนัและนาํมาใชใ้น
การดาํเนินธุรกิจไวอ้ย่างไร ปัจจยัใดบา้งและนาํไปสู่การดาํเนินงาน การวางโครงสร้างและบริหาร 
งานธุรกิจละครเพลงอยา่งไร อีกทั้งมีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงท่ีตอบ-
สนองผูช้มใชใ้นการตอบสนองผูช้มในลกัษณะอย่างไรอนันาํไปสู่ความสําเร็จในการดาํเนินงานท่ี
ผา่นมา 
 
1.2 ปัญหาน าวจัิย 

1.2.1  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จาํกดัในปัจจุบนั 
          มีปัจจยัใดบา้ง 
1.2.3  บริษทั ซีเนริโอ จาํกดัมีการวางโครงสร้างและบริหารงานธุรกิจละครเพลงอยา่งไร 
1.2.2  บริษทั ซีเนริโอ จาํกดั มีกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงท่ี 
          ตอบสนองผูช้มใชใ้นการตอบสนองผูช้มในลกัษณะอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.3.1  เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดอนัมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจละครเพลงของ 

บริษทั ซีเนริโอ จาํกดั 
1.3.2    เพื่อศึกษาโครงสร้างและการบริหารงานละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จาํกดั 
1.3.3  เพื่อศึกษากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มบริษทั ซีเนริโอ 

จาํกดั 
 

1.4 ขอบเขตการวจัิย 
 ช่วงระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2553 – กนัยายน 2553 รวม

ทั้งส้ิน 7 เดือน ซ่ึงขอบเขตของเน้ือหาในการศึกษา  ปัจจยัทางการตลาดอนันาํไปสู่ความสาํเร็จของ
ธุรกิจ การวางโครงสร้างและการบริหารงานละครเพลง รวมทั้งกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ละครเพลงเพื่อตอนสนองผูช้ม ของบริษทั ซีเนริโอ จาํกดั ตั้งแต่ปี 2550 – 2553 ซ่ึงครอบคลุมการ
ดาํเนินงานละครเพลง 7 เร่ือง ท่ีเปิดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ดงัต่อไปน้ี 
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 พ.ศ. 2550   -    ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคลั   
      -   บลัลงักเ์มฆ เดอะมิวสิคลั 

 พ.ศ. 2551   -    สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่  (Man of La Mancha The Musical) 
                  -   ขา้งหลงัภาพ เดอะมิวสิคลั 
 พ.ศ. 2552 -   แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลั 

   -   ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั 
 พ.ศ. 2553 -   กินรีสีรุ้ง (La Cage Aux Folles) 

  
1.5 นิยามศัพท์ 

 ละครเพลง  หมายถึง  การแสดงละครเวทีประเภทละครเพลงหรือ Musical Play ท่ีผลิต
โดย บริษทั ซิเนริโอ จาํกดั ซ่ึงเปิดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ในระวา่งปี พ.ศ. 
2550-2553 ซ่ึงไดแ้ก่ละครเพลงทั้งส้ิน 7 เร่ือง อนัไดแ้ก่ 
 -  ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคลั 
  เปิดแสดง 24 พฤษภาคม-15 กรกฏาคม 2550 รวม 53 รอบ 
 -  บลัลงักเ์มฆ เดอะมิวสิคลั 
  เปิดการแสดง 27 กนัยายน–28 ตุลาคม,14-22 ธนํวาคม 2550 รวม 47 รอบ 
 -  สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่  (Man of  La Mancha The Musical) 
  เปิดการแสดง 13-22 มิถุนายน 2551  รวม 13 รอบ 
 -  ขา้งหลงัภาพ เดอะมิวสิคลั 
  เปิดการแสดง 21 สิงหาคม–28 กนัยายน, 17-26 ตุลาคม 2551 รวม 49 รอบ 
 -  แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลั 
  เปิดการแสดง 20 พฤษภาคม–28 มิถุนายน, 16-26 กรกฏาคม 2552 รวม 51 รอบ 
 -  ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั 
  เปิดการแสดง 28 ตุลาคม– 22 พฤศจิกายน 2552 รวม 30 รอบ 

 -  กินรีสีรุ้ง (La Cage Aux Folles) 
  เปิดการแสดง 16 มิถุนายน –17 กรกฏาคม  2553 รวม 27 รอบ 

 
 บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั  หมายถึง  บริษทัธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ในกลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ 

แกรมม่ีจาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทละคร เกมโชว ์ วาไรต้ี เพื่อ
ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์แบบพื้นฐาน หรือฟรีทีวี และรับจา้งผลิตละคร รวมทั้งเป็นผูผ้ลิต

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
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ละครเวทีและบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ โดยบริษทัก่อตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2534 
นายถกลเกียรติ วรีวรรณ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  

 
 ปัจจัยทางการตลาด  หมายถึง  องคป์ระกอบหรือส่ิงต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลและมีบทบาทต่อ

การดาํเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จาํกดั โดยในท่ีน้ีแบ่งออกเป็น 
 1. สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค อนัประกอบไปดว้ย สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี สภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั 

 2. สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค อนัประกอบไปดว้ย  ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ  คนกลางในตลาด 
ผูบ้ริโภค และหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองคก์ร 

 
 การบริหารงานละครเวที  หมายถึง  การรูปแบบจดัโครงสร้างภายในของบริษทั ซีเนริ
โอ จาํกดั เป็นหน่วยงานต่างๆ เพื่อดาํเนินการผลิต และรวมถึงขั้นตอนการผลิตละครเวทีทั้ง 4 
ขั้นตอน หลกัอนัไดแ้ก่ (1) ขั้นเตรียมการผลิต อนัประกอบไปดว้ย การประชุมวางแผนการผลิต
ประจาํปี การคดัเลือกบทประพนัธ์ การพฒันาประเด็นการนาํเสนอของเร่ืองและพฒันาโครงสร้าง
บทละคร การพฒันาบทละคร ดนตรี คาํร้อง การพฒันาองคป์ระกอบศิลป์และการคดัเลือกนกัแสดง
และการพฒันาเคร่ืองแต่งกาย  (2) ขั้นการผลิตและการซอ้ม อนัประกอบไปดว้ย  การซอ้มร้องเพลง  
การ-อ่านบทรวม (Read-through)  การซอ้มเตน้   การรวมซอ้มในหอ้งซอ้ม การดาํเนินการผลิตองค-์
ประกอบอ่ืนๆ การดาํเนินงานดา้นการส่ือสารการตลาดและจาํหน่ายบตัร และ การซอ้มในโรงละคร
จริง (3) ขั้นการเปิดการแสดง อนัประกอบไปดว้ย   การเปิดแสดงเพื่อทดสอบผูช้ม (Test-Audience)  
การเปิดแสดงจริง  และการเพิ่มรอบการแสดง และ(4)  ขั้นปิดการแสดง 
 

 ส่วนประสมทางการตลาดทีต่อบสนองผู้ชม  หมายถึง  ส่วนประสมทางการตลาด 4 
ดา้นท่ีบริษทั ซีเนริโอ จาํกดั พฒันาข้ึนเพื่อดาํเนินธุรกิจละครเพลง อนัประกอบไปดว้ย (1) กลยทุธ์
ดา้นผลิตภณัฑ ์ (2) กลยทุธ์ดา้นราคา (3) กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (4) กลยทุธ์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

 

  เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด  หมายถึง  รูปแบบการส่งเสริมการต่างท่ีบริษทั ซีเนริโอ 
จาํกดั ใชท้าํการตลาดไปยงักลุ่มผูช้มทั้งส้ิน 9 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่   (1) ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์  
(2) การประชาสัมพนัธ์ (การจดังานแถลงข่าว การส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ การสร้างเวบ็ไซท ์ การจดั
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แสดงรอบกาล่า) (3) การตลาดบทเพลง (Music Marketing) (4) การส่งเสริมการขาย (5) การตลาด
ทางตรงดว้ยไปรษณียบตัร  (6) การจดัแสดงสินคา้ (การตกแต่งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์
ดว้ยภาพจากละครเร่ืองท่ีเปิดแสดง) (7) การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ (การใชผ้ลิตสินคา้ท่ีระลึกเพื่อจาํ-
หน่าย)  (8) คู่มือสินคา้ (Rachadalai Magazine) และ (9) การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ (บตัรสมาชิก 
R-Card) 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความสําเร็จของละคร

เพลง ไปใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการดาํเนินการผลิตละครเพลงสาํหรับองคก์รท่ีสนใจ 
 1.6.2 สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาโครงสร้างและการบริหารงานของธุรกิจละครเพลง

บริษทั ซีเนริโอ จาํกดัไปพฒันาการบริหารงานธุรกิจละครเพลงใหป้ระสบความสาํเร็จ 
 1.6.3 สามารถนาํความรู้จากการศึกษากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงท่ี

ตอบสนองผูช้ม ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจละครเพลงในอนาคตได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “กลยุทธ์การด าเนินธุรกจิละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั” นั้น 
มุ่งเนน้เพื่อตอบวตัถุประสงคท่ี์วา่ ปัจจยัทางการตลาดดา้นใดบา้งท่ีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจละคร
เพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมีการจดัโครงสร้างและการบริหารงานละครเพลง รวมทั้งด าเนินกลยทุธ์
ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงเพื่อตอบสนองผูช้มในลกัษณะเช่นไร โดยในการศึกษาวจิยั
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นดงัไฟส่องน าทิศทางในการ
ศึกษาวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 

 2.1  แนวคิดเร่ืองการตลาดสมัยใหม่ 
 2.2  แนวคิดระบบตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
 2.3  แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 2.4  แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด  
 2.5  แนวคิดเร่ืองการบริหารงานละครเวที 
 2.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 
2.1 แนวคิดเร่ืองการตลาดสมัยใหม่ 
  ค าวา่ “การตลาด” ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
  Kotler (2000:8) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่การตลาด หมายถึง กิจกรรมของมนุษยท่ี์ด าเนิน
ไปเพื่อก ากบัให้มีการตอบสนองความพอใจและความตอ้งการ โดยอาศยักระบวนการแลกเปล่ียน
หรืออีกความหน่ึงวา่การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวความคิดเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การจดัจ าหน่าย สินค้า บริการ หรือแนวคิด
เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
  สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association : AMA) 
ได้ให้ความหมายไวว้่าการตลาด หมายถึง การปฏิบติังานหรือการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีมีผลท าใหก้ารก ากบัสินคา้และบริการไหลผา่นจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชบ้ริการนั้นๆ 
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ให้ไดรั้บความพอใจ ขณะเดียวกนัก็บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ (อา้งถึงใน สุดาดวง เรืองรุจิระ, 
2541:1) 
  Harry L. Hansan (อา้งถึงใน สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2541:1) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
การตลาด หมายถึง ขบวนการคน้หาความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยแ์ละวิเคราะห์ออกมา
เพื่อท่ีจะหาสินคา้หรือบริการท่ีจะมาตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ  
  จากความหมายขา้งตน้ พอท่ีจะสรุปความหมายของการตลาดไดว้า่ การตลาด หมายถึง 
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดการไหลผา่นของสินคา้และบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค
โดยอาศยักระบวนการวางแผนและบริการแนวคิดในเร่ืองส่วนประสมมทางการตลาด ซ่ึงประกอบ
ผลิตภณัฑ์ ก าหนดราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อให้ไดสิ้นคา้และบริการ
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ขณะเดียวกนัก็บรรลุวตัถุประ-
สงคข์ององคก์รดว้ย 
  จากความหมายของการตลาดดงักล่าวเราจึงไม่อาจมองขา้มแนวคิดพื้นฐานทางการตลาด
ท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจต่อการตลาดสมยัใหม่ คือ การตอบค าถามหลกัท่ีวา่ 

1. ใครอยูใ่นตลาด 
2. ตลาดซ้ืออะไร 
3. ซ้ือเม่ือไหร่และท าไม 
4. ใครมีส่วนร่วมในกระบวนการซ้ือ 
5. ปัจจยัส าคญัอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ 
6. ผูซ้ื้อตดัสินใจอยา่งไร 

  และจากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในยคุปัจจุบนั การตลาดสมยัใหม่ หรือ M o d e r n 
Marketing Concept เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อธุรกิจในการผลกัดนัใหป้ระสบความ- 
ส าเร็จ โดยมีการพฒันาแนวคิดการสร้างรากฐานทางการตลาด ท่ีมุ่งเนน้การสร้างสายสัมพนัธ์ระยะ
ยาว (Long Term Relationship) มาบริหารจดัการ เพราะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ ท าให้
เกิดความสัมพนัธ์ในทางการปฏิบติัอนัเป็นรากฐานการพฒันาการตลาดภายในองค์กร (Internal 
Marketing) และภายนอกองคก์ร (External Marketing) อีกทั้งสามารถเพิ่มศกัยภาพของพนกังานให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะของการแข่งขนัในยุคปัจจุบนั การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer 
Relation Management) จึงเป็นกลไกอนัทรงประสิทธิภาพท่ีส าคญัในการพฒันาสายสัมพนัธ์ระยะ
ยาวกบัลูกคา้ เพื่อความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาดยุคปัจจุบนั และล ้าสู่ยุคการแข่งขนัทาง
การตลาดสมยัใหม่ เพราะเม่ือโลกเรากา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคแห่งกระแสโลกาภิวฒัน์ เกิด
เทคโนโลยีการส่ือสารในโลกท่ีไร้พรมแดน เป็นเหตุของการเปล่ียนแปลงมากมายหลายดา้ย กลไก
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ทางการตลาดและการเขา้ถึงลูกคา้จึงเปล่ียนไป ฉะนั้นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่จึงจ าตอ้งมีความรู้ดา้น
การตลาดสมยัใหม่และตอ้งมีกลยทุธ์ในการท าธุรกิจอยา่งรอบดา้น การตลาดสมยัใหม่นั้นจึงตอ้งหนั
มาใหค้วามส าคญักบัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มากยิง่ข้ึน 

 
  Hawkins et al. (อา้งถึงใน สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2541:2) กล่าวถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันะต่อ
สินคา้หลายประการประกอบกันซ่ึงความรู้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
ดงันั้นการวดัองค์ประกอบของทศันคติ แต่ละอย่างของผูบ้ริโภคจึงความส าคญั ดงันั้นในการท า
การตลาด นักการตลาดมกัจะคิดถึงส่วนผสมทางการตลาด ท่ีบางคนก็นิยมเรียกกันทบัศพัท์ว่า 
Marketing Mix หรือบางทีก็เรียกกนัสั้นวา่ 4P’s อนัเน่ืองจากท่ีมนัประกอบไปดว้ยส่วนผสมจาก P 
ทั้ง 4 ตวั คือ Product, Price, Place และ Promotion กล่าวคือ 
  ผลิตภณัฑ์ (Product)  หมายถึง  ตวัผลิตภณัฑ์ หรือสินค้า ท่ีผลิตหรือคิดค้นข้ึนมา
ใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค 
  ราคา (Price) หมายถึง ราคาท่ีตั้งในการขายสินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้นๆ ไปยงัร้านคา้หรือ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงทฤษฏีในการตั้งราคามีอยู ่3 แนวทางดว้ยกนั คือ 1) การตั้งราคาให้สูงกวา่คู่แข่ง 2) การ
ตั้งราคาให้เท่ากบัคู่แข่ง 3) ตั้งราคาให้ต ่ากว่าคู่แข่ง  ส่วนจะเลือกแนวทางใดก็แลว้แต่กลยุทธ์ใน
ขณะนั้น 
  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในอดีตนั้น เม่ือพูดถึงช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายหมายถึงการขายสินคา้ผา่นยี่ป๊ัวและซาป๊ัว  หรือผา่นร้านคา้ส่งและไปยงัร้านคา้-
ปลีก แต่ในปัจจุบนั ไดเ้กิดร้านคา้ประเภท Hyper Mart และ Discount Store อย่าง Makro, Tesco 
Lotus,  Big C, Carrefour เป็นตน้ ท าให้ผูผ้ลิตสามารถขายโดยตรงถึงร้านประเภท  Modern Trade น้ี
ไดส้บายและประหยดัค่าใชจ่้ายเพราะร้านเหล่านั้นจะสั่งซ้ือสินคา้คราวละมากๆ 
  การส่งเสริมการขาย (Promotion)  ประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริม
การขาย (Sale Promotion) พนกังานขาย (Personal Selling) และการประชาสัมพนัธ์ (Publicity) ใน
อดีตแต่ละกิจกรรมต่างคนต่างท า คนท าโฆษณาก็ท าไป คนท่ีคิดจะส่งเสริมการขายก็ท าไป คนท่ีจะ
อบรมพนกังานขายก็ท าไป และคนท่ีท าประชาสัมพนัธ์ก็ท  าไป โดยท่ีแต่ละคนหรือแต่ละส่วนไม่มี
การประสานงานหรือพูดคุยกนัเท่าไหร่ หลกัจากท่ีโลกวิวฒันาการดา้นคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะดา้น
อินเทอร์เน็ทท าใหร้ะบบการส่ือสารในโลกใบน้ี ปรับเปล่ียนไปอยา่งหนา้มือเป็นหลงัมือ ธุรกิจต่างๆ 
ไดเ้ปล่ียนโฉมหนา้ไปในทนัที ใครท่ีอยู่ในกระแสไดป้รับตวัน าเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ทมา
ใชก่้อนก็ไดเ้ปรียบก่อน เพราะมนัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นการส่ือสารไปไดอ้ยา่งมหาศาล 
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  จากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีน้ีเอง ส่วนผสมทางการตลาดท่ีรู้จกักนัในเร่ือง 4P’s 
ปัจจุบนัอาจไม่เพียงพอมากนกัส าหรับโลกธุรกิจในยุคน้ี ท าให้นกัการตลาดยุคใหม่เร่ิมปรับเปล่ียน
มุมมองใหม่และปรับกระบวนทศัน์ (Paradigm) ใหม่  จากความคิดท่ีส่วนผสมทางการตลาดพูดถึง
แต่ 4P’s ก็มามองเป็น 4C’s แทน กล่าวคือ เป็นการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดในแต่ละเคร่ืองมือเพื่อ
ส่งมอบผลประโยชน์ใหก้บัลูกคา้รวม 4 ดา้น ซ่ึง Robert Lauterborn เรียกวา่ “4C’s” ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี2.1  การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์(Paradigm) จาก 4P’s เป็น 4C’s 
    

ส่วนประสมทางการตลาด(4P’s) การตอบสนองลูกค้า 4 ด้าน(4C’s) 
1. ผลิตภณัฑ(์Product) ตอ้งค านึงถึง 
 

   ความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ 
   (Customer needs and Wants) 

2.ราคา(Price) ตอ้งพิจารณาถึง    ตน้ทุนของลูกคา้(Cost to the Customer) 
3. การจดัจ าหน่าย(Place) ตอ้งค านึงถึง    ความสะดวกของลูกคา้(Convenience) 
4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion)  
    ตอ้งค านึงถึง 

   การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้(Communication) 

 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและการบริหารการตลาด. 
 กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพพ์ฒันาศึกษา, 2538 
 
  ปัจจุบนั Philip Kotler ผูท่ี้เขียนต าราด้านการตลาดท่ีมีช่ือเสียง ยงัไดเ้ขียนถึง  4C’s 
ส าหรับนกัการตลาดสมยัใหม่ท่ีจะมีการใชแ้ทน 4P’s ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมานาน ว่าเป็นเคร่ืองมือของ
นกัการตลาดท่ีจะตอบสนองการตลาดสมยัใหม่ท่ีจะเขา้มาใชแ้ทน 4P’s ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมานาน ว่า
เป็นเคร่ืองมือของนกัการตลาดท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจให้ผูบ้ริโภค โดยให้มองจากลูกคา้เป็น
หลกั ดงัน้ี 
  ผลิตภณัฑ์ (Product)  ส่ิงท่ีน าเสนอต่อตลาด ตอ้งแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ได ้(Customer 
Solution) 
  ราคา (Price)  การตั้งราคา  ตอ้งค านวณวา่ เป็นตน้ทุนลูกคา้ (Customer Cost) 
  สถานท่ี (Place)  ความสะดวก  แหล่งท่ีลูกค้าสามารถซ้ือหาสินคา้ได้อย่างสะดวก 
(Customer Convience) 
  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   การส่ือสารถึงลูกคา้ 
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  อย่างไรก็ตามการตลาดท่ีตอ้งปรับเปล่ียนมุมมองใหม่ ก็เพื่อการท าการตลาดให้ตอบ-
สนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคยุคโลกาภิวฒัน์ เพราะโลกของศตวรรษท่ี 21 น้ี มุมมองของ
นกัการตลาดไดเ้ปล่ียนจาก Product Center มาเป็น Customer Centric หรือ ผูบ้ริโภคเป็นใหญ่ 
นัน่เอง  หน่ึงในนั้นก็คือ Don E. Schultz ปรมาจารยท์างดา้นการตลาด และการส่ือสารการตลาด ซ่ึง 
Don E. Schultz ไดเ้สนอไวใ้นหนังสือ New Marketing Paradigm วา่ในยุคปัจจุบนัน้ี เป็นยุคท่ีถึง
เวลาของการลืม 4P’s และหนัมอง 4C’s แทน   Model 4C’s น้ี เป็นแนวคิดของมุมมองซ่ึงมุ่งไปท่ี
ผูบ้ริโภคเป็นหลกั ขณะท่ี Model เก่าจะใช้มุมมองของแผนการตลาดท่ีมุ่งไปท่ีความส าเร็จของ
ผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั ดว้ย 4C’s ท่ีเนน้การค านึงถึงผูบ้ริโภคน้ีเองท่ีท าให้นกัการตลาดสามารถส่ือสาร
กบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะ 4C’s จะเปิดโอกาสให้นกัการตลาดค านึงถึง 
การท่ีจะท าอย่างไรให้สินคา้เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตผูบ้ริโภค นั่นคือ นกัการตลาดตอ้งรู้จกั
ผูบ้ริโภคเป็นอย่างดีวา่วนัๆ ท าอะไร ใชสิ้นคา้ไปเพื่ออะไร ใชอ้ยา่งไร ใชบ้่อยแค่ไหน มีอะไรเป็น
แรงจูงใจ ส่ือท่ีเขา้ถึงมีอะไรบา้ง ตลอดจนผูบ้ริโภคมีลีลาชีวิต (Lift style) อยา่งไร เป็นตน้ ดงันั้น 
การตลาดสมยัใหม่จึงตอ้งหนัมามองกระบวนทศัน์ใหม่ซ่ึงมี 4C’s ดงัน้ี 

1. ลูกคา้ (Comsumer) 
2. ตน้ทุน (Cost) 
3. ความสะดวก (Convenience) 
4. การส่ือสาร (Communication) 

 
1. ลูกคา้(Consumer) ถือเป็น C ตวัท่ีหน่ึง คือ Consumer Solution (ส่ิงท่ีเสนอต่อตลาด 

ตอ้งแก้ปัญหาให้กบัลูกคา้ได้)  เพราะในอดีตเราอาจผลิตสินค้าหรือบริการ และใช้การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ในการชกัน าให้ผูบ้ริโภคมาซ้ือสินคา้เรา แต่ในปัจจุบนัน้ีสินคา้ท่ีเหมือนกนัมีอยูม่าก 
นกัการตลาดจึงตอ้งหนัมาใหค้วามสนใจท่ีตวัผูบ้ริโภควา่เขาตอ้งการอะไร ไม่ตอ้งการอะไร และหนั
มาผลิตในส่ิงท่ีเขาตอ้งการมากกว่า เพราะ Customer ทางการตลาดถือว่าเป็น หัวใจส าคญั เพราะ
การตลาดคือการตอบสนองต่อความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ เป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดการตลาดสมยั 
ใหม่ หากเป็นนกัการตลาดหรือคิดท่ีจะหาตลาด ค าถามแรก คือ มีตลาดไหม ตลาดใหญ่แค่ไหน ค า
วา่ตลาดในท่ีน้ีคือตอ้งการหาลูกคา้ (Customer) นัน่เอง  วธีิการมองหาลูกคา้ ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการมองหา
ความตอ้งการในตลาดก่อน ผูท่ี้จะมาเป็นลูกคา้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความจ าเป็นหรือความตอ้งการในส่วน
ใดส่วนหน่ึง อาทิ เช่น ลูกคา้บา้นจดัสรรคือผูท่ี้ตอ้งการหาซ้ือบา้น ลูกคา้ของโรงพยาบาลคือผูป่้วย 
ลูกคา้บา้นจดัสรรท่ีมีฐานะดี ตอ้งการบา้นท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถว้น เป็นบา้นหรูอยูส่บาย 
ก็มีบา้นจดัสรรท่ีออกแบบหรู ตั้งราคาสูง ตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว โรงพยาบาลเองก็มีหลาย
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แบบ ลูกคา้หรือคนไขจ้ านวนหน่ึงมีปัญหาเร่ืองตา ก็มีโรงพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองตา 
จดัหาแพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทยท่ี์ใชเ้ฉพาะเร่ืองตา มาตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ 
เป็นตน้ 
  ส าหรับ C – Customer Solution (การแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้)  เดิมคือ P-Product หมายถึง
ผลิตภณัฑ์ ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เดิมอาจจะมองว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ เดิมอาจจะมองวา่เป็นผลิตภณัฑห์รือตวัสินคา้ เช่น บา้นจดัสรรก็อาจจะมอง
เร่ืองการออกแบบบา้นจากการออกแบบของสถาปนิกโดยท่ียงัไม่ไดดู้วา่ลูกคา้เป็นใคร แต่ถา้เป็น C 
– Customer Solution คือการมองวา่อะไรท่ีจะแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ไดบ้า้ง ลูกคา้ท่ีมีปัญหาอยากอยู่
บา้นในเมืองไม่ตอ้งการเดินทางไกล แต่ก็มีขอ้จ ากดัคือรายไดต่้อเดือนไม่มากนกั มีคอนโดในเมือง 
มีห้องขนาดเล็กมีส่ิงอ านายความสะดวกพอเพียงตอบสนองให้เป็นตน้ เราจึงมกัไดย้ินผูค้นพูดกนั
บ่อยๆ วา่นกัการตลาดสมยัใหม่ในปัจจุบนัตอ้งหันมาศึกษาหาความรู้ในเร่ือง Customer Relation 
Management (CRM) เพราะการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้คือการคน้หาความตอ้งการและปัญหา
ของขอ้จ ากดัแห่งความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาสร้างกลยุทธ์ในการมดัใจลูกคา้ 
และท าใหลู้กคา้หนัมาซ้ือสินคา้กบัเรามากยิง่ข้ึน CRM จึงเป็นหวัใจของ C ตวัท่ีหน่ึง 
  2. ตน้ทุน (Cost) C ตวัท่ีสองคือ Customer Cost (การตั้งราคา ตอ้งค านวณวา่ เป็นตน้ทุน
ลูกคา้) ในการผลิตสินคา้นั้น เราตอ้งค านึงถึงตน้ทุน และหาทางลดตน้ทุนใหไ้ด ้เน่ืองจากในปัจจุบนั 
การข้ึนราคาสินคา้ตามใจชอบท าไม่ไดอี้กแลว้ คู่แข่งขนัมีมาก ทนัทีท่ีข้ึนราคา ลูกคา้ก็อาจหนัไปหา
คนอ่ืนได ้ฉะนั้น ในยุคน้ี C-Cost (ตน้ทุน) ซ่ึงเดิมคือ P-Pricing การตั้งราคาส่วนน้ีเดิมทีอาจจะเคย
ตั้งราคาโดยดูตน้ทุนของสินคา้เป็นเกณฑ์หรือดูราคาของคู่แข่งขนั ปัจจุบนัให้ค  านึงถึงว่าราคาคือ 
Cost หรือตน้ทุนท่ีจะเสียไป นกัการตลาดสมยัใหม่จึงตอ้งคิดถึงเร่ืองน้ีด้วยว่า ให้อะไรคุม้ค่ากบั
ตน้ทุนท่ีลูกคา้จ่ายมา และตอ้งหนัมาใหค้วามสนใจในการจดัการโซ่อุปทานนั้น สามารถท าให้เราลด
ตน้ทุนการผลิตไดต้  ่ากวา่ 10-30% เลยทีเดียว และนัน่คือ C ตวัท่ีสอง 
  3. ความสะดวก (Convenience) C ตวัท่ีสาม คือ Customer Convenience (ความสะดวก 
แหล่งท่ีลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างสะดวก) C-Convenience (ความสะดวกสบาย) เดิมคือ P-
Place ซ่ึงมกัจะมีผูแ้ปลวา่ สถานท่ีซ่ึงความจริงเดิม หมายถึง ช่องทางการจ าหน่าย เช่น ร้านคา้ปลีก
หรือพอ่คา้ขายส่งท่ีจะอ านวยความสะดวกจดัสรรสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ การใชค้  าวา่ Place จึง
มีผูใ้หค้วามส าคญักบัสถานท่ีมากกวา่สมยัใหม่เม่ือมาใชค้  าวา่ C-Convenience หรือความสะดวกใน
มุมมองของลูกคา้จะชดัเจนข้ึน เพราะลูกคา้ตอ้งการความสะดวก สินคา้บางตวัอาจจะจดัส่งให้กบั
ลูกค้าถึงบ้านท่ีต้องการด่วน ดังนั้นความสะดวกท่ีกล่าว ถ้าจะหมายถึง ทั้ งร้านค้าคนกลางท่ีจะ
อ านวยความสะดวกและจดัส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ดว้ย จึงท าใหเ้กิดช่องทางการขายใหม่ๆ เกิดข้ึน  ไม่
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วา่จะเป็นความสะดวกสบายในเร่ืองการท า Home Delivery หรือการน าเอาวิวฒันาการทางเทค-
โนโลยีคอมพิวเตอร์ และ โทรศพัท์มือถือมาท าการตลาด เช่น การท าธุรกรรมทางธนาคารท่ีบา้น 
หรือท่ีเราเรียกวา่ E-Banking หรือผา่นทางมือถือ M-Banking เป็นตน้ นอกจากนั้น การขายผา่ยทาง 
website ก็เร่ิมเป็นท่ีนิยมในสินคา้บางประการท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งส่งสินคา้โดยตรง สามารถขายผา่นทาง 
websiteโดยการ Download ได ้เช่น การซ้ือขายเพลง การ download ringtone และภาพยนตร์ เป็น
ตน้  การเปิด website ขายของก็เป็นการตดัปัญหาพ่อค้าคนกลางได้ดีเช่นกนั เช่น ร้านหนังสือ 
amazon.com ขายหนงัสือผ่าน website และขายดีจนขยายกิจการไปขายอยา่งอ่ืนดว้ย นกัการตลาด
สมยัใหม่จึงตอ้งพยายามมองหาช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีจะใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภคมากท่ี 
สุด และนัน่ก็คือท่ีมาของ C ตวัท่ี 3 คือ Convenience นัน่เอง 
  4. การส่ือสาร (Communocation) C ตวัท่ีส่ีคือ Communication (การส่ือสารถึงลูกคา้
แบบครบวงจร) เดิมเม่ือเราพูดถึง Promotion เราก็จะนึงถึงแค่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ แต่ในปัจจุบันน้ี C-Communication (การส่ือสารทาง
การตลาด) เดิมคือ P-Promotion ท่ีแปลว่าการส่งเสริมการตลาด ถา้ใชค้  าวา่ส่งเสริม คนนึกถึงการ
ส่งเสริมใหซ้ื้อ แต่ถา้เป็น C-Communication จะเนน้การส่ือสารไปยงัลูกคา้ ซ่ึงอาจจะส่ือสารให้รู้จกั
ซ้ือก็ได้แล้วแต่ว่าลูกคา้จะรู้จกัสินคา้ในระดบัไหน นอกจากน้ีเคร่ืองมือส่ือสารก็แตกต่างกนัตาม
ความสะดวกของลูกคา้ อาจจะใช้ส่ิงพิมพ์ คน หรือทีวี วิทยุ ซ่ึงนั่นจะดูท่ีลูกค้าเป็นหลัก เพราะ
ปัจจุบนัการท า Promotion แค่นั้น ไม่เพียงพอเสียแลว้ในโลกท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง นกัการ
ตลาดสมยัใหม่จึงตอ้งค านึงถึงการส่ือสารใหค้รบวงจรแบบ Total Communication หรือ IMC ดว้ย 
  ทั้งหมดน้ีคือ 4C’s ท่ีให้มองจากลูกค้าเข้ามา อย่างไรก็ตามก็ตามมีผูท่ี้ใช้ศพัท์ C-
Customer ท่ีแปลว่าลูกคา้ปะปนกบั C-Consumer ท่ีแปลว่าผูบ้ริโภค ศพัท์ทั้งสองค าน้ีอาจจะใช้
ปะปนกันได้ในกรณีท่ีนักการตลาดหมายถึง บุคคลท่ีมุ่งจะตอบสนองความต้องการเพราะ C-
Consumer นั้น หมายถึง ผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีจะซ้ือหรือใช้สินคา้ เป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ และนกัการ
ตลาดอยากไดเ้ป็นลูกคา้ ส่วน C-Customer หรือลูกคา้ หมายถึงผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้เราอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  
แต่นักการตลาดมกัจะหมายถึง Potential Customer คือผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีจะเป็นลูกคา้ หรือผูท่ี้มี
คุณลกัษณะท่ีจะเป็นลูกคา้ทั้งๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นก็อาจจะเรียกรวมๆ ว่าลูกคา้ก็ได ้จะเห็นไดว้่า 4C’s 
เป็นการมอง Demand Chain แลว้ค่อยมาปรับ Supply Chain ให้ตรงกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค เม่ือ 
Supply Chain สามารถตอบสนอง Demand Chain ได ้จะเกิดการตลาดแบบท่ี 3 เรียกวา่ Value Chain 
  การตลาดเพื่อสร้างคุณค่าท่ีแตกต่าง หรือ Value Chain คือ คุณสมบติัประการส าคญัของ
การตลาดสมยัใหม่คุณค่าท่ีแตกต่างน้ีตอ้งมีคุณสมบติัทั้ง 4A’s ครบถว้นทุกประการ ซ่ึงไดแ้ก่ 
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  -   Addressability เขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคแบบใกลชิ้ด รู้จกัผูบ้ริโภคเป็นรายๆ รู้ความตอ้งการ 
   เฉพาะของผูบ้ริโภค สามารถสนองความตอ้งการเฉพาะตวัผูบ้ริโภคไดต้รงใจ 
  - Affordability  ตอ้งประหยดัทั้งการเขา้หาผูบ้ริโภค และการสร้างคุณค่าใหผู้บ้ริโภค 
   และผูบ้ริโภคก็ไดข้องในราคาท่ียนิดีจ่าย 
  - Accessibility ผูบ้ริโภคสามารถไดห้รือเขา้ถึงผลิตภณัฑทุ์กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการ 
  - Accountability ทุกกิจกรรมทางการตลาดตอ้งสามารถตรวจสอบวดัผลได ้
  ดงันั้นการส่ือสารติดต่อหากนัระหวา่งเรากบัผูบ้ริโภคจะเป็นแบบสองทาง (Two - way 
Communications) เช่น ทาง website โทรศพัท ์ SMS ดงันั้น โฆษณาทุกช้ิน ทุกส่ือบนกล่องบรรจุ-
ภณัฑ ์ควรระบุสถานท่ีติดต่อกลบั เพื่อให้เกิดการส่ือสารทางท่ีจะน าไปสู่การวดัผล และท าให้ทราบ
วา่กิจกรรมทางการตลาดอะไร ท าแลว้ไดผ้ล มีผูบ้ริโภคสนใจ ตอบกลบั หรือตอบสนอง 
 
  “แนวทางของการตลาดสมยัใหม่” (New Consumer Marketing) จึงเป็นการวางแผนกล-
ยุทธ์ท่ีเร่ิมตน้จาก Demand Chain, Supply Chain, Value Chain เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ท่ีส าคญัทุกกระบวนการของการตลาดสมยัใหม่ตอ้งมีการสร้างนวตักรรม (Mareketing 
Innovation to The Market) เพื่อสร้างคุณค่าและส่งคุณค่าสู่ผูบ้ริโภค ผลลพัธ์ของการด าเนินการ
ตลาดแบบน้ีก็คือ ความสามารถในการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มท่ีแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ ท าให้
สามารถหนีวงจรเดิมท่ีเนน้การลด แลก แจก แถม และน าไปสู่การไดก้ าไรท่ีมากข้ึน เพราะสามารถ
ขายสินคา้ได้ในราคาท่ีสูงข้ึน อย่างไรก็ตามแนวความคิดทางด้านการตลาดสมยัใหม่ท่ีได้ศึกษา
สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาไดว้า่ บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ผูมี้นโยบายเชิงรุกในธุรกิจละคร
เพลง มีการด าเนินงานด้านการตลาดสมยัใหม่อนัน าไปสู่การออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองผูช้มในลกัษณะใดบา้ง 

 
2.2 แนวคิดระบบตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด 

 จากแนวคิดหลกัทางการตลาดท่ีใหค้วามส าคญัต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูก-
คา้ควบคู่กบัการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ดงันั้นในระบบของงานทางการตลาดจึงเป็นระบบท่ีถือ
วา่ ลูกค้า หรือผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย (Target Market)  เป็นศูนยก์ลางของระบบโดยนกัการตลาดจะ
ใชก้ลยทุธ์หลกัๆ 4 กลุ่ม ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ประกอบดว้ย   ผลติภัณฑ์ ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในระดบั  ราคา ท่ีเขาพอใจจะจ่าย  ดว้ย ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ท่ีสร้างความสะดวกใหก้ลุ่มเป้าหมายในการไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑโ์ดยอาศยั การส่งเสริม
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การตลาด  ช่วยแพร่กระจายข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์ห้ลูกคา้รับทราบ จูงใจลูกคา้เกิดความสนใจ 
และตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 กระบวนการในการพฒันากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตวั จะท าภายใต้
กรอบของกระบวนการบริหารการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์รเพื่อด าเนินงาน
ตามแผน การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด และระบบขอ้มูลทางการตลาด โดยการบริหาร
การตลาดนั้นองคก์รไม่สามารถควบคุมทุกอยา่งไดท้ั้งหมด เน่ืองจากมีปัจจยัทั้งภายในและภายนอก
องคก์รเขา้มามีผลกระทบต่อแผนงานและการด าเนินงานท่ีวางไว ้ ดงันั้น ในระบบการบริหารการ- 
ตลาดจึงตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท างานทางการตลาด เช่น คู่แข่งขนั 
สภาพเศรษฐกิจ กฏหมาย เป็นตน้ ทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือน ามาประกอบกนัจะไดภ้าพรวม
องคป์ระกอบของระบบตลาดดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 โดยจะแสดงสภาพแวดลอ้มทางการตลาด ส่วน
ระบบบริหารการตลาด และกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นระบบท่ีอยูใ่นส่วนของระบบ
การตลาด 
 

 
ภาพท่ี 2.1  ภาพรวมระบบตลาด 
 
ท่ีมา:  วทิวสั รุ่งเรืองผล. (2552). ต าราหลกัการตลาด.หนา้ 16 
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สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment) 
 สภาพแวดลอ้มทางการตลาด (Marketing Environment) (วทิวสั รุ่งเรืองผล, 2552 : 16) 
คือ ปัจจยัภายนอกท่ีนกัการตลาดไม่สามารถควบคุมได ้ หรืออาจจะควบคุมไดเ้พียงบางส่วน มีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา โดยปัจจยัต่างๆ นั้น สามารถสร้างโอกาสหรือก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาดจึงมีบทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจทาง
การตลาดอยา่งมาก 
 สภาพแวดลอ้มทางการตลาด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ สภาพแวดลอ้มระดบัมห-
ภาค (Macro Environment)  และระดบัจุลภาค (Micro Environment) ซ่ึงทั้ง 2 ระดบัน้ี ลว้นมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการตลาดในระดบัท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นท่ีนกัการตลาดจะตอ้งท า
ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มทางการตลาดต่างๆ ใหไ้ดอ้ยา่งถ่องแท ้ เพราะความรู้และเขา้ใจใน
สภาพแวดลอ้มต่างๆ จะมีส่วนช่วยใหค้วามสามารถชิงความไดเ้ปรียบทางการตลาดจากคู่แข่งขนัได้
และเป็นปัจจยัท่ีจะน าความส าเร็จมาสู่กิจการไดใ้นระยะยาว 
  
สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro Environment) 

 สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค (Macro Environment) หมายถึง ปัจจยัภายนอกท่ีสามารถ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในวงกวา้งต่ออุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงแตกต่างกบัสภาพแวดลอ้มระดบั
จุลภาค ท่ีจะมีผลกระทบในวงจ ากดักวา่ 
 ส าหรับองคป์ระกอบท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางการตลาดในระดบัมหภาค 
ไดแ้ก่ 

1. สภาพแวดลอ้มทางดา้นประชากรศาสตร์ 
2. สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
3. สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฏหมาย 
4. สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี 
5. สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
6. สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม 
7. สภาพทางการแข่งขนั 
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ภาพท่ี 2.2  สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค 
 
ท่ีมา:  วทิวสั รุ่งเรืองผล. (2552). ต าราหลกัการตลาด.หนา้ 17 
 

  องคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ จะสังเกตไดว้า่ ลว้นเป็นเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีนกัการ
ตลาดไม่สามารถควบคุมได ้แต่ในกรณี นกัการตลาดท่ีสามารถจะเขา้ไปมีส่วนผลกัดนั หรือควบคุม
ไดบ้างส่วน เช่น องคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั โดยบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีส่วน
ครองตลาด (Market Share) สูง หรือบริษทัท่ีเป็นผูน้ าดา้น เทคโนโลยใีหม่ๆ สามารถก่อใหเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงระดบัมหภาคต่อภาคธุรกิจนั้นๆ ได ้

  
สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์  (Demographic Environment) 
  สภาพแวดลอ้มทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาง
การตลาด เพราะความเปล่ียนแปลงดา้นประชากรคือความเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูซ้ื้อหรือผูบ้ริ-
โภคซ่ึงเป็น ตลาดของกจิการ นัน่เอง 
 การปรับเปล่ียนโครงสร้างดา้นประชากรศาสตร์ของสังคมหน่ึง ทั้งในดา้นอาย ุ ระดบั
การศึกษา โครงสร้างครอบครัว การยา้ยถ่ินฐานของประชากร เหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการด าเนินการ
ทางการตลาดขององคก์รทั้งส้ิน ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งศึกษาและติดตามอยา่งต่อเน่ือง โดยหลกัการ
ติดตามหรือศึกษาสภาพแวดลอ้มดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
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1. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างด้านอายุ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างดา้นอายขุองประชากรในตลาด  จะช้ีถึงความตอ้งการ

บริโภคสินคา้หรือบริการของตลาด เพราะแต่ละช่วงอายท่ีุเปล่ียนแปลงในตลาดยอ่มจะมีความตอ้ง-
การสินคา้และบริการ รวมถึงพฤติกรรมในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั  

 2.    การเปลีย่นแปลงโครงสร้างด้านระดับการศึกษา 
 การศึกษาท่ีดีข้ึนของประชากร ยอ่มหมายถึงความสามารถในการประกอบอาชีพท่ี 

ดีข้ึน และมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึน ซ่ึงหมายถึงอ านาจในการซ้ือในตลาดท่ีเพิ่มข้ึน พร้อมกบัความพิถีพิถนั
ในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการดว้ยเช่นกนั 

3. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางครอบครัว 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางครอบครัวในสังคมไทยนั้น จะสามารถสังเกตการ

เปล่ียนแปลงไดส้องดา้นหลกัๆ คือ ดา้นอายขุองคู่สมรส และดา้นขนาดของครอบครัว กล่าวคือ เม่ือ
สังคมไทยเปล่ียนแปลงมาสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรม กอปรกบัประชากรท่ีมีการศึกษาไดอ้พยพ
เขา้มาท างานในเมืองและให้ความสนใจกบัการท างานมากข้ึน จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหอ้ายเุฉล่ีย
ของคู่แต่งงานสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหโ้ครงสร้างทางครอบครัวของสังคมไทยเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเป็น   ครอบครัวขยายท่ีมีปู่ ยาตายายจนถึงรุ่นลูกหลาน อาศยัในครัวเรือน
เดียวกนั มาเป็นครอบครัวเด่ียวท่ีคู่สมรสจะแยกมาตั้งครอบครัวใหม่ ประกอบข้ึนดว้ย พอ่แม่ และ
ลูก เท่านั้น 

 4.   การย้ายถิ่นฐาน 
  การยา้ยถ่ินฐานของประชากรในสังคม นบัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานทางการตลาดของกิจการ โดยในช่วงท่ีผา่นมาไดมี้การอพยพยา้ยถ่ินฐานของประชากรใน
ชนบทเพื่อมาประกอบอาชีพในตวัเมืองมากข้ึน  
  
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกจิ (Economic Environment) 
 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของ
กิจการไดท้ั้งในทางตรงและทางออ้ม และยงัเป็นผลกระทบในวงกวา้ง โดยเฉพาะดา้นการตลาด
เพราะเม่ือผูบ้ริโภคประสบปัญหาการวา่งงาน เกิดปัญหาเงินฝืด ขาดแคลนเมด็เงินในระบบ
เศรษฐกิจ จะส่งผลทางจิตวทิยาใหก้บัผูบ้ริโภคหยดุการจบัจ่ายซ้ือหาสินคา้ เหล่าน้ีคือตวัอยา่ง
ความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นสภาพเศรษฐกิจ ท่ีนกัการตลาดจะตอ้งใหค้วามสนใจท่ีจะศึกษา
และติดต่ออยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจยัท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
ไดแ้ก่ 
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1. อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  นบัเป็นปัจจยัหลกัในการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ โดยมีตวัแปรหลกั
ส าคญัในการศึกษา คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ท่ี
แสดงถึงความสามารถในการสร้างรายไดข้องประชากรภายในประเทศในรอบระยะเวลาหน่ึงๆ และ
สะทอ้นออกมาเป็นค่าหรืออตัราการเจริญเติบโต 

2. อตัราเงินเฟ้อ 
 อตัราเงินเฟ้อ จะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจด าเนินกิจ- 

กรรมทางการตลาด ทั้งน้ีเพราะอตัราเงินเฟ้อจะเกิดข้ึนจากราคาสินคา้หรือบริการ ซ่ึงค านวณจาก
ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index : CPI) ปรับตวัสูงกวา่อตัรารายไดเ้พิ่มข้ึนของประชากร
ในประเทศ เป็นผลใหอ้ านาจซ้ือในตลาดลดลง ดงันั้นในช่วงท่ีเกิดภาวะเงินเฟ้ออยา่งรุนแรง จะ
ส่งผลใหก้ารด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเป็นไปดว้ยความยากล าบากข้ึน โดยสาเหตุท่ีนอกเหนือ 
จากอ านาจซ้ือท่ีลดลงแลว้ ยงัเป็นผลจากความไม่แน่ใจของผูบ้ริโภคต่อการเปล่ียนแปลงในระดบั
ราคาของสินคา้ หรืออตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพนั้น ควรจะมีอตัราเงินเฟ้อ
ประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี เพื่อเป็นการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจ 

3. อตัราดอกเบีย้ 
อตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวพนักบัปริมาณเงินในตลาดและระบบเศรษฐกิจอยา่ง

มีนยัส าคญั เพราะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจของกิจการภาคธุรกิจอยา่งมากดว้ยเช่นกนั กล่าวคือหากอตัราดอกเบ้ียต ่า ผูบ้ริโภคจะน าเงิน
ออมออกมาจบัจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการมากข้ึน และเป็นการกระตุน้ใหกิ้จการหรือภาคธุรกิจเกิด
การลงทุนเพิ่มข้ึน โดยมีสาเหตุจากสภาวะตลาดดงักล่าวและตน้ทุนทางการเงินเพื่อการลงทุน ซ่ึงมี
ท่ีมาจากเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียต ่า ในการตรงกนัขา้มถา้อตัราดอกเบ้ียสูงจะจงใจใหผู้บ้ริโภคชะลอ
การใชจ่้ายลง เพื่อหวงัผลตอบแทนจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากหรือการลงทุนในตราสารทางการเงิน
อ่ืนๆ และกิจการหรือภาคธุรกิจชะลอการลงทุนทางการเงินมีการปรับตวัสูงข้ึน 

4. การจ้างงานและอตัราค่าจ้าง 
   การจา้งงานและอตัราค่าจา้งนบัเป็นปัจจยัหน่ึงในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัสภาพแวดลอ้มดา้นประชากรศาสตร์ และยงัสามารถส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและจดัการของกิจการหรือธุรกิจไดอ้ยา่งมากดว้ยเช่นกนักล่าวคือ เม่ือมีการจา้งงานใน
อตัราค่าจา้งท่ีก าหนดในแต่ละภูมิภาค ยอ่มหมายถึงการเพิ่มข้ึนของอ านาจซ้ือในตลาดตามสัดส่วน
ของการจา้งงานและค่าจา้งดว้ย แต่การจา้งงานและอตัราค่าจา้งจะมีผลใหร้าคาของสินคา้หรือบริการ
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สูงข้ึนไดเ้ช่นกนั และหากราคาของสินคา้หรือบริการมีราคาสูงข้ึนในสัดส่วนท่ีไม่สัมพนัธ์กบัการ
จา้งงานและอตัราค่าจา้ง จะเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจได ้
  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ลว้นมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดในดา้นอ านาจซ้ือของตลาด และผลทางจิตวทิยาเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้หรือบริการของ
ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญั อีกทั้งการเปล่ียนแปลงในปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง ยอ่มมีผลกระทบไปสู่ปัจจยั
อ่ืนๆ ได ้เช่นเดียวกบัสภาพแวดลอ้มทางดา้นประชากรศาสตร์อีกดว้ย 
 
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย (Political and Legal Environment) 
 ในการด าเนินงานทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จ ไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบ
จากสภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฏหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศได ้ยกตวัอยา่งเช่น การ
ท่ีประเทศไทยรับหลกัการการคา้เสรีจากองคก์รการคา้โลก (World Trade Organization : WTO) ซ่ึง
จะขยายตลาดการส่งออกของไทยให้กวา้งข้ึนจากเดิม แต่ก็น าการเปิดรับสินคา้จากต่างประเทศเขา้
มาแข่งขนักบัผลิตในประเทศดว้ย อตัราภาษีน าเขา้ท่ีลดลง เหล่าน้ีลว้นมีผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาด ท่ีนกัการตลาดจะตอ้งตระหนกัถึงและติดตามความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนอยู่เสมอ โดยปัจจัยท่ีควรติดตามและศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย 
ประกอบดว้ย 

1. นโยบายรัฐบาล 
นโยบายของรัฐบาลจะมีส่วนสร้างโอกาสทางการตลาด หรือก่อให้เกิดอุปสรรค

ทางการตลาดแก่กิจการไดท้ั้งในทางตรงและทางออ้ม ยกตวัอยา่งเช่น การท่ีรัฐบาลจดัท าโครงการ
นมโรงเรียน โดยจดังบประมาณการซ้ือนมแจกจ่ายใหก้บัทางโรงเรียน ท าใหต้ลาดในประเทศมี
ขนาดใหญ่ข้ึน แต่ส าหรับร้านคา้ยอ่ยในโรงเรียน นโยบายน้ีจะท าใหเ้ขา้จ าหน่าย เคร่ืองด่ืมใน
โรงเรียนไดน้อ้ยลง เพราะนกัเรียนไดรั้บนมฟรีจากทางโรงเรียน 

2. ระเบียบข้อบังคับและกฏหมาย 
 ระเบียบขอ้บงัคบัและกฏหมาย เป็นกรอบท่ีจ ากดักิจกรรมทางการตลาดของนกั-

การตลาดโดยมีความสัมพนัธ์หรือท่ีมาจากนโยบายของรัฐบาลดว้ยส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงมา
จากกลุ่มพลงัมวลชนต่างๆ  ท่ีเรียกร้องหรือผลกัดนัให้เกิดขอ้บงัคบัและกฏหมายข้ึน 

3. กลุ่มพลงัมวลชน 
ในสภาพสังคมปัจจุบนัเป็นยุคของสังคมข่าวสาร มวลชน ส่ือมวลชน และองคก์ร

ต่างๆ หลายแห่ง เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในดา้นการปกป้อง และคุม้ครองสังคม และผูบ้ริโภค 
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ซ่ึงกลุ่มดงักล่าวนบัวนัจะยิง่มีพลงัข้ึนในการผลกัดนัใหรั้ฐบาลเขา้มาควบคุมดูแล หรือออกระเบียบ
ขอ้บงัคบั และกฏหมายใหม่ๆ ในดา้นต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลต่อการด าเนินงานทางตลาดของกิจการได ้ 
  
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ี(Technological Environment) 
  เทคโนโลยไีดก่้อใหเ้กิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงของโลกในดา้นต่างๆ อยา่งมาก-
มาย เทคโนโลยถูีกปรับปรุงและพฒันาข้ึนมาอยา่งรวดเร็วท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ข้ึนมาจ านวน
มาก เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่มนุษย ์ ขณะท่ีผลิตภณัฑบ์างชนิดกลบัตอ้งสูญหายไปจากตลาด 
เน่ืองจากมีเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดดี้กวา่ หรือมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่เขา้
มาแทนท่ี เช่น คอมพิวเตอร์เขา้มาแทนท่ีเคร่ืองพิมพดี์ด บริษทัชั้นน าในโลกปัจจุบนัทุ่มเท
งบประมาณในการวิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลย ีและน าเทคโนโลยเีหล่านั้นมาใชพ้ฒันาผลิตภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อออกวางจ าหน่าย เช่น เส้ือท่ีผลิตดว้ยนาโนเทคโนโลยสีามารถใส่คุณสมบติัใชเ้ป็นจุดขาย 
เป็นตน้ 
  ความก้าวหน้าหรือการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ล้วนส่งผล
กระทบอย่างมากต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาท
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกรรมต่างๆ ของกิจการและชีวิตประจ าวนัของมนุษยอ์ย่างกวา้งขวาง 
ดงันั้นหากนกัการตลาดไม่สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที
ยอ่มอาจจะสูญเสียโอกาสทางการตลาดท่ีส าคญัใหแ้ก่คู่แข่งขนัได ้

 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) 
  สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ทางการตลาดซ่ึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติน้ี เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และยากต่อการ
คาดคะเนถึงเหตุการณ์และเวลาท่ีจะเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 
  1. การเปลีย่นแปลงฤดูกาล 
  การเปล่ียนแปลงฤดูกาล อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีมีแหล่งท่ีมา
จากธรรมชาติ ตวัอยา่งเช่น ฝนแลง้ ซ่ึงน ามาสู่การขาดแคลนน ้ าดิบท่ีการประปาจะน ามาใชผ้ลิตเป็น
น ้ าประชาเพื่อการอุปโภคและบริโภคและธุรกิจท่ีต้องใช้น ้ าเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตจะไม่
สามารถด าเนินการผลิตสินคา้ไดต้ามท่ีตอ้งการ แต่ขณะท่ีตอ้งใชน้ ้ าเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตจะ
ไม่สามารถด าเนินการผลิตสินค้าได้ตามท่ีต้องการ แต่ขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้างโอกาสทาง
การตลาดใหก้บัสินคา้หลายชนิด เช่น สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า ถงัเก็บน ้า และเคร่ืองสูบน ้า เป็นตน้ 
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  2. การเพิม่ขึน้ของระดับมลพิษ 
  ปัญหามลพิษเป็นปัญหาส าคญัท่ีไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นปัญหาของ
ทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน ้ าเสีย อากาศเป็นพิษ หรือแมแ้ต่มลภาวะทางเสียง ซ่ึงน าไปสู่ขอ้จ ากดั
หรือการเพิ่มตน้ทุนทางการตลาดใหก้บัสินคา้บางชนิดท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดมลพิษได ้
  ในทางตรงกนัขา้ม ปัญหามลพิษท่ีเพิ่มข้ึน ไดส้ร้างโอกาสทางการตลาดให้กบัสินคา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มประเภทต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลงท่ีสกดัจากธรรมชาติ บรรจุภณัฑ์ท่ีย่อยสลายไดง่้าย 
เป็นต้น รวมทั้ ง นักการตลาดยงัน าปัญหาดังกล่าว ไปประยุกต์กับแผนส่งเสริมการตลาดเชิง
ภาพพจน์ เช่น โครงการ THINK EARTH ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั เป็นตน้ 
  3. ภัยธรรมชาติ 
  ไดแ้ก่ น ้าท่วม พาย ุ ไฟไหมป่้า และภูเขาไฟระเบิดเหล่าน้ีเป็นตน้ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีอาจ
สร้างผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดส าหรับสินคา้หรือบริการบางชนิด เช่น การเกิด
ภาวะน ้าท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงเป็นอุปสรรคดา้นการขนส่ง สินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย แต่
กลบัเป็นการสร้างโอกาสให้กบัสินคา้ประเภทอาหารแหง้หรือเคร่ืองกระป๋อง เช่น บะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูป อาหารกระป๋อง นมสดชนิดยเูอชที รวมทั้ง สินคา้เพื่อการตา้นภยัน ้าท่วม เช่น กระสอบ
ทราย เคร่ืองสูบน ้า เรือ เป็นตน้ และเม่ือภาวะน ้าท่วมส้ินสุดลง ตลาดเก่ียวกบัอุปกรณ์การซ่อมแซม
และตกแต่งบา้นจะเติบโตข้ึนเน่ืองจากประชาชนจะตอ้งท าการซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัท่ีเสียหายจากภยั
น ้าท่วม เป็นตน้  นอกจากน้ีภยัธรรมชาติยงัเป็นอีกสาเหตุหน่ึงให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสภาพ-
แวดลอ้มดา้นประชากรศาสตร์จากการยา้ยถ่ินฐาน หรืออพยพของประชากรในแถบท่ีประสบภยั
ธรรมชาติซ ้ าซอ้นอีกดว้ย 
  
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม (Social and cultural Environment) 
  สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชชี้วิตและการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้น การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมบาง
ประการอาจจะส่งผลในทางท่ีดีใหก้บัสินคา้หรือบริการบางประการได ้ แต่ในขณะเดียวกนั ยงั
สามารถสร้างขอ้จ ากดัใหก้บัการด าเนินกิจการทางการตลาดไดด้ว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวฒันธรรมท่ีนกัการตลาดควรใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่ 

1. การตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   เพราะมนุษยเ์ร่ิมตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมลงทุกวนัหันมาใช้
สินคา้หรือบริการท่ีเห็นว่าจะสามารถลดมลภาวะได ้ท าให้หลายกิจการตอ้งปรับตวัสู่กระแสอนุ-
รักษส่ิ์งแวดลอ้มน้ีดว้ย  
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2. การตื่นตัวเร่ืองสุขภาพ 
   นอกจากการใส่ใจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมากข้ึนแลว้ มนุษยย์งัเร่ิมใหค้วามสนใจ
กบัสุขภาพของตนเองมากข้ึนดว้ย โดยเร่ิมปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัภายหลงั  ดร. สาทิส อินทรก าแหง 
ไดแ้นะน าชีวจิตใหป้ระชาชนไทยไดรู้้จกัและนบัจากนั้นเป็นตน้มา กระแสต่ืนตวัเก่ียวกบัสุขภาพได้
เร่ิมอยูใ่นความสนใจของประชาชนไทยจ านวนมาก โดยหนัมานิยมอาหารท่ีไขมนัต ่าหรือปราศ-
จากน ้าตาลและเลือกซ้ือพืชผกัปลอดสารพิษ ท าใหเ้กิดเป็นโอกาสทางการตลาดคร้ังส าคญั ส าหรับ
สินคา้อาหารเพื่อสุขภาพประเภทต่างๆ อาทิ บุกผง เคร่ืองด่ืมนมผสมแคลเซียม และร้านคา้ท่ี
จ  าหน่ายพืชผกัปลอดสารพิษ เหล่าน้ีเป็นตน้ 

3. ปัญหาการจราจร 
   ปัญหาน้ีเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองใหญ่ และเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
เก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมและการด ารงชีวิตท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากข้ึน 
เน่ืองจากการตอ้งสูญเสียเวลาไปกบัการเดินทางและไดเ้กิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ดา้นสังคมหลาย
ประการ เช่น 

- ตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัเวลาท่ีมีจ ากดั เช่น เวลาในการรับประทานอาหาร
ท่ีน้อยลง ก็ได้กลายมาเป็นโอกาสทางการตลาดคร้ังส าคญัของร้านอาหาร
ประเภทฟาสตฟ์ู้ ด 

- ตอ้งมีบา้นแห่งท่ีสองบริเวณกลางใจเมือง เพื่อลดเวลาในการเดินทางระหวา่งท่ี
พกัและสถานท่ีท างาน ท าให้เป็นโอกาสทางการตลาดของกิจการอสังหาริม-
ทรัพย ์เช่น อาคารชุด (Comdominium) กลางใจเมืองหลายแห่ง 

- ตอ้งปรับตวักบัการใชชี้วิตในรถมากข้ึน ซ่ึงเป็นโอกาสทางการตลาดให้สินคา้
ประเภทต่างๆ ท่ีปรับปรุงการใช้งานให้สะดวกกบัการใช้งานภายในรถยนต ์
เช่น สุขภณัฑ์ติดรถยนต์ (คอมฟอร์ด 100)  โทรศพัท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์
ขนาดกระเป๋าห้ิว ตูเ้ยน็เล็กๆ ท่ีใชไ้ฟฟ้าในรถยนต ์ได ้เป็นตน้ 

- เกิดบริการใหม่ๆ  ดา้นการจนส่งสินคา้ให้ผูบ้ริโภคถึงสถานท่ี (Delivery) เช่น 
การบริการจดัส่งพิซซ่า ไก่ทอด รวมถึง บริการซกั อบ รีด เหล่าน้ี เป็นตน้ 

 
สภาพแวดล้อมของการแข่งขันในตลาด (Competition Environment) 
  สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั เป็นปัจจยัท่ีอาจจะจดัเป็นสภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
ไดท้ั้งในระดบัมหภาคและจุลภาค ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคู่แข่งขนัและกลยทุธ์ทางการแข่งขนั วา่จะสามารถ
สร้างผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัใด จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลโดยตรงและรวดเร็วต่อการ
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ด าเนินงานทางการตลาด ซ่ึงในบางกรณีนกัการตลาดสามารถท่ีจะควบคุมสภาพแวดลอ้มน้ีไดใ้น
ระดบัหน่ึง 
  สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัในตลาดท่ีนกัการตลาดควรทราบ คือ องคป์ระกอบของ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั และลกัษณะการแข่งขนัโดยทัว่ไปเกิดข้ึนใน
ตลาด 

1. องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ซ่ึงอาจจะ 
เกิดไดจ้าก 

1.1 การเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ของคู่แข่งขนั 
 องคป์ระกอบดา้นการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของคู่แข่งขนั อาจจะเป็นสาเหตุให้

สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัในตลาดตอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงได ้ เช่น บริษทั ซีพีเอฟจ ากดั 
(มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตอาหารรายใหญ่ มีนโยบายเนน้ดา้นคุณภาพการผลิตอาหารสดเพื่อขาย
ส่ง ไดเ้ปล่ียนนโยบายมาท าการจ าหน่ายโดยใชช่้องทางของตนเองมากข้ึนดว้ยการเปิดร้าน ซีพเีฟร
ชมาร์ท โดยท าการขยายสาขาเป็นจ านวนมาก และทุ่มงบประมาณในการสร้างตรายี่หอ้ของตนเอง 
โดยท าการผลิตอาหาร สดและอาหารส าเร็จรูปท่ีผูบ้ริโภคสามารถน าไปอุ่นบริโภคไดท้นัที การ
เปล่ียนนโยบายน้ี อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดอาหารในประเทศไทยเช่น ท าใหพ้ฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีนิยมซ้ือเน้ือสัตวส์ดตามแผงในตลาดสด ใหห้นัมาซ้ือเน้ือสัตวแ์ช่เยน็จากร้านท่ี
น่าเช่ือถืออยา่ง ซีพีเฟรชมาร์ท ส่วนแผงขายอาหารสด (ไข่ เน้ือหมู เน้ือไก่) อาจมียอดจ าหน่าย
นอ้ยลง เป็นตน้ 

1.2 การท่ีมีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาร่วมแข่งขนัในตลาด 
 การเขา้มาสู่ตลาดของคู่แข่งรายใหม่ หากเกิดข้ึนในกรณีท่ีคู่แข่งรายนั้นมีขนาด

ของกิจการท่ีเล็ก ไม่มีพลังทางการตลาดมากนัก การเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งขนัรายใหม่อาจไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัในตลาดมากนกั แต่วา่หากคู่แข่งรายใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาดมี
เงินทุนสูงและมีความเช่ียวชาญในธุรกิจมากนกั อาจส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางใหเ้กิดข้ึนในตลาด
ได ้ 

1.3 การออกไปจากตลาดของคู่แข่งขนั 
ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจถอนตวัจากตลาด จะท าใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างการแข่งขนัในตลาด ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั โฟร์โมสต ์อาหารนม ท่ีเคยเป็น
ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายไอศครีมรายใหญ่ของประเทศ ภายใตช่ื้อ ไอศครีมโฟร์โมสต ์ ไดถ้อนตวัออก
จากธุรกิจไอศครีม โดยเป็นนโยบายของบริษทัแม่ในต่างประเทศ ท าใหไ้อศครีมวอลลข์องบริษทั ยู
นิลีเวอร์ฯ เป็นผูน้ าตลาดไอศครีมภายในประเทศไทยในระยะสั้น (บริษทัโฟโมสต ์ ไดข้ายธุรกิจ
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ไอศครีม ใหก้บั บริษทั ยนิูลีเวอร์ ซ่ึงเป็นคู่แข่งรายใหญ่ ท าใหย้นิูลีเวอร์ มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจ
ไอศครีมในประเทศไทยเพิ่มข้ึนมากในช่วงเวลานั้น) และยงัท าใหเ้กิดช่องวา่งในตลาดไอศครีมข้ึน 
ท าใหเ้กิดคู่แข่งขนัรายใหม่ๆ ในตลาดข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก 

2. ลกัษณะการแข่งขันในตลาด 
2.1 การแข่งขนัระหวา่งตรายีห่้อ (Brand Competition) 
 เป็นการแข่งขนัระหวา่งสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั แต่แตกต่าง

กนัในช่ือตรา และยีห่อ้(Brand Name) และบริษทัผูจ้  าหน่ายสินคา้ เช่น สบู่ปาลม์โอลีฟ ลกัส์ นกแกว้ 
เป็นตน้ หรือการแข่งขนัระหวา่งรถยนต ์โตโยตา้ มิตซูบิชิ ฮอนดา้ และมาสดา้ เป็นตน้ 

2.2 การแข่งขนัท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีทดแทนกนัได(้Substitute Products Competition) 
 สินคา้ทดแทนกนัได ้  หมายถึง สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น แผน่ดีวดีีภาพยนตร์ เป็นคู่แข่งของโรงภาพยนตร์  อาคารชุด
(Condominium) เป็นคู่แข่งของบา้นเด่ียว และทาวน์เฮา้ส์ เป็นตน้ 

2.3 การแข่งขนัท่ีเกิดจากสินคา้หรือบริการอ่ืนทัว่ไป 
 (Other Production Competition)  
 สินคา้หรือบริการดงักล่าว ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีลกัษณะเดียวกนัหรือทดแทน

กนัได ้เช่น 2 ลกัษณะขา้งตน้ เพราะการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนจากลกัษณะเช่นน้ี จะเกิดจากขอ้จ ากดัดา้น
อ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคในการจะจดัหาสินคา้หรือบริการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เช่น 
หากผูบ้ริโภคมีเงิน 10,000 บาท เม่ือเขาตดัสินใจซ้ือเคร่ืองรับโทรศพัทเ์ขาจะไม่มีเงินเหลือพอท่ีจะ
ซ้ือกระเป๋าเดินทาง ดงันั้นเคร่ืองรับโทรทศัน์จึงเป็นคู่แข่งของกระเป๋าเดินทาง หรือเม่ือผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือบา้น เขาอาจจะไม่มีเงินเหลือส าหรับซ้ือรถยนต์ ดงันั้นบา้นจึงเป็นคู่แข่งทางออ้มของ
รถยนต ์เหล่าน้ีเป็นตน้ 
  อยา่งไรก็ตาม การแข่งขนัในลกัษณะน้ี เป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดไม่ค่อยใหค้วามสนใจใน
การก าหนดกลยทุธ์เพื่อตอบโต ้ เน่ืองจากขอบเขตการแข่งขนักวา้งเกินไปและยากท่ีจะทราบไดว้า่ 
ขณะนั้นผูบ้ริโภคมีสินคา้หรือบริการอะไรอยูใ่นความตอ้งการส าหรับวงเงินท่ีมีจ ากดั อีกทั้งยงัเป็น
การยากท่ีจะก าหนดแข่งขนัไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 
 
สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro Environment) 
  สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคมีผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการตลาดของกิจการได ้
เช่นเดียวกนักบัสภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค เพียงแต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้น จะมีผลกระทบในวง
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แคบหรือเฉพาะกิจการแต่ละแห่งเท่านั้น ไม่มีผลกระทบทัว่อุตสาหกรรม เช่นในระดบัมหภาคดงัได้
อธิบายถึงไดแ้ลว้ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางการตลาดระดบัจุลภาค ประกอบดว้ย 

1. ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Suppier) 
2. คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) 
3. ผูบ้ริโภค (Consumer) 
4. หน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือภายในองคก์ร (Company) 
 

 
ภาพท่ี 2.3  สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค 
 
ท่ีมา:  วทิวสั รุ่งเรืองผล. (2552). ต าราหลกัการตลาด.หนา้ 33 

 
  ในองค์ประกอบทั้ง 4 ขา้งตน้  จะสังเกตไดว้่า ยงัสามารถท่ีจะจดัแบ่งไดต้ามลกัษณะ
การควบคุมอีกดว้ย กล่าวคือ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร เป็นองค์ประกอบท่ี
นกัการตลาดสามารถควบคุมให้เป็นไปตามความตอ้งการได ้แต่องค์ประกอบท่ีเหลือนกัการตลาด
ไม่สามารถควบคุมได้เน่ืองจากเป็นหน่วยงานภายนอกองค์กร แต่ในบางกรณี นักการตลาดอาจ
ควบคุมองคป์ระกอบเหล่าน้ีได ้ดว้ยอ านาจต่อรองระหวา่งกิจการกบัหน่วยงานภายนอก ซ่ึงอ านาจ
ต่อรองจะมาจากอ านาจการซ้ือท่ีสูงจนสามารถครอบง าผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในตลาดให้ยอมด าเนินการ
ตามท่ีองคก์รนั้นๆ ตอ้งการได ้
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ผู้จัดส่งวตัถุดิบ (Supplier) 
  ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) เป็นหน่วยงานภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการบริการและ
จดัการดา้นการผลิต และกระทบมาสู่การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดได ้แต่กิจการหลายแห่งไม่ได้
ให้ความสนใจกบัปัจจยัในดา้นน้ีมากนกั โดยจะเร่ิมเล็งเห็นความส าคญัเม่ือเกิดอุปสรรคข้ึนกบัการ
ด าเนินงานของกิจการจากปัญหาการขาดวตัถุดิบในการผลิตแลว้เท่านั้น ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีท่ีมาจากผู ้
จดัส่งวตัถุดิบเป็นส าคญั เช่น ในฤดูร้อนท่ีปริมาณความตอ้งการบริโภคไอศครีมในตลาดสูง ค าสั่ง
ซ้ือย่อมเพิ่มข้ึนมา ปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต จึงสูงเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย หากผู ้
จดัส่งวตัถุดิบไม่สามารถท่ีจดัส่งวตัถุดิบไดต้ามปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน และทนักบัความตอ้งการของตลาด 
นัน่หมายถึงการสูญเสียโอกาสทางการตลาดของกิจการ 
  โดยปกติในการติดต่อด าเนินการค้าระหว่างกิจการ (ผูซ้ื้อ) และผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ จะ
เป็นไปในรูปแบบท่ีกิจการมีอ านาจต่อรองท่ีเหนือกวา่ แต่ในบางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีวตัถุดิบมี
จ ากดั อ านาจต่อรองระหว่างกิจการและผูจ้ดัส่งวตัถุดิบย่อมตอ้งเปล่ียนไปสู่ฝ่ายผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ซ่ึง
เป็นไปตามกฏของอุปสงค์อุปทาน ท่ีเกิดข้ึนในตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ ดงันั้นการสร้างและรักษา
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกิจการและผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ จึงเป็นส่ิงท่ีนกัการตลาดไม่ควรมองขา้ม  
 
คนกลางในตลาด  (Marketing Intermediaries) 
  คนกลางทางการตลาด ในท่ีน้ีหมายถึง ผูท้  าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการน าสินคา้ของ
กิจการไปจดัจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคต่อไป ซ่ึงจะประกอบด้วย พ่อคา้ส่ง พ่อคา้ปลีก และตวัแทน
ทางการคา้ เป็นตน้  
  คนกลางทางการตลาดนั้น นบัไดว้า่มีความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด
ของนักการตลาดอย่างมาก เพราะบุคคลกลุ่มน้ี จะเป็นผูติ้ดต่อหรือมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับ
ผูบ้ริโภคสินคา้ของกิจการ ดงันั้น กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ท่ีบุคคลกลุ่มน้ีด าเนินการ จึงอาจจะ
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริโภคจะมีต่อกิจการไดท้ั้งในทางบวกและในทางลบ  
  แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากคนกลางมีความรู้และเขา้ใจกบัแผนงานทางการตลาดของ
กิจการจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้แผนงานทางการตลาดของกิจการด าเนินไปได้อย่าง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพได ้เช่น หา้งสรรพสินคา้ (คนกลางทางการตลาดชนิดหน่ึง) จดัวางสินคา้
ของกิจการใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง หรือท าเลท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจะพบเห็นไดอ้ยา่งสะดวก เป็นตน้ 
 
 
 

DPU



 48 

ผู้บริโภค (Consumer) 
  ผูบ้ริโภค คือ ปัจจยัแห่งความส าเร็จ หรือลม้เหลวของกิจการ ดงัค ากล่าวส าหรับนกัการ
ตลาดท่ียงัคงความจริงอยู่ คือ “ลูกคา้ คือ พระเจา้”  ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งมีความเขา้ใจใน
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคอย่างลึกซ้ึง วา่ประกอบข้ึนดว้ยปัจจยัใดบา้ง รวมถึง
การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมต่างๆ ของผูบ้ริโภคในตลาดประกอบด้วย ซ่ึงล้วนแต่มีผลต่อการ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด และความส าเร็จของกิจการทั้งส้ิน และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค 
และพฤติกรรมท่ีส าคญั ในการก าหนดและตดัสินใจในแผนทางการตลาด 
 
หน่วยงานต่างๆ ภายในกจิการหรือองค์กร (Company) 
  ภายในองคก์รหน่ึง ย่อมตอ้งประกอบข้ึนดว้ยฝ่ายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด ฯลฯ ซ่ึงทั้งหมดน้ี จะข้ึนอยู่กับการ
ก าหนดโครงสร้างการบริหารและจดัการของแต่ละกิจการและองคก์รเป็นส าคญั 
  ฝ่ายงานต่างๆ ทุกฝ่าย ลว้นมีบทบาทความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด
ของกิจการอย่างยิ่ง  ยกตวัอย่างเช่น หากฝ่ายการตลาดสามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่
สินคา้ของกิจการได ้แต่ฝ่ายผลิตไม่สามารถท่ีจะผลิตสินคา้ไดต้ามปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึนยอ่มเป็น
การสูญเปล่าทางการตลาด ท่ีส าคญัหากขาดการวางแผนงานท่ีเหมาะสมของหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจะเป็นการตลาดท่ีไปยงัพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกล โดยขาดแผนงานท่ีเหมาะสมของหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะเป็นเหตุใหต้น้ทุนการด าเนินงานหรือจดัส่งสินคา้สูงกวา่คู่แข่งขนัในตลาดนั้นๆ 
และจะเป็นอุปสรรคทางการตลาดใหต้อ้งประสบความลม้เหลวได ้เหล่าน้ีเป็นตน้ 
  อยา่งไรก็ตาม สภาพแวดลอ้มในดา้นน้ีต่างจากสภาพแวดลอ้มดา้นอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้
ทั้งหมด เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มดงักล่าว เป็นสภาพแวดลอ้มภายในกิจการท่ีสามารถควบคุมและ
ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดได ้โดยผา่นกลไกทางการ
บริหารและจดัการ 
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ภาพท่ี 2.4  หน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการ หรือองคก์ร 
 
ท่ีมา:  วทิวสั รุ่งเรืองผล. (2552). ต าราหลกัการตลาด.หนา้ 36 
 
  ในการด าเนินงานอนัน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจใดก็ตามนั้นต้องมีการวิเคราะห์
ระบบตลาดและสภาพแวดลอ้มทางการตลาด แนวคิดดงักล่าวจึงหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการไข
ปัญหาท่ีว่า ปัจจยัทางการตลาดต่างใดบา้งท่ีมีอิทธิพล อนัน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจละครเพลง 
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เช่นในปัจจุบนั 

 
2.3 แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือ Creative Economy มีพื้นฐานแนวคิดโดยเน้นการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ
เทคโนโลย ีนวตักรรมสมยัใหม่ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์จึงเป็นเศรษฐกิจกระแสใหม่ของโลก ท่ีจะช่วย
สร้าง “มูลค่าเพิ่ม” และแปรเป็นรายไดม้หาศาลให้กบัสินคา้ บริการและอุตสาหกรรม (ส านกังาน
บริหารและพฒันาองคค์วามรู้, 2552, 25ธนัวาคม) 
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 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ถูกจดัประเภทอยา่งหลากหลายโดยองคก์รต่างๆ ทัว่โลก ทั้งน้ี 
“Department of Culture, Media and Sport” หรือ กระทรวงวฒันธรรม ส่ือ และการกีฬาของสหราช-
อาณาจกัรซ่ึงเป็นประเทศตน้แบบท่ีไดรั้บการยอมรับให้เป็น “ศูนยก์ลางความสร้างสรรคข์องโลก” 
(World Creative Hub) ไดจ้ดัประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 1. โฆษณา   2. สถาปัตยกรรม  3.งานศิลปะและวตัถุโบราณ 

4. งานฝีมือ   5. แฟชัน่  6.งานออกแบบ 
7. ภาพยนตร์และวดีิโอ 8. ดนตรี  9.ศิลปะการแสดง 
10. ส่ือส่ิงพิมพ ์ 11. ซอฟตแ์วร์  12.โทรทศัน์และวทิยุ 
13. วดีิโอและคอมพิวเตอร์เกมส์  (ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้, 2552, 23  
มิถุนายน) 

 
ปัจจัยทีก่่อให้เกดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์  
 สังคมหรือประเทศท่ีเอ้ือต่อการเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย ก าลงัแรงงาน 
(Creative workforce) ชุมชนสร้างสรรค์ (Creative community) และกลุ่มผูผ้ลิต (Creative cluster) 
ซ่ึงทั้งหมดลว้นเก้ือกูลและสอดรับกนั ในการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งสามส่วน
ตอ้งมีความหลากหลายมากเพียงพอ ไม่วา่จะเป็นทกัษะแรงงานและทกัษะช่างฝีมือเพื่อรองรับการ
คิดคน้หรือการประดิษฐ์นวตักรรมใหม่ๆ ในการสร้างสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ขณะท่ีลกัษณะของชุมชนก็จะตอ้งเป็นสังคมเปิดท่ีให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น
ท่ีแตกต่าง นอกจากน้ีชุมชนยงัตอ้งมีปัจจยัพื้นฐานท่ีจะเช่ือมโยงเชา้กบัชุมชนอ่ืนๆ ของโลก ไม่วา่จะ
เป็นอินเตอร์เน็ท ธนาคาร หรือระบบลอจิสติกส์ ตลอดจนเป็นชุมชนท่ีเอ้ือต่อการอยูอ่าศยั มีสถานท่ี
ท่ีจะเป็นในการใชชี้วติ และรองรับการท างานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์เช่น ห้องบนัทึกเสียง ห้อง
ตดัต่อภาพยนตร์ และห้องแลปส าหรับถ่ายภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ช่วยให้การ
คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ เป็นรูปเป็นร่างและสามารถส่งต่อไปยงัแหล่งผลิตอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วๆ  อยา่งไรก็
ตามทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถจ าลองเป็นรูปภาพได ้ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2.5  ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 
ท่ีมา:  อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล. (2552). ท าไมต้องเศรษฐกจิสร้างสรรค์ .หนา้ 123 
 

ในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคน์ั้น ผูป้ระกอบการทั้งหลายไดเ้ปล่ียนรูปแบบธุรกิจจากการ
ท างานในระบบสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีผลิตจ านวนมากและท างานได้
เฉพาะช่วงเวลา มาสู่การผลิตในสังคมฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ดว้ยโครงสร้างพื้นฐาน
การผลิตท่ีเปล่ียนไป ส่งผลให้ไม่ตอ้งใช้พน้ท่ีมาก และสามารถท างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ท าให้
ธุรกิจเดินไดโ้ดยไม่หยุดพกั และเม่ือมีปัจจยัพื้นฐานครบทั้งดา้นทกัษะแรงงาน ชุมชนท่ีมีส่ิงอ านวย
ความสะดวก และมีเครือข่ายการท างานท่ีสามารถรับช่วงต่อการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะยิ่ง
ท าให้เศรษฐกิจมีอตัราการขยายตวัสูงข้ึน ดงัเช่นวิธีการเอาทซ์อร์ท (Outsourcing) หรือการจา้งคน
ในอีกทางหน่ึงท างานให้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน รวมถึงบริหารเวลาและพลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นับเป็นกระบวนการทางธุรกิจท่ีหลายๆ ประเทศในยุโรปและอเมริกาก าลัง
ด าเนินงานอยู ่(อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล, 2552: 122-123) 
 

เศรษฐกจิสร้างสรรค์จากสินทรัพย์ทางวฒันธรรม 
คุณค่าทางวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของแต่ละประเทศสามารถน ามาสร้างคุณค่า (Value 

Creation) ให้กบัระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ด ้ โดยการน าคุณค่า จินตนาการ และวฒันธรรมมาใช้
ในเชิงพาณิชยน์ั้น เร่ิทจากการอาศยัโลกทศัน์และความสามารถในการท าความเขา้ใจมิติท่ีลึกลงไป
กว่าการขายคุณประโยชน์ใช้สอย(Benefit) แก่ผูบ้ริโภค โดยการเพิ่มมูลค่าทางจิตวิญญาณ สินคา้ท่ี
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จะประสบความส าเร็จไม่เพียงแต่หาซ้ือง่าย ใชส้ะดวกเท่านั้น แต่ตอ้งสนองตอบทางอารมณ์ จิตใจ
ได้ด้วย อย่างไรก็ตามการน าคุณค่าทางวฒันธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นั้น มี
องคป์ระกอบท่ีน่าสนใจอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 

 
1. ความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมอย่างลกึซ้ึง 
ความเขา้ใจในท่ีน้ีรวมถึงดา้นประวติัศาสตร์ ความเป็นมา อารมณ์ และแรงบนัดาลใจท่ีหล่อ

เล้ียงคุณค่านั้นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคุณค่าความเป็นไทย ความเขา้ใจประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองพื้นฐาน
ท่ีจ าเป็น และเม่ือน ามาประกอบกบัเร่ืองราวและเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีหล่อเล้ียงคุณค่าความเป็นไทย 
ยอ่มสามารถสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ไดท้ั้งส้ิน เพราะทุกวนัน้ีผูค้นด่ืมด ่า บริโภค และให้ราคา
กบัเร่ืองราว ต านาน อารมณ์ บุคลิกภาพ และทศันคติมากกวา่ส่ิงท่ีจบตอ้งไดเ้สียอีก 

 
 2. ความสามารถในการรับรู้ความต้องการเบือ้งลกึของผู้บริโภค  
 ความเขา้ใจท่ีหยึ่งลึกถึงกน้บ้ึงของความตอ้งการท่ีแทจ้ริงกลายเป็นเร่ืองช้ีเป็นช้ีตายความ 
ส าเร็จของธุรกิจในยคุปัจจุบนั วา่เหตุผลของการตดัสินใจซ้ือมากจากเหตุผลการบริโภค ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บในเชิงกายภาพ อารมณ์ จิตใจ หรือจิตวิญญาณ  ลึกลงไปในความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์
ความตอ้งการท่ีจะแสดงออก ความตอ้งการท่ีจะประกาศความเป็นตวัตน สถานภาพ ความคิดเห็น 
และความช่ืนชม ความตอ้งการเป็นคนดี คนเด่น คนท่ีมีความสามารถของสังคม ทั้งหมดน้ีล้วน
แล้วแต่เป็นความหิวโหยของสังคมปัจจุบนั ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ใจและรู้จกัหาโอกาสจากความ
ตอ้งการเหล่าน้ี ธุรกิจยอ่มประสบความส าเร็จไดไ้ม่ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6  แบบจ าลองแนวคิดความตอ้งการของมนุษย ์ 
 
ท่ีมา:  ชยัประนิน วสุิทธิผล. (2552). ท าไมต้องเศรษฐกจิสร้างสรรค์ .หนา้ 79 
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3. ความสามารถในการเช่ือมคุณค่าของความดั้งเดิม ความเป็นตัวตนเข้ากบัความทันสมัย
อย่างกลมกลนื (Cosmopolitan hybrid) 

การเช่ือมคุณค่าของความคิดดั้งเดิมเขา้กบัความทยัสมยันั้นมีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี 
 -  ลกัษณะการน าเสนอตรงกบัอารมณ์ความรู้สึก (Tone & Manner) 
 -  ถูกรสนิยม (Taste) 
 -  สร้างกระแส (Trend) หรือไปตามกระแส (Trend) อยา่งโดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7  แบบจ าลอง 3T การเช่ือมคุณค่าดั้งเดิมกบัความทนัสมยั 
 
ท่ีมา:  ชยัประนิน วสุิทธิผล. (2552). ท าไมต้องเศรษฐกจิสร้างสรรค์ .หนา้ 79 
 
 เม่ือน าองคป์ระกอบของ 3T เทรวมเขา้กบัการหยัง่รู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และการใช้
ประโยชน์จากคุณค่ารวมกนัแลว้ ก็จะไดม้าซ่ึงทกัษะในการเล่าเร่ือง (Commercial & story teling 
skill) ไม่วา่จะท าอะไร ผูท่ี้ประสบความส าเร็จตอ้งมีเข็มทิศในการท าการคา้อยูใ่นใจ มีทกัษะในการ
เล่านิยายแห่งคุณค่าผา่นบรรจุภณัฑ ์การตกแต่งร้าน การให้บริการ อาหาร วิธีหารตอ้นรับ จนถึงการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเป็นการส่งต่อคุณค่าสู่ผูบ้ริโภคอย่างแม่นย  า (ชยัประนิน วิสุทธิผล
2552: 76-80) 

 
 ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ถือเป็นธุรกิจในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค ์แนวคิด
ดงักล่าวสามารถน ามาใช้เสริมการวิเคราะห์ไดว้่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นต่างๆ เอ้ือต่อการด าเนิน
ธุรกิจละครเพลงหรือไม่อยา่งไร  และบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมีน าเอาคุณค่าของวฒันธรรมมาประยุกต ์
ใชก้บักลยทุธ์ธุรกิจละครเพลงในลกัษณะใดบา้ง 
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2.4 แนวคิดเร่ืองการบริหารงานละครเวที 
  ธุรกิจละครเพลงและละครเวทีถือเป็นอีกหน่ึงธุรกิจหลกัของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั โดย
สามารถสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัถึง 20 % ซ่ึงในศาสตร์ของละครเวทีรวมถึงในการผลิตละครแต่ละ
เร่ือง ผูร่้วมงานฝ่ายต่างๆ มีความส าคญัเท่าเทียมกนัหมด ไม่วา่ผูก้  ากบัการแสดง ผูก้  ากบัเวที ผูเ้ขียน
บทละคร นกัแสดง ผูอ้อกแบบฉาก ผูอ้อกแบบเส้ือผา้ ผูอ้อกแบบแสง ผูส้ร้างฉาก ช่างเทคนิคฝ่าย
แสง ช่างเทคนิคฝ่ายเสียง  ผูเ้ปล่ียนฉาก และแมแ้ต่เจา้หน้าท่ีผูดู้แลท าความสะอาดพื้นเวทีและโรง
ละคร ฯลฯ ต่างก็มีภาระหนา้ท่ีส าคญัยิ่งหยอ่นไปกวา่กนั ทุกคนท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความเป็น
น ้ าหน่ึงใจเดียวกนั การผลิตละครท่ีไดที้มงานท่ีดี มีวินยั รู้จกัหน้าท่ีของตนเองอย่างดี ย่อมท าให้
ไดผ้ลงานท่ีประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยง่าย อย่างไรก็ตามการขั้นตอนและ
รายละเอียดการผลิตละครเวที รวมทั้งการวางโครงสร้างองคก์รผูผ้ลิตละครเวที สามารถอธิบายได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

การจัดโครงสร้างองค์กรของธุรกจิละครเพลง (กฤษรา วริศราภูริชา, 2551: 1-28) 
 ในกระบวนการผลิตละครแต่ละเร่ืองถือว่า ผูร่้วมงานฝ่ายต่างๆ มีความส าคญัเท่าเทียม
กนัหมด ไม่วา่ผูก้  ากบัการแสดง ผูก้  ากบัเวมี ผูเ้ขียนบทละคร นกัแสดง ผูอ้อกแบบฉาก ผูอ้อกแบบ
เส้ือผา้ ผูอ้อกแบบแสง ผูส้ร้างฉาก ช่างเทคนิคฝ่านแสง ช่างเทคนิคฝ่ายเสียง ผูเ้ปล่ียนฉาก และแมแ้ต่
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลท าความสะอาดพื้นเวทีและโรงละคร ฯลฯ ต่างก็มีภาระหนา้ท่ีส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไป
กวา่กนั ทุกคนท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั การผลิตละครท่ีไดที้มงานท่ีดี มี
วนิยั รู้จกัหนา้ท่ีของตนเองเป็นอยา่งดี ยอ่มท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไวโ้ดยง่ายดาย 
 อย่างในการศึกษางานการผลิตละครของฝ่ายเบ้ืองหน้า จ  าเป็นตอ้งปูพื้นฐานพื้นความรู้
เก่ียวกบัหนา้ท่ีและโครงสร้างองคก์รผูผ้ลิตละครเวที เพื่อให้เขา้ใจถึงโครงสร้างต าแหน่งและโครง-
สร้างเจา้หน้าท่ีผูผ้ลิตละครเวที ดงั สามารถสร้างเป็นตารางหน่วยของฝ่ายต่างๆ ในการผลิตละคร
เวทีไดด้งัภาพ 2.8 
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 อยา่งไรก็ตามเพื่อผนวกการจดัโครงสร้างองคก์รผูผ้ลิตละครเวที ในเชิงการด าเนินธุรกิจ
จึงจ าตอ้งน าเอาแนวคิดการวางโครงสร้างองคก์รมากล่าวประกอบกนั ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
โครงสร้างองค์กร(Structure) (นิวติั โชติวงษ,์2544 : 119-127) 
 คือรูปแบบของการจดัแบ่งกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ และมีการก าหนดการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของงานนั้นเขา้ดว้ยกนั จุดมุ่งหมายของการจดัโครงสร้างองคก์รก็เพื่อท่ีจะเป็นกลไก
ในการท างานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  โดยโครงสร้างทัว่ๆ ไปท่ีพบเห็นไดจ้ะอยูใ่นรูป
ของ “แผนผงัองคก์ร” โครงสร้างองคก์ร มีคุณลกัษณะท่ีส าคญัก็คือ 
 1. มีการจดักลุ่มงาน / หน่วยงาน 
 2. มีการก าหนดงานและความรับผดิชอบใหก้บัแต่ละบุคคลและแต่ละหน่วยงาน 
 3. มีการจดับุคคลใหเ้ป็นหน่วยงาน (Unit) หลายหน่วยงานร่วมกนัเป็นฝ่าย (Department) 
และเม่ือรวมกนัก็จะกลายเป็นองคก์ร (Organization) 
 4. ก  าหนดความสัมพนัธ์ในแนวตั้ง คือมีการก าหนดสายงานเป็นล าดบัขั้นเพื่อประโยชน์ 
ต่อการรายงานให้ตรงสายงานและจะไดท้ราบวา่ใครมีขอบเขตอ านาจแค่ไหน 
 5. ก  าหนดความสัมพนัธ์ในแนวนอน คือการก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างกนัของหน่วย-
งาน ในระดบัเดียวกนัหรือในหน่วยเดียวกนัเพื่อประโยชน์ต่อการประสานงานและการท างานให้
สอดคลอ้งกนั 

 
ในการจดัโครงสร้างนั้นมีให้เห็นดว้ยกนั 4 แบบคือ 
1. โครงสร้างแบบลกัษณะงาน (Functional Structure) 

 การจดัโครงสร้าง(ฝ่าย) ตามหนา้ท่ีการท างาน คือการน าเอางานท่ีมีลกัษณะแบบเดียว 
กนัมาไวด้ว้ยกนันัน่เอง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน ฝ่านขาย ฝ่ายวิจยัและพฒันา ฝ่ายการตลาด ฯลฯ 
เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.9  ตวัอยา่งโครงสร้างแบบลกัษณะงาน (Functional Structure) 
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2. โครงสร้างแบบจัดส่วน (Division Structure) 
 โครงสร้าง(ฝ่าย) แบบน้ีท าโดยค านึงถึงความเหมือนกนัของสินคา้และบริการท่ีมีอยู ่
เช่น ฝ่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ฝ่ายสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฝ่ายสินคา้ส านกังาน เป็นตน้ นอกจากการ
ใช้สินคา้เป็นตวัก าหนดการจดัโครงสร้างแล้ว การจดัแบ่งลกัษณะน้ียงัอาจจะใช้พื้นท่ี เช่น ส่วน
ภูมิภาค ส่วนกลาง หรืออาจใชก้ลุ่มลูกคา้เป็นตวัการจดัโครงสร้างอีกดว้ย เช่น ฝ่ายลูกคา้กลุ่มบริษทั 
ฝ่ายลูกคา้ทัว่ไป เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.10 ตวัอยา่งโครงสร้างแบบลกัษณะงาน (Division Structure) 
 
3. โครงสร้างแบบผสมผสาน (Hybrid Structure) 
 การจดัโครงสร้างตามลกัษณะน้ีเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งสองแบบท่ีกล่าวมา โดย
อาศยัขอ้ไดเ้ปรียบหรือขอ้เด่นของแต่ละแบบมาผสมผสาน จะเห็นวา่แบบแรกนั้น(โครงสร้างแบบ
ลกัษณะงาน) จะมีจุดเด่นอยูต่รงท่ีการรวบรวมงานในลกัษณะเดียวกนัไวด้ว้ยกนัซ่ึงจะท าให้สามารถ
ใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นองค์กรท่ีตอ้งแข่งขนัดา้นราคาหรือตอ้งการพึ่งพาความ
ช านาญการในการปฏิบติังาน การจดัโครงสร้างบางส่วนขององค์กรโดยอาศยัรูปแบบน้ีก็จะเป็น
ประโยชน์อยา่งมาก ส่วนในแบบท่ี 2 ซ่ึงเป็นการจดัโครงสร้าง(ฝ่าย) โดยแบ่งตามความเหมือนกนั
ของสินคา้และบริการ พิ้นท่ี กลุ่มลูกคา้ จะมีจุดเด่นตรงท่ีว่าหากตอ้งการจะเน้นลงไปท่ีสินคา้หรือ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นการเฉพาะ การจดัโครงสร้างแบบน้ีจะตอบสนองไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นโครงสร้าง
แบบผสมผสานน้ีจะมีลกัษณะส่วนหน่ึงเป็นแบบแรกและอีกส่วนหน่ึงเป็นแบบท่ีสองอยูใ่นองคก์ร
เดียวกนั 
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ภาพท่ี 2.11 ตวัอยา่งโครงสร้างแบบผสมผสาน(Hybrid Structure) 
 

4. โครงสร้างแบบมิติ (Matrix Structure) 
 การจดัโครงสร้างแบบน้ีเป็นเสมือนการน าโครงสร้างของแบบแรกและแบบท่ีสองมา
วางทบักนัก่อให้เกิดเป็นตารางส่ีเหล่ียม จึงเรียกวา่ โครงสร้างแบบ “มิติ” ขอ้แตกต่างของแบบน้ีกบั
แบบ “โครงสร้างแบบผสมผสาน” คือโครงสร้างแบบผสมผสานนั้นเป็นการเลือกจุดเด่นของทั้งสอง
แบบแรกมาใช ้ส่วนแบบน้ีนั้นเปรียบเสมือนวา่เป็นการน าเอาทั้งสองแบบมาวางทบักนั ไม่วา่มองไป
ท่ีจุดใดเราก็จะเห็นว่าเป็นโครงสร้างของทั้ง 2 แบบประกอบอยู่ ส่วนความต่างท่ีเห็นได้ชัดกับ
โครงสร้างแบบน้ีคือโครงสร้างแบบน้ีเราเรียกผูบ้ริหารว่าเป็นผูบ้ริหารในแบบ “มิติ” โดยจะท า
หน้าท่ีประสานงานกนั ส่วนพนกังานก็จะอยู่ในระบบ “มิติ”  เช่นกนัโดยข้ึนอยู่กบั 2 หวัหน้างาน
ตามท่ีเราเห็นนัน่คือทั้งผูบ้ริหารในแนวตั้งและผูบ้ริหารในแนวนอน ตวัอยา่งต าแหน่งของผูบ้ริหาร
ในแนวนอนของระบบน้ีเช่น ผูจ้ดัการโครงการหรือผูจ้ดัการผลิตภณัฑ์ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลงานหรือสินคา้
ใดเป็นหลกั แต่ก็ตอ้งการความร่วมมืออย่างสูงจากผูบ้ริหารฝ่ายอ่ืนๆ เช่น การเงิน ฝ่ายผลิต ฯลฯ 
ดงันั้นรูปแบบจึงออกมาตามโครงสร้างแบบน้ี โครงสร้างแบบน้ีจะแสดงให้เห็นความร่วมมือกนั
อยา่งมากของส่วนต่างๆ มีการกระจายอ านาจและมีความยืดหยุน่สูง อยา่งไรก็ตามปัญหาหลกัท่ีพบ
ในโครงสร้างแบบน้ีก็คือความขดัแยง้กนัเน่ืองจากธรรมชาติของระบบ ดงันั้นโครงสร้างแบบน้ีตอ้ง
อาศยัความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรชั้นสูง 
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ภาพท่ี 2.12 ตวัอยา่งโครงสร้างแบบมิติ (Matrix Structure) 
  

 โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตวัองค์กร โครงสร้างท่ีดีนั้น
จะตอ้งตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร สอดคลอ้งกบัลกัษณะขององคก์ร มีส่วนช่วยท่ีส าคญั
ต่อการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบร่ืน รวมทั้งยงัมีส่วนช่วยในการกระตุ้นความคิด
สร้างสรรคข์องบุคลากรและท่ีส าคญัต่อก่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขนัอีกดว้ย ส่วนโครง-
สร้างองคก์รท่ีไม่เหมาะสมนั้น สามารถสร้างปัญหาใหก้บัองคก์รได ้ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ปัญหาทีเ่กดิจากโครงสร้างไม่เหมาะสม 

1. โครงสร้างเทอะทะ เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษทั 
2. โครงสร้างไม่สนบัสนุนความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากร 
3. โครงสร้างมีจุดศูนย์กลางการบริหารอยู่ท่ีบุคคลคนเดียว (One-man/one-boss, 

Limited Span of control) ท าใหเ้กิดการกระจุกตวัของสายงานและปฏิบติังาน 
4. โครงสร้างไม่สนบัสนุนสภาวะการแข่งขนั เช่น ท าใหต้น้ทุนประกอบการสูง เป็นตน้ 
5. โครงสร้างไม่เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ 
6. เกิดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานเน่ืองจากความไม่ชดัเจนของโครงสร้าง 
7. ความไม่ชดัเจนของการก าหนดงานใหก้บับุคลากรสร้างความสับสนในการท างาน 
8. อ านาจตามสายงานไม่มีความชดัเจน 
9. โครงสร้างไม่เอ้ืออ านวยต่อการปรับตวัใหท้นักบัความเปล่ียนแปลง 

 
 

ประธานกรรมการ 

รองประธานลฝ่าย
ปฏิบติังาน 

รองประธานฝ่าย
การเงิน 

รองประธาน 

ฝ่ายขาย 
รองประธาน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

รองประธาน 

ฝ่ายขาย(ส่วนกลาง) 
รองประธาน 

ฝ่ายขาย(ส่วนภูมิภาค) DPU
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 ขั้นตอนการผลติละครเวท ี (กฤษรา วริศราภูริชา, 2551: 1-28)  
 เม่ือทราบถึงการจดัโครงสร้างองคก์รธุรกิจละครเพลง จึงจ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงกบัขั้น-
ตอนการผลิตละครเวทีเพื่อให้ทราบถึงภาระหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีแต่ละต าแหน่ง และความสัมพนัธ์
ของแต่ละส่วนงานในการผลิตละครเวที  อยา่งไรก็ตามขั้นการผลิตละครเวที สามารถแบ่งออกเป็น 
12 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี  
 
1. การฟอร์มงานหรือการเตรียมงานของฝ่ายอ านวยการแสดงหรือผู้อ านวยการสร้าง  
  เป็นการรวบรวมทุนและฟอร์มกลุ่มนายทุนและผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ความรอบรู้ในเร่ืองการ
ผลิตละครข้ึนเพื่อหาแนวทางและวางเป้าหมายในการผลิต ตลอดจนเฟ้นหาตัวบุคคลท่ีมี
ความสามารถสาขาต่างๆ ท่ีเหมาะสมให้มารับผิดชอบด าเนินการผลิตจนประสบความส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้ผูอ้  านวยการสร้างจะก าหนดงบประมาณคร่าวๆ โดยอาศัยข้อมูลราคาวสัดุ 
อุปกรณ์ และรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆ จากผู ้ร่วมงานระดับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ข้อมูลจาก
ประสบการณ์ของตนเองท่ีเคยด าเนินการผา่นมา หรือขอ้มูลจากท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิท่ีตั้งข้ึนเฉพาะ
กาลส าหรับการแสดงแต่ละรายการ 
 
2. (กลุ่ม) ผู้อ านวยการแสดงคัดเลอืกบทละครทีต่นพอใจ รวมทั้งบุคคลทีม่ีความสามารถ ในการ
ก ากบัการแสดงและบริหารงานด้านต่างๆ    
  เป็นเร่ืองค่อนขา้งยากท่ีผูอ้  านวยการแสดง ซ่ึงมีความรอบรู้ดา้นการตลาดเป็นอยา่งดีจะ
สามารถคดัเลือกบทละครท่ีดี เป็นท่ีถูกใจของผูช้มและเหมาะสมกบัสถานภาพสังคมปัจจุบนั พร้อม
กบัคดัเลือกผูร่้วมงานท่ีมีความสามารถสูงเขา้มาบริหารหน่วยงานต่างๆ และสะสางงานดา้นการ
แสดงให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวด้ว้ยตนเอง ดงันั้น ส่วนใหญ่แลว้ผูอ้  านวยการแสดงจึงมกัเป็นเพียง
นายทุนท่ีตอ้งการช่ือเสียงและผลประโยชน์ทางการเงิน ปล่อยให้ผูก้  ากบัการแสดงซ่ึงตนเองเช่ือมัน่
ว่ามีความสามารถสูง และมีสไตล์การก ากบัการแสดงท่ีเหมาะสมกบับทละครเร่ืองนั้นๆ ท่ีอยู่ใน
ความสนใจท่ีจะลงทุนเป็นผูเ้ลือกบทละคร วิเคราะห์บท การคดัเลือกนกัแสดง ตลอดจนผูร่้วมงาน
ฝ่ายต่างๆ ตามประสบการณ์และความพึงพอใจของผูก้  ากบัการแสดงเอง นอกจากน้ีผูอ้  านวยการ
แสดงท่ีเป็นแบบอาชีพจ าเป็นตอ้งตั้งท่ีปรึกษากฏหมายข้ึนมา เพื่อดูแลกฏหมายและจดัด าเนินการ
ดา้นเอกสารและเง่ือนไขขอ้สัญญาในการซ้ือสิขสิทธ์ิบทละครท่ีไดต้กลงซ้ือจากผูเ้ขียน หรือเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิผลงานช้ินนั้นๆ มาไว ้เพื่อด าเนินกิจกรรมการแสดงและสร้างสรรค์งานตามขั้นตอนท่ี
กฏหมายก าหนดไว ้และท างานสงวนลิขสิทธ์ิผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่หรือท่ีได้รับ
สิทธ์ิขาดมาไวค้รอบครอง 
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3. จัดหาสถานทีใ่ช้ในการแสดง    
  ภายหลงัจากท่ีผูก้  ากบัการแสดงไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีจากผูอ้  านวยการแสดง  และรับ- 
ทราบถึงงบประมาณท่ีจะไดรั้บแลว้ ผูก้  ากบัการแสดงจะศึกษา ตีความ และท าความเขา้ใจบทละครท่ี
ตนเลือกมาอยา่งละเอียดถ่ีถว้น พิถีพิถนั ในขณะเดียวกนัก็เลือกตวับุคคลท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ
ด าเนินงานและมีความเหมาะสมดว้ยประการใดๆ มาร่วมงานดา้นต่างๆ และบุคคลกลุ่มแรกท่ีควร
พิจารณา ได้แก่ ผูก้  ากบัเวที ผูอ้อกแบบฉาก ผูอ้อกแบบแสง ผูอ้อกแบบเส้ือผา้ ตวัละคร ผูก้  ากับ
เทคนิค เป็นตน้ และขณะเดียวกนัก็เลือกโรงละครท่ีเหมาะสมกบัสไตล์การแสดงท่ีก าหนดไว ้ใน
การเลือกโรงละครน้ีจะเป็นตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของโรงละครท่ีเอ้ืออ านวยต่อบทละคร
และเน้ือหาการแสดงให้มากท่ีสุด ซ่ึงบทละครท่ีดีส่วนใหญ่จะก าหนดขนาดและรูปแบบของโรง-
ละครไวแ้ล้ว จากนั้นจึงค านึงถึงระบบเสียงของโรงละคร ในการแสดงท่ีดีนักแสดงจะไม่พึ่ ง
ไมโครโฟน นักแสดงตอ้งอาศยัเสียงของตนเป็นหลกั  หากเป็นโรงละครขนาดใหญ่ก็จ  าเป็นตอ้ง
ออกเสียงของตนเองใหด้งัเตม็ท่ีตามเทคนิคท่ีนกัแสดงไดฝึ้กฝนมา อยา่งไรก็ตาม สไตล์และรูปแบบ
ของการแสดงก็มีส่วนก าหนดโรงละครดว้ย ถา้การแสดงมีตวัละครนอ้ย มีฉากและการเคล่ือนยา้ย
ฉากไม่มากนักก็ไม่จ  าเป็นต้องใช้โรงละครท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น โรงละครแห่งชาติ หรือศูนย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทย เป็นตน้ แต่ถา้เป็นละครหรือการแสดงแบบสไตไลส์ท่ีมีสีสันและมีฉาก
ท่ียิง่ใหญ่ และตอ้งการผูช้มจ านวนมากเพื่อใหคุ้ม้ค่าลงทุน โรงละครดงักล่าวยอ่มเหมาะสมเป็นท่ีสุด 
เพราะมีอุปกรณ์ท่ีช่วยใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสวยงามตระการตามากมายอยา่งพร้อมมูล 
 
4. คัดเลอืกตัวบุคคลและก าหนดแผนงานฝ่ายต่างๆ      
  หลงัเลือกโรงละครไดแ้ลว้ ผูก้  ากบัการแสดงท าโครงร่างระบบงานของฝ่ายต่างๆ อยา่ง
มีระเบียบแบบแผน พร้อมทั้งระบุตวับุคคลผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะมารับหนา้ท่ีด าเนินงานในส่วนต่างๆ ทุก
ด้าน มีการจดัท าเอกสารต่างๆ อย่างคร่าวๆ ท่ีเก่ียวกบับทละคร เน้ือเร่ือง ตลอดจนภูมิหลงัหรือ
ประวติัความเป็นมาของบทละคร แนวคิดและการตีความของผูก้  ากบัการแสดงท่ีมกัเรียกกนัว่า 
Concept and interpretation สมยัของละคร ประวติัความเป็นมาของผูแ้ต่ง สไตล์และรูปแบบของ
การแสดงนั้นๆ ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ บทละครท่ีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ตอ้งแจกให้ผูร่้วมงานทุกคน 
ต่อจากนั้นจึงจดัให้มีการพบกนัระหวา่งหวัหนา้ฝ่ายต่างๆ อนัไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการแสดง ผูก้  ากบัการ
แสดง ผูก้  ากบัเวที ผูอ้อกแบบฉาก ผูอ้อกแบบแสง ผูอ้อกแบบเส้ือผา้ตวัละคร และผูค้วบคุมทางดา้น
เทคนิค เป็นตน้ เรียกว่า Production Meeting เป็นการพบปะเพื่อแนะน าตวัผูร่้วมงานท่ีเป็นหัวหน้า
ฝ่ายต่างๆ ทุกคนและเป็นหนทางท่ีเดียวท่ีฝ่ายต่างๆ จะไดพ้บปะกนัเพื่อส่ือสารขอ้มูลและรับการแจก
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แจงรายละเอียดต่างๆ ท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมเท่าท่ีจะท าไดม้ากท่ีสุด และ
ก าหนดวนัท่ีจะท าการคดัเลือกตวัละครทั้งหมด 
  
5. เตรียมการผลติละคร   
  เม่ือทุกฝ่ายงานทราบเน้ือหางานของตนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงแยกยา้ยไปด าเนินงาน
ตามหน้าท่ีของตน ผูก้  ากบัการแสดงจะวางแผนคดัเลือกตวัละครท่ียงัขาดอยู่ ก  าหนดบุคลิกและ
ลกัษณะตวัละครแต่ละตวั ก าหนดวนั เวลา และวิธีการคดัเลือก ก าหนดวนัและเวลาท่ีจะประชุมฝ่าย
งานออกแบบอีกคร้ังหน่ึง ท าตารางซ้อม วางต าแหน่งการเคล่ือนไหวของตวัละครอย่างคร่าวๆ 
(Blocking) ดว้ยดินสอ ผูอ้อกแบบฉากเร่ิมอ่านบทละครอยา่งละเอียดถ่ีถว้น คน้หาขอ้มูลภายในบท
อย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางการท าการค้นควา้ (Research) เพิ่มเติมเก่ียวกับวนั เดือนปี และ
สถานการณ์โลกในระยะเวลานั้น นอกจากน้ียงัตอ้งคน้หาสภาวะแวดลอ้มของตวัละครและสังคม 
ฐานะความเป็นอยูข่องตวัละคร เคร่ืองประกอบฉากการแสดงและเวที (Props) ทั้งหมด รวมถึงการ
พฒันาของเหตุการณ์และตวัละครตั้งแต่ตน้จนจบ ก าหนดสไตล์และรูปแบบของฉากให้เหมาะสม
กบัสไตล์และรูปแบบการแสดงซ่ึงไดรั้บทราบมาจากการพบปะพูดคุยกบัผูก้  ากบัการแสดง เพื่อหา
ขอ้มูลเพิ่มเติม แลว้จึงท าการออกแบบฉากตามขั้นตอนและวิธีการของผูอ้อกแบบฉากแต่ละคร ส่วน
ผูอ้อกแบบแสงเม่ืออ่านบทละครแล้วจะท าการบนัทึกย่อ ฉากต่อฉาก รวบรวมขอ้มูลเช่นเดียวกบั
ผูอ้อกแบบฉาก จากนั้นจึงตรวจเช็กและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองให้แสงสวา่งท่ีมีอยู่
ในสตอ๊กซ่ึงจะสามารถน ามาใชใ้นละครเร่ืองนั้นๆ ได ้ส่วนผูอ้อกแบบเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายตวัละคร
ก็ตอ้งอ่านบทละครแลว้เก็บขอ้มูลต่างๆ เช่นเดียวกนั แต่เนน้ท่ีรายละเอียดเก่ียวกบัตวัละครแต่ละตวั
เป็นส าคญั ต้องตรวจเช็กดูจ านวนตวัละครในแต่ละฉากและตวัละคร รวมทั้งหมดทุกฉากว่ามี
จ านวนเท่าใด จ านวนการเปล่ียนเส้ือผา้ของนักแสดงแต่ละตวัในแต่ละฉากมีเท่าใด เช็กจ านวน
เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัทั้งหมด ท าตารางใชง้านในฉากต่างๆ อยา่งละเอียด รวบรวมขอ้มูล
ให้ถูกตอ้งครบถว้นท่ีสุด แล้วจึงน ารายละเอียดเขา้มาประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและน าเสนอ
รูปแบบท่ีตนคิดจะสร้างสรรค์และออกแบบไวอ้ย่างคร่าวๆ ให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีตนไดค้น้ควา้
ไว ้ประกอบกบัขอ้มูลของผ่านอ่ืนๆ ส่ิงท่ีขาดเสียมิไดเ้ลยส าหรับการประชุมในช่วงน้ีคือภาพร่าง
(Sketch Design) ฝ่ายฉาก ฝ่ายแสง และฝ่ายเคร่ืองแต่งกายตวัละคร ฯลฯ ซ่ึงถือเป็นส่ือทางความคิดท่ี
ดีท่ีสุดส าหรับผูร่้วมงานทุกฝ่าย เพื่อจะไดรั้บผลงานรวมท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
  หลงัจากตกลงกนัจนเป็นท่ีเรียบร้อยเก่ียวกบัสไตล์ รูปแบบ และการน าเสนอ พร้อมทั้ง
ขอ้มูลเพิ่มเติม ฝ่ายงานอ่ืนๆ ฝ่ายฉากจะตอ้งกลบัไปท ารายละเอียดท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึนพร้อมกบัจดัท า
แบบแปลน (Floorplan) ท่ีใช้สเกลและสัญลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อให้ผูก้  ากบัการแสดง
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สามารถน าไปใชใ้นการท า Pre-Blocking เพื่อก าหนดต าแหน่งของตวัละครบนเวทีไดล่้วงหนา้ก่อน
การซอ้มจริงในวนัถดัไป และฝ่ายแสงสามารถเขียน Light Plot ลงแบบแปลนน้ีไดเ้ช่นเดียวกนั ส่วน
ผูก้  ากบัเวทีก็สามารถน าแบบแปลนดงักล่าวไปขยายแบบลงพื้นเวทีหรือพื้นห้องท่ีจะใชใ้นการซ้อม 
เรียกวา่การท า Ground Plan โดยใชเ้ทปพนัสายไฟหรือเทปกระดาษสีต่างๆ ติดท าเคร่ืองหมายบอก
ทิศทางเขา้ออก ขอบเขตของห้องหรือแนวการตั้งฉาก และความสูงต ่าของระดบัยกพื้น และท่ีตั้ง
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นตน้  
  ในขณะท่ีงานของฝ่ายต่างๆ ก าลงัด าเนินอยู ่และมีการสรุปในท่ีประชุมในระยะแรกจะ
ถ่ีมาก ต่อมาจะค่อยๆ ห่างออกไปเป็นสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ขณะท่ีผูก้  ากบัการแสดงจะดูแลให้นกัแสดง
ซ้อมบทตามแผนงานท่ีวางไวร่้วมกับผูก้  ากับเวที ผูก้  ากับการแสดงจะวิเคราะห์บทละครและ
วิเคราะห์ลกัษณะตวัละครให้นักแสดงไดท้ราบ ก าหนดจุดมุ่งหมาย ความหมายต่างๆ และแนวทาง
ในการแสดงตั้งแต่ตน้จนจบ หรือเป็นไปตามรายละเอียดและวธีิการของผูก้  ากบัการแสดงแต่ละคน 
 
6. ประชาสัมพนัธ์   
  เม่ือการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างท่ีดีแล้ว ผูก้  ากับการแสดงจะ
ก าหนดใหฝ่้ายประชาสัมพนัธ์ส่งข่าวไปตามส่ือมวลชนแขนงต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทศัน์ 
นิตยสารและหนงัสือพิมพฉ์บบัต่างๆ ท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งจดัท าโปสเตอร์ท่ีน่าสนใจซ่ึงจะตอ้งระบุ
วนั เวลา สถานท่ี นกัแสดงส าคญั ผูก้  ากบัการแสดง ราคาบตัร สถานท่ีจองบตัรและจ าหน่ายบตัร 
หากเป็นระยะท่ีการซอ้มลงตวัพอสมควรแลว้ อาจจะมีการจดัฉากประกอบเพื่อถ่ายภาพการซ้อมการ
แสดงบางส่วนเพื่อน าไปใช้ในการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะท าให้ดูน่าสนใจและน่าติดตามชมมาก
ยิง่ข้ึน 
 
7.  สรุปผลการด าเนินงานทีผ่่านมาในระยะแรก พจิารณาปัญหาทีเ่กดิขึน้และวางแนวทางแก้ไข 
เปลีย่นแปลง  
  ทุกๆ ฝ่ายรวบรวมขอ้มูล ขอ้บกพร่อง และขอ้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของทางฝ่ายฉาก เทคนิค แสงเสียง และเส้ือผา้ ซ่ึงตอ้งด าเนินงานไปพร้อมๆ กนัและมีความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนั ขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆ เหล่าน้ีจะถูกน าเขา้ท่ีประชุมเพื่อร่วมกนัรับทราบและพิจารณา
หาทางปรับปรุงแก้ไข โดยมีผูก้  ากบัการแสดงเป็นผูต้ดัสินใจช้ีขาดขั้นสุดทา้ย หากต่างฝ่ายต่างมี
ปัญหาท่ีหาขอ้ยติุหรือตกลงไม่ได ้  
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8. การซ้อมตามล าดับขั้นต่างๆ  
  ระยะเวลาในการซอ้มการแสดงละครแต่ละเร่ืองไม่เหมือนกนั อนัเน่ืองจากความยากง่าย
ของบทละครแต่ละเร่ือง ประสบการณ์ของนกัแสดงแต่ละคน และเวลาท่ีเหลืออยูส่ าหรับการผลิต
ละครเร่ืองนั้นๆ ส าหรับบทละครแบบ 3 องก์จบ (Tree-act play) จะใช้เวลาซ้อมประมาณ 5-6 
สัปดาห์เป็นอย่างน้อยหลงัจากการคดัเลือกตวัละคร การซ้อมกระท ากนั 5-6 วนัต่อสัปดาห์ และใช้
เวลาในการซ้อมต่อคร้ังไม่ควรเกิน 2-3 ชัว่โมง  ส าหรับละครแนวคลาสสิกและละครท่ีมีการแต่ง
เส้ือผา้เยอะๆ การฝึกซ้อมจะตอ้งใชเ้วลามากยิ่งข้ึน ส าหรับละครแบบองก์เดียวจบ (One-act play) 
ควรใชร้ะยะเวลาในการซอ้มประมาณ 3-4 สัปดาห์ และสัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง อยา่งไรก็ตาม ควรจะจดั
ใหมี้การซอ้มมากคร้ังท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อจะไดผ้ลงานแสดงท่ีดีเยีย่มและไดม้าตรฐาน โดยปกติผู ้
ก  ากบัการแสดงจะก าหนดเป้าหมายในการซ้อมแต่ละคร้ังไวด้ว้ยแลว้ ล าดบัการซ้อมแบบมาตรฐาน
ทัว่ๆ ไปไดแ้ก่ 

8.1 Reading rehearsals  คือ การอ่านบท ซ่ึงจะกระท าต่อมาหลงัจากคดัเลือกตวัละครได้
เรียบร้อยแลว้ ในการซ้อมในคร้ังแรกน้ี นกัแสดงทุกคนจะเขา้มาร่วมกนั เราอาจจะให้เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ต่างๆ เขา้มาพร้อมกนัดว้ยเพื่อท าความเขา้ใจบท การซ้อมจะกระท าโดยนกัแสดงนัง่รอบโต๊ะใหญ่
พร้อมกบัมีบทละครท่ีสมบูรณ์ในมือ ในการซ้อมน้ีมึจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนเขา้ใจบทละครอยา่ง
ถ่องแทต้ามท่ีผูก้  ากบัการแสดงตอ้งการ พร้อมกบัวางแนวการน าเสนอไวด้้วย ผูก้  ากบัการแสดง
เสนอแก่นของเร่ืองและแนะน าไคลแม็กซ์ แสดงภาพร่างของฉากและแบบแปลนท่ีใกลเ้คียงความ
เป็นจริงมากท่ีสุด นกัแสดงอ่านบทของตนเองโดยทีผูก้  ากบัการแสดงคอยดูแลเร่ืองการออกเสียง
และการตีความบท การซ้อมน้ีอาจกระท าหลายๆ คร้ังติดต่อกนั ผูก้  ากบัการแสดงอาจจะตั้งค  าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัละครแต่ละตวั ตวัอยา่งเช่น อาจจะถามวา่ท าไมตวัละครจึงพูดเช่นน้ี และค าพูดนั้นมี
ความหมายว่าอย่างไร หรือค าพูดนั้นเผยให้เห็นอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัละครนั้นๆ ฯลฯ ก ากบัการ
แสดงบางท่านไม่ชอบใช้วิธีการน้ีแต่ให้นักแสดงศึกษาบทเอาเองก่อน แล้วเม่ือถึงเวลาซ้อมใน
ระยะแรกใหถื้อบทละครซอ้มไปเร่ือยๆ จนกวา่จะจ าบทได ้

8.2 Blocking rehearsals คือ การซ้อมท่ีกระท ากนับทพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะ
ร่างแบบแปลนฉากท่ีขยายข้ึนเท่าสเกลจริงโดยกาเคร่ืองหมายต่างๆ ดว้ยเทปผา้หรือเทปกระดาษท่ี
เรียกวา่ Marking tape ลงบนพื้นเพื่อบ่งบอกท่ีตั้งของฉากและเคร่ืองประกอบฉากต่างๆ รวมถึงประตู
หรือช่องทางเขา้ออกของตวัละคร การซ้อมแบบ Blocking rehearsals น้ีเป็นการซ้อมตามล าดบัการ
เคล่ือนไหวขั้นพื้นฐานตามท่ีบทก าหนด มีการจดักลุ่มตวัละคร ก าหนดการเขา้และการออกของตวั
ละครต่างๆ ตามคิว  รวมถึงการเคล่ือนท่ีแบบ Crosses เพื่อการเนน้หรือเพื่อเปิดทางให้ตวัละครอีก
ตวัหน่ึงไดต้  าแหน่งท่ีเหมาะสมตามบทบาทและสถานการณ์ร่วมต่างๆ ในขณะท่ีผูก้  ากบัการแสดง
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ก าหนดการเคล่ือนท่ีของตวัละครแต่ละตวั นักแสดงควรจดบนัทึกต าแหน่งของตนเองลงในบท
ละครดว้ยดินสอและหากมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตก็สามารถแกไ้ขบนัทึกนั้นไดท้นัที จึงไม่ควร
ใช้หมึกเขียน ในการเคล่ือนท่ีไปในแต่ละช่วง นักแสดงควรทราบหรือก าหนดความหมายและ
สาเหตุแห่งการเคล่ือนท่ีนั้นเสมอ และตอ้งแน่ใจดว้ยวา่ไดเ้ปล่งขอ้ความต่างๆ ทุกค าพูดออกมาดว้ย
ใจความท่ีได้ตีความแลว้อย่างถูกตอ้งท่ีสุด ใน ขณะนั้นเม่ือการซ้อมช่วงท่ีหน่ึงเสร็จส้ินแลว้ ควร
ท่องจ าค าพูดในช่วงท่ีหน่ึง (Act1) น้ีทั้งหมดในขณะท่ีเร่ิมซ้อมในช่วงท่ีสอง (Blocking II) และควร
ท่องจ าช่วงท่ีสองทั้งหมดเม่ือเร่ิมซ้อมช่วงท่ีสาม (Blocking III) ควรจ าบทในส่วนของตนเองให้ได้
ทั้งหมดประมาณ 2 อาทิตยก่์อนวนัแสดงจริง 
  8.3 Business rehearsals  หรือ  Developing rehearsals  คือ การซ้อมการเคล่ือนไหว
พิเศษปลีกยอ่ยเล็กๆ นอ้ยๆ เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและช่วยเป็นคิวเสริมความทรงจ าของนกัแสดง
โดยปกติควรมีการวางแผน Business ล่วงหน้า โดยผูก้  ากบัการแสดงจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียด
ปลีกยอ่ยต่างๆ เม่ือการซอ้มไปถึงขั้นท่ีนกัแสดงเลิกถือบทแลว้ ผูก้  ากบัการแสดงบางคนนิยมก าหนด
ทิศทางการเข้าออกไวล่้วงหน้า แต่ให้นักแสดงพฒันาการเคล่ือนไหวต่างๆ ด้วยแรงบนัดาลใจ 
(Motivation) ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีสวมบทบาทของตวัละครนั้นๆ ในการซ้อมระดบัน้ี นอกจากจะเนน้
ไปท่ีเร่ืองการพฒันาบุคลิกลกัษณะนิสัยของตวัละคร และเร่ืองแรงบนัดาลใจต่างๆ จนถึงความเช่ือ
ในบทบาทท่ีนักแสดงนั้นๆ รับบทอยู่ ยงัรวมไปถึงการส่งหรือแสดงออกซ่ึงอารมณ์ ปฏิกิริยา
ตอบสนองและความรู้สึกรวมกบันกัแสดงตวัอ่ืนๆ เร่ิมมีการใช้เคร่ืองประกอบฉากการแสดงและ
เวทีท่ีเรียกว่า Props ซ่ึงอาจจะใช้ส่ิงเทียมชัว่คราวแทนของจริงไปก่อนจนกว่าจะถึงวนัแสดงก็ได ้
ส าหรับบทท่ีมีการแสดงความรัก ฉากต่อสู้ หรือฉากกลุ่มคนจ านวนมากท่ีผูก้  ากบัการแสดงอาจจะยงั
ไม่ตอ้งการให้ผูใ้ดเห็น ก็สามารถจดัให้มีการซ้อมยอ่ยเป็นพิเศษในลกัษณะลบัเฉพาะมิให้มีผูอ่ื้นอยู่
ดว้ยยกเวน้นกัแสดง ผูก้  ากบัการแสดง และผูก้  ากบัเวทีเท่านั้น 
  8.4 Memory rehearsals   คือ การซ้อมเพื่อท่องจ าบท หรือ line ต่างๆ มีดว้ยกนัหลายวิธี 
เช่น หาความหมายของแต่ละ line ก่อนแลว้จึงท่องจ าปากเปล่าหรือท่องจ าโดยอาศยั Business หรือ 
Props และบางคนอาจจะท่องจ า lines ต่อ lines โดยไม่เขา้ใจความหมายอยา่งลึกซ้ึงเลยตั้งแต่ตน้ แต่
สามารถจดจ าไดค้ล่องแคล่วแลว้ค่อยท าความเขา้ใจผูก้  ากบัขณะท าการซ้อม เป็นเร่ืองความสามารถ
พิเศษเฉพาะของนกัแสดงแต่ละคน 
  8.5 Characterization  and Motivation rehearsals  คือ การซ้อมเพื่อเน้นในเร่ือง 
Motivation หรือ Characterization ส่วนใดท่ียงัขาดความหมายหรือจุดมุ่งหมายก็พยายามแนะน าให้
แกไ้ขจนบรรลุผลตามท่ีตอ้งการ 
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  8.6 Running rehearsals  คือ การซ้อมตลอดทั้งเร่ืองเรียงฉากต่อฉาก เร่ิมประมาณ 1 
อาทิตยก่์อนการซ้อม Dress rehearsals  การขดัจงัหวะระหวา่งการแสดงมีนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มี
การเช็กเวลาท่ีใช้ในการแสดงแต่ละฉาก การซ้อมแบบน้ีจะให้นักแสดงทราบเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมด ท าให้ทราบ Tempo และ rhythm ท่ีเหมาะสม ผูก้  ากบัการแสดงบางคนชอบ
ขดัจงัหวะเหตุการณ์เม่ือมีความผดิพลาดเกิดข้ึนเพื่อใหค้  าแนะน า การขดัจงัหวะดงักล่าวเสียเวลามาก 
ท่ีดีท่ีสุด ควรเป็นการซ้อมแบบท่ีด าเนินเร่ืองไปตั้งแต่ตน้จนจบ แล้วจึงให้ค  าแนะน ารวมกนัใน
ภายหลงั โดยการจดขอ้บกพร่องต่างๆ ไวอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
  8.7 Intergrating rehearsals หรือ Polishing rehearsals   คือ การซ้อมในสภาวะ-แวดลอ้ม
จริงของตวัละคร คือ มีฉากหรือยกพื้นจริงท่ีจะใชใ้นการแสดง อาจจะมีการทดลองเส้ือผา้จริงเพื่อให้
เกิดความเคยชิน โดยตอ้งมีเคร่ืองประกอบฉากการแสดงและเวทีอยา่งครบถว้น ผูก้  ากบัการแสดงจะ
ท าการทดสอบมุมมองของผูช้มจากท่ีนัง่ต่างๆ ทัว่โรงละคร ตรวจสอบดูรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ 
อยา่งถ่ีถว้นเพื่อประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในการแสดง บางคร้ังอาจจะมีการซ้อมเฉพาะฉากแสดงความ
รัก ฉากการต่อสู้ หรือฉากท่ีมีความซับซ้อนยุ่งยาก ในการซ้อมระยะน้ีเป็นการซ้อมท่ีช่วยให้การ
แสดงมีชีวิตชีวาน่าติดตามและน่าสนใจยิ่งข้ึน ส่วนของการแสดงตอนใดท่ีดูแลว้น่าสนใจก็อาจจะ
ปรับปรุงตดัทอนบทใหก้ระชบั ผูก้  ากบัการแสดงจะตอ้งดูแลตวัละครทั้งท่ีเป็นตวัเอกและตวัรองให้
สวมบทบาทอยา่งเหมาะสม 
  8.8 Technical rehearsals  คือ การซ้อมทางเทคนิค เนน้ในเร่ืองการเปล่ียนฉาก แสงและ
เสียง เป็นการซอ้มท่ีไม่ตอ้งมีนกัแสดงอยูด่ว้ยก็ได ้เนน้ความพร้อมเพรียงของผูร่้วมงานฝ่ายเทคนิคท่ี
ประกอบงานดา้นเทคนิคโดยเฉพาะ หากมีส่ิงใดไม่เรียบร้อยก็จะไดจ้ดัการแกไ้ขให้ดีข้ึน นอกจากน้ี
ยงัเป็นการซ้อมจดัคิวเข้าออกและการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ด้วย เช่นกัน ผูก้  ากบัเวทีอาจจะ
ทดลองปิดเปิดม่านตามคิวท่ีก าหนดไว ้นกัแสดงอาจจะทดลองแต่งชุดเดินไปมาบนเวทีตามแบบท่ี
เรียกไว ้ Costume parades เพื่อทดสอบสีเส้ือผา้กบัสีของฉากและสีของไฟบนเวที นอกจากน้ี หาก
เป็นละครท่ีมีฉากมากกว่า 1 ฉากข้ึนไป และเป็นฉากท่ีมีเคร่ืองประกอบฉากการแสดงและเวที
จ านวนมาก ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการซ้อมเปล่ียนฉากแยกออกมาอีกทอดหน่ึง เรียก  Shift rehearsals  
ในการซ้อมน้ี ผูก้  ากบัการแสดง ผูอ้อกแบบฉาก ผูก้  ากบัเทคนิค และผูก้  ากบัเวที จะคอยก ากบัดูแล
ประสานงานร่วมกนักบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายฉากและฝ่ายเคร่ืองประกอบฉากการแสดงและเวที ให้ใชเ้วลา
ในการเปล่ียนฉากน้อยท่ีสุดและมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ถูกต้องตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการซ้อมของฝ่ายแสงเรียก Lighting rehearsals ฝ่ายจดัแสงจะจดัคิวแสง (Light 
cues) ซ่ึงจะก าหนดระดบัแสง ความสวา่ง และระยะเวลาในการข้ึนลงของระดบัแสง และเม่ือการ
ซอ้มด าเนินไประยะหน่ึง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงระดบัแสงและปรับคิวใหม่เพิ่มเติมข้ึน ในขณะท่ี
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คิวแสงเก่าอาจจะตอ้งยกเลิกหรือปรับปรุงใหมี้รายละเอียดมากยิ่งข้ึน การซ้อมดา้นเทคนิคน้ีอาจจะมี
การด าเนินการถึง 3 หนต่อสัปดาห์ ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของคิว 
  8.9 Dress rehearsals  คือ การซ้อมใหญ่ เป็นการซ้อมท่ีฝ่ายงานต่างๆ ตอ้งมีความพร้อม
และมีความสมบูรณ์แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์มีการด าเนินงานเสมือนวนัแสดงจริงทุกประการ ทั้ง
ทางดา้นฉาก แสง เสียง เทคนิค และเส้ือผา้ ฯลฯ มีการจบัเวลาอยา่งละเอียดทุกช่วง แมแ้ต่การเปล่ียน
ฉาก กลุ่มคนท่ีตอ้งอยู่ในระหว่างการซ้อมใหญ่ได้แก่ Stage Management, Stage Carpenter, 
Wardrode mistress, Male-up artist, Technical director, Light crew, Special effect crew, Sound 
man และ Property man การซ้อมใหญ่อาจจะมีการซ้อม 3 วนัติดต่อกนั โดยวนัแรกเป็นการซ้อมปิด
มิใหผู้ช้มอยูใ่นโรงละครนั้นเลย เนน้หนกัในเร่ืองเส้ือผา้ตวัละคร และเป็นรอบแรกท่ีมีการแต่งหนา้
นกัแสดงเสมือนการแสดงจริง เม่ือมีขอ้ผดิพลาดส่วนใด ก็มีการจดบนัทึกและท าการซ่อมแซมแกไ้ข
เพื่อให้ทนัใช้งานในวนัถดัไป การซ้อมรอบท่ีสองและสามจึงจดัให้มีผูช้มบา้ง เพื่อให้นักแสดง
คุน้เคย เม่ือส้ินสุดการซ้อมการแสดงแต่ละรอบ ผูก้  ากบัการแสดงจะให้ค  าติชม ในระยะเดียวกนัน้ี
บตัรเร่ิมขายออกไปบา้งแลว้บางส่วน การประชุม Production meeting คร้ังสุดทา้ยจะจดัข้ึนในระยะ
น้ีเพื่อสรุปผลงานของฝ่ายต่างๆ ก่อนการแสดงจะเร่ิมข้ึน ในระยะการซ้อมใหญ่น้ี ทุกอย่างเสมือน
การแสดงจริง ดงันั้น ความรับผิดชอบด้านการแสดงเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลโดยผูก้  ากบัเวที
โดยตรง ใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามท่ีไดซ้อ้มไว ้
  
9. ด าเนินการผลติละครข้ันสุดท้าย  
  เร่ิมเปิดการแสดงให้คนชมรอบแรก อาจจะเป็นรอบบัตรเชิญซ่ึงเปิดให้เฉพาะแก่
ส่ือมวลชนท่ีเรียกกนัว่ารอบ Press เพื่อเปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์ขอ้ดีและขอ้เสียของละครเร่ือง
นั้นๆ แล้วเผยแพร่ให้ผูส้นใจไดรั้บทราบ การแสดงรอบพิเศษน้ีควรอยู่ห่างจากแสดงจริง 3-4 วนั 
เพื่อส่ือมวลชนสามารถน าค าวิจารณ์ลงพิมพไ์ดท้นัและเป็นการเปิดโอกาสให้ทีงานสามารถแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของการแสดงให้ดีและเหมาะสมมากยิ่งข้ึนก่อนรอบการแสดงจริง โดยใชข้อ้มูลต่างๆ 
จากค าวพิากษว์จิารณ์ของหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารฉบบัส าคญัๆ แต่บ่อยคร้ังท่ีบทวิจารณ์ถูกตีพิมพ์
หลงัการแสดงรอบแรกผา่นพน้ไปแลว้ 
  
10. เปิดการแสดงจริง  
  ผูก้  ากบัเวทีจะมีบทบาทส าคญัมากท่ีสุดในช่วงน้ี คือ จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบทุกส่ิงทุก
อย่างท่ีเกิดข้ึนกบังานเบ้ืองหลงัฉาก หากมีการผิดคิวก็เป็นหน้าท่ีของผูก้  ากบัเวทีท่ีจะแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้นั้น โดยถือวา่ การแสดงตอ้งด าเนินต่อไปไม่วา่จะมีปัญหาอะไรเกิดข้ึน ผูก้  ากบัการแสดง
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จะนัง่ดูการแสดงอยูด่า้นหนา้หรือดา้นหลงัผูช้มเกือบทุกรอบการแสดงเพื่อมองหาขอ้บกพร่องต่างๆ 
เท่าท่ีพบในการแสดงแต่ละรอบและแจง้ใหน้กัแสดงทราบเพื่อหาทางแกไ้ขใหท้นัในรอบต่อๆ ไป 
 
11. แก้ไข ปรับปรุง และเปลีย่นแปลง 
  หากผูก้  ากบัการแสดงและเห็นขอ้บกพร่องมากมายและเห็นว่า การแสดงออกแนวการ
ก ากับของตนเอง นักแสดงเร่ิมไม่สดใสเหมือนในตอนเร่ิมต้น ผูก้  ากับการแสดงสามารถเรียก
นกัแสดงและฝ่ายงานอ่ืนๆ มาพร้อมกนัละหาทางแกไ้ขขอ้บกพร้องต่างๆ ก่อนการแสดงรอบต่อไป 
หากจ าเป็นก็อาจให้มีการซ้อมอีกคร้ังก่อนการแสดงรอบต่อไป หากจ าเป็นก็อาจให้มีการซ้อมอีก
คร้ังก่อนการแสดงจริงในวนันั้น 
 
12. จบการแสดง  
  เม่ือส้ินสุดการแสดงรอบสุดท้าย  ก่อนจะมีการเล้ียงอ าลาจากกนั ฝ่ายงานด้านต่างๆ 
จะตอ้งมาช่วยกนัเก็บของและร้ือฉากลงทั้งหมด พร้อมทั้งเก็บอุปกรณ์ทุกอยา่งเขา้ท่ีในทนัทีซ่ึงนิยม
เรียกว่า Strike ทั้งน้ีเพราะในช่วงดงักล่าวผูท้  าละครยงัอยู่กนัพร้อมหน้า หากปล่อยทิ้งไวเ้น่ินนาน
ภายหลงัจะเกิดปัญหาความเบ่ือหน่ายและก าลงัน้อยเกินกว่าท่ีจะสามารถท างานให้ลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพได ้ฝ่ายเคร่ืองประกอบฉากการแสดงและเวทีตอ้งคืนของกลบัแหล่งท่ีขอยืมมาโดย
ด่วน ก่อนท่ีจะมีการสูญหายหรือช ารุดโดยอุบติัเหตุ จากนั้นก็จะมีการประเมินผลของผลงานท่ีผา่น
มาวา่มีขอ้บกพร่องซ่ึงเป็นจุดอ่อนอยา่งไร และมีส่วนดีท่ีเป็นจุดแขง็อยา่งไร ผูก้  ากบัการแสดงท าการ
รวบรวมเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ค านวณรายรัยรายจ่ายและจดัท าบญัชีแสดงยอดก าไรขาดทุน ทั้งน้ี
เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตการแสดงหรือละครเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป (กฤษรา วริศราภูริชา, 2551: 1-28) 
 
  บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีนโยบายเชิงรุกในด้านการผลิตละครเพลงออกสู่
สายตาผูช้มอยา่งต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานละครเวที เป็นเข็มทิศน าทางใน
การศึกษาวา่ ลกัษณะทางจดัโครงการองคก์รเป็นอยา่งไร ขั้นตอนการด าเนินงานมีลกัษณะอย่างไร 
เพื่อเห็นภาพรวมการบริหารงานทั้งหมดของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
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2.5 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด 
  การส่ือสารจดัวา่มีบทบาทอย่างมากต่อธุรกิจ สถาบนั องคก์รต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเชิงการตลาดแลว้ การส่ือสารนบัไดว้่าเป็นหัวใจส าคญัของการน ากลยุทธ์การตลาดใดๆ มาใช ้
การแบ่งส่วนของตลาดต้องอาศยัการส่ือสารการตลาด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ ์การก าหนดราคา การเลือกช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดจะสามารถ
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมมองเห็นคุณค่าของผลิตภณัฑ์ อนัจะ
น าไปสู่การรับรู้ในข่าวสาร (Attention)  ความสนใจผลิตภณัฑ์ (Interest) ความตอ้งการในผลิตภณัฑ์
(Desire) พฤติกรรมการซ้ือ (Action) ในท่ีสุด 
  ในธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไม่อาจปฏิเสธไดว้่าประสบความส าเร็จ
ของละครเพลงทั้งในแง่รายได ้และจ านวนรอบท่ีเปิดแสดงนั้น เน่ืองมาจากการบริษทั ซีเนริโอมี
แผนการท าการส่ือสารการตลาดส าหรับละครเพลงแต่ละเร่ืองอยา่งเตม็รูปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายถึงเปิดแสดงละครเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงน าไปสู่ความสนใจ การยอมรับ และการตดัสินใจเขา้
ชมละครในท่ีสุด 
 
นิยามและบทบาทของการส่ือสารการตลาด 
  Don E. Schultz (อา้งถึงใน ช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ, 2543:107) ปรมาจารยด์า้นการส่ือสาร
การตลาดกล่าวไวว้า่ การส่ือสารการตลาดคือ “กระบวนการการพฒันาและน าโปรแกรมการส่ือสาร
ในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพื่อจูงใจกลุ่มลูกคา้ในปัจจุบนัและกลุ่มลูกคา้คาดหวงัในช่วงเวลาหน่ึงๆ” 
(Marketing Communicationas is The Process of  Developing and Implementting Various froms of 
Persuasive Communication Programs with Customers and Prospects over time) 
  กิตติ สิริพัลลลภ (อ้างถึงใน ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2543:107)  กล่าวว่าการส่ือสาร
การตลาดคือ “ขบวนการการพฒันาระบบการส่ือสารดว้ยการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในหลายรูปแบบ
และน ามาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ริโภค ซ่ึงแต่ละเคร่ืองมือจะต้องถูกใช้อย่างกลมกลืนและ
ต่อเน่ืองโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริโภครู้จกั เขา้ใจ และมองวา่สินคา้น้ีมีคุณค่า” 
  เสรี วงษ์มณฑา (2540: 14) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารการตลาด หมายถึงกระบวนของการ
พฒันาแผนงานส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชก้ารส่ือสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบ     กบักลุ่มเป้าหมาย 
อยา่งต่อเน่ือง เป้าหมายของ การส่ือสารการตลาดคือ การท่ีจะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารสินคา้ หรือตราสินคา้ 
เพื่อให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจะไดรู้้จกัสินคา้ท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ใน
สินคา้  
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  ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2543:12)  กล่าวไวว้า่ การส่ือสาร (Communication) โดยทัว่ไป
แลว้ หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารขอ้มูลจากผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัคือเพื่อชกัจูงใหผู้รั้บสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัมาโดยคาดหวงัเป็นไปตามท่ีผูส่้งตอ้งการ 
  การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) ก็คือ รูปแบบของการส่ือสารท่ีมีผู ้
ส่งข่าวสาร คือ ผูผ้ลิตสินค้าหรือการบริการ ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ ฝ่ายโฆษณาของบริษทั บริษทั
ตวัแทนโฆษณา พนกังานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลกัษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคล่ือนไหว 
ตวัอกัษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ หรือส่งตรงไปยงัผูรั้บ
ข่าวสาร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูส่้งข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูรั้บข่าวสารตอบสนองไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการ 
  การศึกษาการส่ือสารการตลาดในอดีต มกัจะให้ความสนใจเฉพาะการส่ือสารการตลาด
ท่ีมุ่งเนน้ไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยผา่นช่องทางการส่ือสารการตลาด หรือท่ีเรียกกนัวา่ ส่วนประ-
สมการส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสมการส่ือสารการตลาด อนัไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสริม
การขาย การขายโดยบุคคล และการประชาสัมพนัธ์ 
  แต่ถา้จะกล่าวถึงการส่ือสารการตลาดในสมยัใหม่แลว้ ส่ิงท่ีนกัการตลาดควรให้ความ
สนใจนอกเหนือไปจากผูบ้ริโภคคือ คนกลางท่ีอยูใ่นช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือท่ีเรียกวา่ “สมาชิก
ในข่ายงานการตลาด” (Performance network member) ตลอดจนกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียในธุรกิจ
(Stakeholders) อนัไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค
สาธารณชนต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีในส่วนของการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งเป้าหมายไปยงัผูบ้ริโภค 
ส่ิงท่ีปรากฏชดัเจนวา่ เป็นแนวโนม้ของช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีมีความส าคญัในปัจจุบนัและ
อนาคตใกลชิ้ด คือ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ซ่ึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีน ามารวมเขา้ไวใ้น
การพิจารณา ทั้งน้ีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดทั้งหมด อาจจะไดรั้บการปรุงแต่งและผสมผสาน
เขา้ดว้ยกนัเป็น การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication or 
IMC) 
 
ลกัษณะส าคัญของการส่ือสารการตลาด  
  1. เป็นกระบวนการ(Process)  
     คือมีจุดเร่ิมตน้และส้ินสุด ประกอบดว้ยการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลายๆ 
ประเภทพร้อมกนั และใช้อย่างต่อเน่ือง เพิ่มให้เกิดประสิทธิผลคือ สร้างพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพคือ เลือกใช้เฉพาะเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสินคา้หรือการบริการตลอดจนลกัษณะของตลาด 
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  2. เคร่ืองมือส่ือสารเพื่อจูงใจหลากหลายรูปแบบ (Various Froms of Persuasive 
Communication)  
  เน่ืองจากเคร่ืองมือส่ือสารแต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมกบัสินคา้และบริการ ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นการเลือกเคร่ืองมือส่ือสารหลายๆ รูปแบบนั้น
จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาดว้ยวา่ช่วงเวลาใดควรเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารใด และเม่ือระยะเวลาผา่นไป
ควรเปล่ียนไปใช้เคร่ืองม่ือส่ือสารหลายๆ รูปแบบเหล่านั้นพร้อมๆ กันก็เป็นไปได้แต่เคร่ืองมือ
ส่ือสารทุกชนิดท่ีเลือกนั้นจะตอ้งเนน้จุดขายเดียวกนั (Selling Point) 
  3. การส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าคาดหวัง (Communication with 
Customers and Propects) การส่ือสารการตลาดตอ้งเป็นไปและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
(Consumer Behavior) ของกลุ่มลูกคา้เหล่านั้น ดงันั้นในการสร้างแผนการส่ือสารการตลาดกบั
กลุ่มเป้าหมายจึงเร่ิมต้นด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ (Segmentation) เช่น รูปแบบการ
ด ารงชีวติ (Life Style) และค่านิยม (Value) เป็นตน้ จากนั้นจึงจะก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) 
ท่ีตนตอ้งการเขา้ไป โดยอาจเลือกเขา้ไปในส่วนของตลาดเพียงส่วนเดียว หรือหลายส่วนก็ได ้เม่ือ
ก าหนดตลาดเป้าหมายไดแ้ลว้ ธุรกิจก็จะเป็นตอ้งวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
และการรับรู้ของตลาดเป้าหมาย โดยเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีจูงใจหลากหลายรูปแบบในการ
ส่ือสารถึงจุดขายท่ีโดดเด่น (Unique Selling Point) เพื่อช้ีให้เห็นวา่ตราสินคา้นั้นมีคุณค่าเหนือกวา่
ตราสินคา้ของคู่แข่งขนั (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2543:108) 
 
วตัถุประสงค์ของการส่ือสารการตลาด  
  การส่ือสารการตลาด เป็นการส่ือสารเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับข่าวสารประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจท่ีจะน าไปสู่การซ้ือในท่ีสุด ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการส่ือสารการตลาดจึงไดแ้ก่ 

1. เพือ่แจ้งให้ทราบ 
    เป็นการส่ือสารเพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมาย หรือประชาชนทัว่- 

ไป เก่ียวกบัธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนกิจกรรมความเคล่ือนไหวต่างๆ ทางธุรกิจ ซ่ึงการส่ือสารเพื่อ
วตัถุประสงค์น้ีจะต้องกระท าอยู่เป็นประจ า เพื่อให้ผูบ้ริโภค และประชาชนได้ทราบข่าวอย่าง
สม ่าเสมอ และช่วยสร้างความจดจ าอนัมีผลอยา่งต่อเน่ืองในการตดัสินใจบริโภคในอนาคต 

2. เพือ่ให้ความรู้ 
    เป็นการส่ือสารเพื่อใหข้อ้มูลท่ีเป็นความรู้แก่ผูรั้บสาร เป้าหมายและประชาชนทัว่ไป 
แมว้่าการส่ือสารการตลาดจะมีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อการขายก็ตาม แต่ในการส่ือสารกบัผูรั้บสาร
บางคร้ังธุรกิจก็จ  าเป็นตอ้งใหค้วามรู้บางอยา่ง เช่น ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยีในการผลิต
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หรือความกา้วหนา้ท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาผลิตภณัฑ์ หรือนวตักรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนไดท้ราบ
ในส่ิงท่ียงัไม่ทราบ และทราบถึงอรรถประโยชน์ อนัจะน ามาซ่ึงการพฒันาคุณภาพชีวิต และท่ี
ส าคญั จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มการตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน 

3. เพือ่โน้มน้าวชักจูง 
  เป็นการส่ือสารท่ีมุ่งเนน้กระตุน้โนม้นา้วใจ และสร้างอิทธิพลต่อความคิด เพื่อใหผู้-้ 

บริโภคเกิดการคล้อยตามดงัท่ีธุรกิจตอ้งการ  ข้อมูลข่าวสารท่ีส่ือสารเพื่อสนองวตัถุประสงค์น้ี 
จ  าเป็นตอ้งแสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั ภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของธุรกิจ ขอ้เสนอหรือทางเลือกท่ีดีกวา่คู่แข่ง การส่ือสารการตลาดส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบั
วตัถุประสงคน้ี์ หากธุรกิจสามารถโนน้นา้วใจผูบ้ริโภคไดก้็จะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือต่อไป 

4. เพือ่เปลีย่นแปลงพฤติกรรม 
เป็นการส่ือสารท่ีตอ้งการให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประชาชนทัว่ไปเกิด    

ความรู้สึกท่ีดี จดจ าและระลึกนึงถึงธุรกิจและผลิตภณัฑ์ จนถึงขั้นเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริ-
โภค จากท่ีเคยใช้ผลิตภณัฑ์เดิมให้เปล่ียนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจแทน การส่ือสารเพื่อเปล่ียน-
แปลงพฤติกรรมตอ้งอาศยัเวลา ไม่สามารถกระท าให้ส าเร็จไดโ้ดยง่าย เพราะพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น  (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ . 2543:3) 
 
เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด 
  ตามแนวคิดการส่ือสารการตลาด จะมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายและกลุ่มบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคปัจจุบนัตลอดจนกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีคาดว่าจะเป็นกลุ่มลูกคา้ใน
อนาคตอีกด้วย นอกจากน้ี ยงัรวมถึงกลุ่มพ่อคา้คนกลาง ตวัแทนจดัจ าหน่าย ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
บริษทัตวัแทนโฆษณา เป็นตน้ ซ่ึงในการส่ือสารการตลาดนั้น จ าเป็นตอ้งใชรู้ปแบบหรือเคร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคเ์ป็นไปตามเป้าหมายท่ีทางบริษทัก าหนดไว ้ซ่ึงเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารนั้นมีอยู่
มากมาย  
  Koter (2003 อา้งถึงใน ภิญญา ลีฬหบุญเอ่ียม,  2552: 23) แบ่งเคร่ืองมือหลกัในการ
ส่ือสารการตลาดได ้5 เคร่ืองมือ 
  -    โฆษณา (Advertising)  
  -    การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations)  
  -    การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
  -    การใชพ้นกังานขาย (Personal selling)  
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  -    การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
  ซ่ึงเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดนั้นยงัมีไดอี้กมากมาย กล่าวคือ เคร่ืองมือในการ
ส่ือสารการตลาดอาจเป็นเคร่ืองมือใดๆ ก็ได้ท่ีสามารถส่ือเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายได ้ซ่ึงใน
ปัจจุบนัมีอยูม่ากมาย 
 
  เสรี วงษ์มณฑา (2540: 92) ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ี
นิยมใชก้นัมาก ไดแ้ก่ 
  1.   การโฆษณา (Advertising) 
        เป็นรูปแบบของการสร้างการติดต่อส่ือสารตราสินคา้ (Brand contact) การโฆษณา
ใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

  1.1 ตอ้งการสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ (Differentiate product) อยา่งรวดเร็ว
และกวา้งขวาง 

    1.2  ตอ้งการยดึต าแหน่งครองใจสินคา้ (Brand positioning)  
  1.3  ใชโ้ฆษณาเม่ือตอ้งการสร้างผลกระทบ (Impact)  ท่ียิ่งใหญ่ดา้นต่อสินคา้และ
องคก์รภาพลกัษณ์ (Image)  
  1.4  ถา้สินคา้เป็นท่ีรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งให้ความรู้กบัคน (Educated)  ตอ้งการ
ตอกย  ้ าต าแหน่งสินค้า  (Brand Positioning)  ต้องการสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) ลูกค้ามีพฤติกรรมท่ีไม่ต้องไปเปล่ียนความคิดของลูกค้าก็ควรใช้
โฆษณา 
 

  ทั้ง 4 ประการน้ีคือ เหตุผลท่ีตอ้งใชโ้ฆษณา ในการตดัสินใจโฆษณาจะตอ้งตอบค าถาม 
3 ขอ้คือ (1) ตอ้งการสร้างต าแหน่งครองใจให้สินคา้ของฉนัหรือไม่ (2) ตอ้งการสร้างความแตกต่าง
ท่ีรวดเร็วในวงกวา้งหรือไม่ (3) ต้องการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสินค้าหรือไม่ ถ้าต้องการ 3 
ประการน้ีก็ใชก้ารโฆษณา 
 
  2.  การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations : PR) 
       การประชาสัมพนัธ์ใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 
                            2.1  ใช้การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ (Image) ว่าเหนือกว่าคู่แข่ง ซ่ึง
คุณสมบติัอ่ืนๆ ไม่สามารถสร้างไดว้า่คู่แข่งขนัคุณสมบติัต่างๆ ของผลิตภณัฑ์เท่าเทียมกบัคู่แข่งขนั 
ภาพลักษณ์จะเป็นส่ิงเดียวท่ีจะสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ได้ดี เม่ือส่ิงอ่ืนเท่ากันหมด
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ภาพลกัษณ์จึงเป็นส่ิงเดียวท่ีเหลืออยู่เพื่อใช้ในการต่อสู้ได้ โดยใช้เร่ืองราว (Story) และต านาน 
(Legend) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคู่แข่งขนัจะเลียนแบบกนัไดย้ากมาก 
    2.2   การประชาสัมพนัธ์จะใช้เม่ือตอ้งการให้ความรู้กบับุคคล สินคา้บางชนิดจะ
ประสบความส าเร็จไดเ้ม่ือมีคนรู้จกัในตราสินคา้นั้นตอ้งอธิบายถึงคุณสมบติัของสินคา้ 
   2.3 เม่ือมีขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากท่ีจะตอ้งสร้างมูลค่าเพิ่ม (Values added) ให้กบั
ผลิตภณัฑ์และข่าวสารนั้นไม่สามารถบรรจุเขา้ไปในการโฆษณาได ้เพราะการโฆษณามีเวลาจ ากดั 
ดงันั้นจึงใส่ขอ้มูลเขา้ไปในการโฆษณามากๆ ไม่ได ้การประชาสัมพนัธ์จึงทดแทนในกรณีท่ีมีขอ้มูล
มากมายท่ีเป็นจุดช่ืนชมในสินคา้ โดยสามารถสร้างความรับรู้ในตราสินคา้ (Brand Knowledge)  
ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าว บทความ วิดีโอ โบรชวัร์ สมุด (Booklet) การจดั
แสดงสินคา้ ฯลฯ 

 
  การประชาสัมพนัธ์จะตอ้งท าให้นอกเหนือจากการให้ข่าว (Publicity) เพราะการให้ข่าว
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์เท่านั้น ยงัตอ้งมีสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชนกบัชุมชนดว้ยซ่ึง
คุณสมบติัของการประชาสัมพนัธ์นั้นมีลกัษณะดงัน้ี (1) บริษทัไดน้ าสินคา้มาเสนอ (2) คนพูดและ
บริษทัเป็นท่ีรู้จกั (3) ส่ือมวลชนไดมี้ส่วนร่วม  (4) ผูบ้ริโภคไดข้อ้มูล โดยเกิดการจดัโปรแกรมแฝง
โฆษณา  

 
  3.  การตลาดทางตรง (Direct marketing) 
       หมายถึง การตลาดทางไกล (Telemarketing)  การขายทางแคตตาล็อก (Catalogue 
sale) การสั่งซ้ือทางไปรษณีย ์(Mail Order)  การขายโดยวิธีสัมนา (Seminar sale) การขายโดยจดั
งานปาร์ต้ี (Party Sale) การขายทางไปรษณีย ์(Direct Mail)  และการขายโดยบุคคล (Personal 
selling) การตลาด เจาะตรงใชใ้นกรณีต่างๆ ต่อไปน้ี 
    3.1 เม่ือมีฐานขอ้มูล (Database) ท่ีดีพอ   ในกรณีน้ีถา้ทราบวา่กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
อยู่ท่ีไหน จะเป็นการประหยดักว่าการซ้ือส่ือ การตลาดทางตรงใช้ในประเทศไทยไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จเน่ืองจากมีจดหมายกลบัคืนมาโดยไม่ตอบรับ หรือไม่ถึงมือผูรั้บ เป็นเพราะฐานขอ้มูล
ไม่ดีพอ 
   3.2 เม่ือต้องการสร้างการตลาดท่ีมีความเป็นส่วนตัว (Personalized marketing) 
ตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกวา่เป็นการตลาดแบบส่วนตวั เม่ือผูบ้ริโภครับจดหมายแลว้
จะรู้สึกวา่เป็นลูกคา้ส าคญั 
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  3.3 ใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ติดตามผล (Follow up strategy)   เม่ือมีฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ี
ตอ้งการปิดการขายหรือติดตามเพื่อผลการส่ือสารการตลาด สามารถเจาะตรงดว้ย  จดหมายตรง 
(Direct mail) ไปยงักลุ่มเป้าหมายได ้
   3.4 เป็นการเตือนความทรงจ า (Remind)  การใชก้ารตลาดทางตรง (Direct marketing) 
เพื่อติดต่อส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้เดิมและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
  3.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) ควรใช้ร่วมกบัขอ้เสนอพิเศษ (Special 
offer)  เน่ืองจากการตลาดทางตรงมกัจะไม่ไดผ้ลถา้ไม่มีขอ้เสนอพิเศษ ซ่ึงถือเป็นการใชร่้วมกบัการ
ส่งเสริมการขาย (Sale promotion) เพื่อติดต่อส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้เดิมและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
   3.6 ในกรณีเม่ือมีขอ้เสนอการส่งเสริมการตลาด (Promotion offer)   การส่งเสริม
การตลาดมกัจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีผลประโยชน์ในการส่งเสริมการตลาดท่ีไม่เท่ากนัระหวา่งกลุ่ม เช่น 
ลดพิเศษกลุ่มขา้ราชการ 20% แต่ไม่ลดใหบุ้คคลทัว่ไป เป็นตน้ 
   
  4.  การตลาดโดยการจัดกจิกรรมพเิศษ (Event marketing) 
     เป็นการจดักิจกรรมพิเศษ ประกอบดว้ย การจดัประกวด (Contest) การจดัการแข่งขนั 
(Competition) การฉลอง (Celebration) การเปิดตวัสินคา้ใหม่ (Launching)  โดยการตลาดโดยการ
จดักิจกรรมพิเศษท าไดใ้น 
  4.1 สร้างภาพลกัษณ์ (Image)  โดยการใชกิ้จกรรมเป็นตวัน าไปสู่การไดรั้บการลงข่าว 
(Media converage) เพราะธุรกิจไม่มีกิจกรรมไม่มีเหตุการณ์ธุรกิจก็จะเงียบเหงา ดงันั้นการสร้าง
กิจกรรมเหล่าน้ีจึงถือวา่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์  
  4.2 การใชกิ้จกรรมพิเศษ (Event)   เป็นพยานของจุดขาย (Testimonial)  เช่น ฉลอง
ครอบรอบ 30 ปี ส่ือความหมายวา่มีความสามารถเพียงพอจึงอยูไ่ดถึ้ง 30 ปี เป็นตน้ ในกรณีน้ีจึงถือ
วา่เป็นการติดต่อส่ือสารจุดขายของบริษทั 

 
  การจดักิจกรรมพิเศษมกัจะมีการส่ือสารรูปแบบอ่ืนๆ เป็นผลตามมา (Spin-off effect) 
การประกวดออกรายการทอลก์โชว ์ น าเด็กท่ีชนะการประกวดไปต่างประเทศ เป็นตน้ โดยการจดั
กิจกรรมพิเศษต่างๆ จึงถือวา่ก่อใหเ้กิดการไดข้่าวสารต่อเน่ืองไดดี้ท่ีสุด สามารถครอบคลุมการใช้
ส่ือแบบไม่ตอ้งเสียเงิน (Free media converage) ส่วนส่ือมวลชนจะแพร่กระจายข่าวให้มากหรือนอ้ย
นั้นข้ึนอยูก่บักิจกรรมการสร้างสรรค ์(Creativity) นั้นมีค่าควรแก่การเป็นข่าวหรือไม่ 
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  5.  การจัดแสดงสินค้า(Display) 
          วตัถุประสงคใ์นการจดัแสดงสินคา้มีดงัน้ี   
    5.1 ใช้การจดัแสดงสินคา้ ดึงผูบ้ริโภคเข้ามา ณ จุดซ้ือ เน่ืองจากว่าผูบ้ริโภคดูส่ือ
นอ้ยลง และมีการแข่งขนั ณ จุดขายท่ีรุนแรงยิง่ข้ึน จึงใช ้การจดัแสดงสินคา้ เพื่อดึงผูบ้ริโภคเขา้มาท่ี
จุดซ้ือ 
    5.2  ใชก้ารจดัแสดงสินคา้ เป็นเคร่ืองมือตอกย  ้าจุดขาย (Selling point) ของสินคา้อีก
ดว้ย โดยเฉพาะสินคา้ท่ีน าเขา้สู่ตลาดใหม่ (Lauch)  มกัจะใชก้ารจดัแสดงสินคา้ เป็นบทบาทส าคญั
ในการน าสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาด 
    5.3 ใช้การจดัแสดงสินคา้เพื่อเสริมการส่ือสารเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย (Sales 
promotion) การท า Sale promotion ให้มีความโดดเด่นของการจดัแสดงสินคา้ ซ่ึงภาษาไทยเรียกวา่ 
“กองโชว”์  กองโชวอ์ยูใ่นพื้นท่ีพิเศษ ตามทางเดินหนา้ประตู ตามระเบียง หรือในพื้นท่ีท่ีจดัใหโ้ดด
เด่น (Outstanding) มากกวา่ปกติ  ในการท าการจดัแสดงสินคา้อาจจะใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบ 
เช่น โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ วสัดุ ณ จุดซ้ือ (Point of purchase material) หรือเป็น Shelf talker จะเป็น
ส่ิงท่ีติดกบัชั้นวางสินคา้แลว้ขยบัไปมา หรือมีเสียงเม่ือมีคนเดินผา่น เป็นตน้ 

 
  การจัดแสดงสินค้า มี 2 แบบดังนี ้
  1.  การจดัแสดงสินคา้ไวเ้พื่อขาย (Stock display) เป็นการจดัแสดงสินคา้ท่ีวางไวข้าย 
สามารถส่ือความหมายวา่อยูต่  าแหน่งส าคญัหรือไม่ ลูกคา้ก็จะอ่านตราสินคา้ จ  านวนหนา้ในการจดั
วางสินคา้ (Facing) ซ่ึงเรียกวา่ขา สินคา้ท่ีมีหลายขาไดรั้บการมองวา่เป็นสินคา้ท่ีขายดี 
  2. การจดัแสดงสินคา้ถาวร (Fixed Display)  เป็นของท่ีใชต้กแต่งไวถ้าวร แต่เวลาลูกคา้
ซ้ือหยบิจากท่ีอ่ืน เป็นการแสดงสินคา้ท่ีเอาไวค้งท่ี หมายถึงของท่ีตกแต่งไวแ้ละไม่ไดมี้ไวข้าย ไม่มี
การหยิบขาย กรณีน้ีจะส่ือสารกบัแนวคิดหลกั (Theme) จุดขาย(Selling point) ลกัษณะ (Charator) 
จุดขาย (Selling Point)  

  
  6.   การใช้ผลติภัณฑ์เป็นส่ือ (Merchandising) 
            เป็นการจดัท าวสัดุส่ิงของข้ึนมา ในวสัดุส่ิงของเหล่านั้นมีข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้อยู่
ด้วย อาจจะเป็น โลโก้ ตราสินค้า ค  าขวญั ซ่ึงก่อให้เกิดความถ่ีในการส่ือสารตราสินคา้ (Brand 
Contact) และท าให้เกิดการเปิดรับ (Exposure) วสัดุส่ิงของเหล่าน้ีจะถูกน ามาใช้เป็นส่ือเคล่ือนท่ี
(Moving media) และสามารถท าใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารดา้นตราสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี   
      การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ (Merchandising) ใชไ้ดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
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   6.1 เพือ่ให้เกดิความถี่สูงสุด (High frequency)  เพราะเป็นส่ือเคล่ือนท่ี ท าใหเ้กิด
ความถ่ีสูง ทั้งผูท่ี้พบสินคา้และผูใ้ชสิ้นคา้ดว้ยซ่ึงสามารถกระจายไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากข้ึน 
   6.2   ต้องการหาส่ิงทีเ่ป็นการส่งเสริมการขายไปในตัว  
 
  7.  การให้สัมปทาน (Licensing) 
    เป็นการจดัท าสินคา้ไวข้าย สินคา้นั้นจะช่วยส่ือสารตราสินคา้ดว้ย ค าน้ีใกลเ้คียงกบัค า
วา่การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ (Merchandising) แต่ต่างกนัท่ี การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ (Merchandising) 
บริษทัจะท าเอง ส่วน Licensing มีไวข้าย เป็นการขายลิขสิทธ์ิช่ือตราสิคา้และโลโกไ้ห้ผูรั้บสิทธ์ิไป
เป็นผูผ้ลิตสินคา้น าไปแปะติดสินคา้แลว้ขาย 
     กิจกรรมท่ีถือว่าเป็น Licensing และไดรั้บความนิยมคือ Retail Entertainment เป็น
ธุรกิจคา้ปลีกท่ีไดรั้บความสนใจมาก เช่น ธุรกิจโรงละคร เป็นตน้ โดยสินคา้เหล่าน้ีจะมี ค าขวญั โล-
โก้ และตราสินคา้ติดไปด้วย เท่ากบัเป็นการส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับสถานท่ีนั้นๆ ด้วยในตวั 
Licensing จึงถือเป็นส่ิงประดิษฐ์อนัยอดเยี่ยมของนกัส่ือสารการตลาด ซ่ึงผูส่ื้อสารนั้นไม่เสียเงินแต่
กลบัเป็นผูไ้ดเ้งินจากการขายสินคา้นั้นเสียอีก ซ่ึงต่างจากการใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ (Merchandising) 
ซ่ึงเสียเงินท าสินคา้ไวแ้จก แต่ Licensing ไม่เสียเงินในการส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้ของตนเองและยงั
ไดเ้งินจากการขายสินคา้ดว้ย 
  
  8.  หน่วยงานขาย(Sales force) 
    หมายถึงการมีพนกังานขาย ขณะท่ีใชส่ื้อต่างๆ ในการติดต่อส่ือสาร แต่อยา่งไรก็ตาม
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นส่ือท่ีส าคญัมาก จะใช้พนกังานขายในกรณี
ต่อไปน้ี 
   8.1 เมื่อสินค้าน้ันเหมาะสมกับการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่น สินคา้ขายตามบา้น 
(Door to door selling) 
   8.2 เมื่อลักษณะสินค้าต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product knowledge) เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสลบัซับซ้อนซ่ึงไม่สามารถขายผ่านส่ือมวลชน (Mass Media) ได้ตอ้งอาศยั
พนกังานอธิบาย 
   8.3 หน่วยขายจ าเป็นต้องใช้ในกรณีที่ส้ินคาน้ันต้องการบริการที่ดี (Good sales 
services) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชค้นใหบ้ริการประกอบการขายสินคา้ โดยพนกังานขายจะเป็นผูใ้ห้บริการ 
แนะน า ติดตั้ง ซ่อมบ ารุง ซ่ึงพนกังานมีบทบาทส าคญัมากข้ึน 
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   8.4 หน่วยงานขาย มีความส าคัญในกรณีที่ธุรกิจน้ันต้องการการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี (Good relationship) ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ดงันั้นธุรกิจท่ีจะตอ้งผ่านคนกลาง (ยี่ป๊ัว และ
ซาป๊ัว) จึงตอ้งอาศยัหน่วยขาย ซ่ึงถา้คนกลางไม่ให้ความร่วมมือก็จะไดจ้ดัวางสินคา้ให้โดดเด่น 
หรือไม่น าสินคา้ออกวางในชั้น คนกลางถือเป็นสะพานท่ีหน่ึง ส่วนผูบ้ริโภคถือเป็นสะพานท่ีสอง
ซ่ึงเป็นสะพานท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการขาย 

 
  9.  ส่ือเคลือ่นที ่(Transit media) 
          ส่ือเคล่ือนท่ี หมายถึง ส่ือท่ีไปกบัพาหนะของบริษทั บริษทัตอ้งพยายามท าให้รถส่วน
บุคคล รถกระบะ รถพนกังาน หรือรถตูข้องบริษทัใช้โลโก ้ช่ือตราสินคา้ หรือค าขวญั ตลอดจนมี
ผลิตภณัฑข์องสินคา้ดว้ย  เป็นการเพิ่มความถ่ีในการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contact)  

  
  10.  การสัมนา (Seminar) 
           การจดัสัมนาถือวา่เป็นจุดในการติดต่อส่ือสารตราสินคา้ (Brand Contact Point) อีก
รูปแบบหน่ึง การสัมนาใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 
   10.1 ต้องการการยืนยันสนับสนุน (Endorsement) จากผูน้ าทางความคิด หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิ หลายคร้ังท่ีนักการตลาดใช้ช่ือของผูท้รงคุณวุฒิมาสนับสนุนสินคา้ของเขา การจดั
สัมนาโดยการเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาสนบัสนุนสินคา้ การจดัสัมนาโดยการเชิญผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูท่ี้มี
ความรู้จกัเป็นอยา่งดี (Authority) ในผลิตภณัฑ์นั้นๆ (ในเร่ืองนั้นๆ) มาเป็นผูน้ าสัมนา ถา้ประธาน
บริษทัหรือผูอ้  านวยการพดูวา่สินคา้ตนเองดีอยา่งไร จะไม่มีน ้าหนกัเท่ากบัผูท้รงคุณวฒิุพดู 
   10.2  เมื่อสินค้าน้ันต้องการให้ความรู้กับผู้ใช้  เป็นสินคา้ท่ีเป็นแนวความคิดใหม่ๆ 
ซ่ึงถา้ปราศจากความรู้ ความเขา้ใจจะไม่เกิดความนิยมในตวัสินคา้นั้น ในกรณีน้ีจึงตอ้งอาศยัการ
สัมนาเขา้ช่วย 
   10.3  ต้องการรักษาความเป็นสมาชิกเอาไว้  สินคา้หลายชนิดสามารถรักษาความ
เป็นลูกคา้ไวไ้ดด้ว้ยการจดัสัมนา  
   10.4   ใช้ในการฉลองเหตุการณ์พเิศษ  (Special occasion)  กรณีน้ีอาจใชร่้วมกบัการ
สัมนาท่ีมุ่งสู่คนกลาง หรือพนกังานขาย หรือสมาชิก 

 
  11.  การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)   
   ถือวา่เป็นจุดในการติดต่อส่ือสารตราสินคา้ (Brand contact point) ในอดีตบรรจุ-
ภณัฑมี์หนา้ท่ี 3 ประการ 
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   11.1  เพื่อคุม้ครองผลิตภณัฑ์ (Protection)   เป็นการป้องกนัไม่ให้ผลิตภณัฑ์ไดรั้บ
ความเสียหาย 
   11.2   เพื่อการท าก าไร (Profit)  ในกรณีน้ีบรรจุภณัฑ์จะเป็นตวัสร้างมูลคา้เพิ่ม
ใหก้บัสินคา้อนัจะน าไปสู่ราคาท่ีสูงข้ึนและการสร้างก าไรท่ีเพิ่มข้ึน 
   11.3   การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในกรณีน้ีใช้บรรจุภณัฑ์น้ีแล้วเป็นจุด
ขาย เช่น ใช้ซ ้ า (Reuse) เป็นชนิดเติม (Refill)  สามารถหมุนเวียนเปล่ียนสภาพได้ (Recycle) ลด
ปริมาณการใช ้(Reduce) สามารถน าไปใชง้านอ่ืนได ้ฯลฯ 

และในปัจจุบนัน้ีบรรจุภณัฑจ์ะท าหนา้ท่ีอ่ืนเพิ่มเติม ดงัน้ี 
   11.4   ใชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อบอกขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
   11.5    บอกต าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Product Positioning) 
   11.6    สามารถแพร่ขยายค าขวญัของสินคา้ได ้โดยในบรรจุภณัฑมี์การระบุไว ้
   11.7    เล่าเร่ืองราวต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ ์
   11.8    ใชบ้อกส่วนผสม (Ingredien) ของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงใชเ้ป็นจุดขายสินคา้นั้นได ้
   11.9    สามารถใชบ้รรจุภณัฑบ์อกถึงวธีิการใชสิ้นคา้ 
   11.10  ใชบ้รรจุภณัฑใ์นการใชข้อ้ความท่ีสร้างความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ 

 
  12.   พนักงาน (Employee) 
   ถือว่าเป็นผูท่ี้ให้การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีสุด (The best PR officer)  ดงันั้น ถ้า
ตอ้งการสร้างความมีมูลค่าใหต้ราสินคา้ จะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังานในเร่ืองเก่ียวกบั
การส่งเสริมสินคา้ของบริษทั มีการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Good human resources management) 
ท่ีดี จะท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกจงรักภกัดีกบับริษทั และพร้อมท่ีจะส่งเสริมสินคา้ของบริษทั บาง
บริษทัพนกังานมีความรู้สึกรักภกัดีกบับริษทัและพร้อมท่ีจะส่งเสริมสินคา้ของบริษทั บางบริษทั
พนักงานกลายเป็นศตัรูท่ีคอยว่าร้ายบริษทัตลอดเวลา จากค ากล่าวท่ีว่าการติดต่อส่ือสารระหว่าง
บุคคล (Interpersonal communication) จะชนะส่ือทุกคร้ัง ขอ้ความน้ีเป็นจริงเพราะการติดต่อส่ือสาร
ของเรากบับุคคลท่ีมีความหมายกบัชีวิต (Signification people) จะชนะการติดต่อส่ือสารดว้ยส่ือ-
มวลชนเสมอ (Mass media communication) เพราะบุคคลส าคญันั้นสามารถให้คุณและโทษกบัเรา
ได้  ถ้าข้อความในส่ือมวลชนขดัแยง้กบับุคคลท่ีมีความหมายกบัชีวิตเราเม่ือไร ขอ้ความส าคญั
เหล่าน้ียอ่มพ่ายแพ ้ดงันั้นพนกังานจึงเป็นผูติ้ดต่อส่ือสารในตราสินคา้ท่ีดีในการสร้างคุณค่าให้กบั
ตราสินคา้ 
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 13.   บริการ (Services) 
   เป็นการติดต่อส่ือสาร (Communication) ท่ีส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึง ถา้การให้บริการ
แสดงการส่ือสารท่ีดี เป็นตวัส่ือให้เกิดความประทบัใจจากลูกคา้ ลูกคา้ก็จะรู้สึกวา่เราตอ้งเอาใจใส่ 
จึงตอ้งพฒันา Point of encounter ซ่ึงหมายถึงจุดทุกจุดท่ีตอ้งกบัลูกคา้ เช่น ยาม พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานรับโทรศพัท ์ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ห็นหนา้กนัแต่ก็มีการรับรู้กนัดว้ยเสียง พนกังานส่งของ พนกั-
งานขาย ฝ่ายซ่อม ฝ่ายติดตั้งเหล่าน้ีถือวา่เป็น Point  of encounter ทั้งส้ิน พนกังานเหล่าน้ีจะตอ้ง
ให้บริการแบบไร้รอยตะเข็บ คือ ท าให้ราบร่ืนไม่มีการสะดุด ดงัสโลแกนของการบินไทยท่ีว่า 
“Smooth as silk”  
   การให้บริการท่ีดี (Good services) ถือวา่เป็นการติดต่อส่ือสาร (Communication)  
การส่ือสารว่าบริษทัสามารถบริการไดดี้ ท าการโฆษณายอดเยี่ยม บริการล ้ าเลิศ แต่เม่ือคนไปใช้
บริการแลว้ บริการไม่ดี ทางร้านคา้คิดวา่สินคา้ตวัเองเด่น พนกังานขายจึงไม่ให้บริการท่ีดีกบัลูกคา้ 
การให้บริการจะท าให้ส่ือความหมายผิดพลาดได้  ทุกกิจกรรมการตลาดจะสามารถสร้างความรู้ใน
ตราสินคา้ (Brand Knowledge) 
   ในการท าธุรกิจควรระลึกถึงเครือข่ายการสร้างมูลค่า (Value chain) ประกอบดว้ย 
กิจกรรมของลูกคา้ตั้งแต่ก่อนซ้ือและหลงัซ้ือ เป็นโอกาส (Opportunities) ท่ีจะสร้างการเพิ่มมูลค่า
(Value added) ถา้บริษทัไม่ฉกฉวยควา้คุณค่าเหล่านั้น จะท าใหเ้กิดช่องวา่งในการสร้างมูลค่า (Value 
gap) เป็นช่องทางท่ีคู่แข่งขนัจะแทรกเขา้ไป ถา้คู่แข่งขนัมีผูใ้หค้  าแนะน า (Consultant) บริษทัก็ตอ้งมี
ลูกคา้ตอ้งการบริการ การฝึกอบรมในขณะท่ีคู่แข่งมีแต่บริษทัเราไม่มีย่อมเป็นอุปสรรคท าให้เรา
สูญเสียลูกคา้ 
  
  14.   การจัดนิทรรศการ หรือจัดแสดงสินค้า (Exhibition)  
   ถือว่าเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีส าคัญ เพราะสินค้าบางชนิดสามารถสร้างความ
ประทบัใจให้กบัลูกคา้ไดด้ว้ยการสาธิต การส่ือสารกนัดว้ยส่ือไม่ท าให้เกิดความเขา้ใจไดดี้เท่ากบั
การไดเ้ห็นของจริง ดงันั้นสินคา้บางชนิดจึงจ าเป็นตอ้งการใช้การจดันิทรรศการหรือการจดัแสดง
สินคา้ ซ่ึงจะนิยมใชม้ากในกรณีต่อไปน้ี 

14.1 รายละเอียดของสินคา้มีมาก โดยไม่สามารถถ่ายทอดไดด้ว้ยการโฆษณา ราย-
ละเอียดของสินคา้สามารถสร้างความรู้สึกท่ีดีใหก้บัสินคา้ได ้

14.2  รายละเอียดของสินคา้สร้างความประทบัใจใหก้บัสินคา้ได ้
14.3 การสาธิตสินคา้มีความหมายในการส่ือสารเพื่อท าใหผู้บ้ริโภคสนใจซ้ือสินคา้

ได ้เช่น ใหดู้ขณะท่ีสินคา้ท างานอยู ่ความประทบัใจน้ีจะท าใหผู้บ้ริโภคสนใจซ้ือสินคา้ 

DPU



 81 

 14.4 เม่ือคิดว่าสินคา้สามารถท าให้เกิดการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two-way 
communication) ได ้ซ่ึงในบางกรณีน้ีตอ้งมีพนกังานขายประจ าจุดท่ีสนใจซ้ือสินคา้ 

 
  15. คู่มือสินค้า (Manual) 
   คู่มือมกัจะใช้แถมไปกบัตวัสินคา้ ซ่ึงถือว่าเป็นการส่ือสารการตลาดอนัจะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความรู้ในการใช้สินคา้นั้นอย่างถูกตอ้ง สินคา้บางชนิดกลายเป็นสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ
เพราะผูข้ายไม่จดัท าคู่มือใหก้บัลูกคา้   
 
  16.  ศูนย์ฝึกอบรม (Training center) 
   ธุรกิจบางชนิดท าให้สินคา้แข็งแกร่งโดยการจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรม ศูนยฝึ์กอบรมถือ
วา่เป็นการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contact) ในลกัษณะเดียวกบัการให้ข่าวสารตราสินคา้ผา่นการ
ฝึกอบรม 

 
 17.  การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 

   สินคา้บางชนิดจ าเป็นตอ้งเห็นรายละเอียดเจาะลึกเขา้ไปขา้งใน ให้มองเห็นโครง -
สร้างภายใน  อีกทั้งยงัตอ้งการเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง การจดันิทรรศการถือว่าท าให้เกิด
ผละกระทบโดยตรงจากตวันิทรรศการ และเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contact) ท่ี
ท  าใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดการตอบสนองไดโ้ดยตรง 
 
  18.  การจัดศูนย์สาธิตการท างานของสินค้า (Demonstraction center) 
   สินคา้บางอยา่งขายไดเ้พราะการสาธิตการท างาน เช่น ขายเคร่ืองส าอางตอ้งมีการ
สาธิตแต่งหน้า บางคร้ังตอ้งสาธิตการท างานแบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation) จึงตอ้งตั้งศูนย์
สาธิตการท างานของสินคา้ไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง ศูนยส์าธิตการท างานของสินคา้ท าให้กลุ่มเป้าหมายท่ีมา
ชมการสาธิตเกิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้ เน่ืองจากไดอ้ยูใ่นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง บางคร้ัง
พนกังานขายจะใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองใชสิ้นคา้ดว้ยตนเอง 
 
  19.  โชว์รูม (Showroom) 
   การใชโ้ชวรู์มเปรียบเสมือนกบัการใชป้้ายโฆษณา (Billboard) แทน ซ่ึงโชวรู์มนั้น
ถือวา่เป็นทั้งการติดต่อส่ือสารทั้งทางเดียวและสองทาง (One-way and two-way communication) 
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  20.  การตลาดบทเพลง (Music Marketing) 
เพลงคือรูปแบบความบนัเทิงอยา่งหน่ึงท่ีเขา้ถึงคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกกลุ่มคน ดงันั้น

เพลงจึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีนกัการตลาดนิยมใช้ในการท าการตลาด ซ่ึงเรียกกลยุทธ์น้ีว่า “การ-
ตลาดบทเพลง” หรือ Music Marketing  ซ่ึงสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างน่าสนใจ และคน
ทัว่ไปสามารถจดจ าแบรนด์ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่รู้สึกยดัเยียด เป็นการสร้างให้กลุ่มเป้าหมายของ-
แบรนดมี์ประสบการณ์ร่วมกบัแบรนดท์างออ้มโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเคยซ้ือหรือใชสิ้นคา้หรือบริการมา
ก่อน การตลาดผ่านบทเพลงมกัไม่มีรูปแบบตายตวั สามารถสร้างสรรค์หรือประยุกต์กบักิจกรรม
ทางการตลาดอ่ืนๆ ได้หลากหลาย อาทิ การแต่งเพลงข้ึนใหม่รวมทั้งผลิตมิวสิควิดีโอท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัแบรนดห์รือสินคา้ การใชเ้พลงร่วมกบัภาพยนตร์โฆษณา  การใชเ้พลงของดารา นกัร้องร่วม
ในเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ  หรือการจดัคอนเสิร์ต การจดัการประกวดร้องเพลงหรือ
ประกวดวงดนตรี เป็นตน้ (Positioning, 2549, 17 มีนาคม) 
 
   นอกจากเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด ทั้ง 20 เคร่ืองมือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยสภาพ
การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเขม้ขน้ข้ึน อีกทั้งการพฒันาของเทคโนโลยีท าให้เกิดเคร่ืองมือในการส่ือสาร
การตลาดรูปแบบใหม่ซ่ึงองคก์รต่างๆ นิยมใช ้นัน่คือ การบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์       ปัจจุบนัการ 
บริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relation Management : CRM) ได้มีผลต่อการท าธุรกิจ
ประเภทต่างๆ เพื่อรับการเปล่ียนแปลงของลูกคา้เพื่อให้เขา้ถึงความตอ้งการอย่างแทจ้ริง อนัเน่ือง 
จากความพอใจของสินคา้ในปัจจุบนัและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง
เท่าท่ีควร 
  

  การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM (ช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ, 2544: 13) หมายถึง 
กิจกรรมการตลาดท่ีกระท าต่อลูกคา้แต่ละรายอย่างต่อเน่ือง โดยลูกคา้นั้นอาจหมายถึงลูกคา้ท่ีเป็น
คนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือเป็นลูกคา้ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ มีการรับรู้ท่ี
ดี ตลอดจนรู้สึกช่ืนชมบริษทัและสินคา้ของบริษทัโดยกิจกรรมการส่ือสารระหวา่งบริษทักบัลูกคา้
นั้นจะตอ้งมีลกัษณะเป็นกนัเองตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถสร้างประโยชน์ให้กบั
ทั้งบริษทัและลูกคา้ 
  ลกัษณะส าคญัของการท าการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ หรือ CRM มี 4 ประการ คือ 

1. เป็นกิจกรรมสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ผูบ้ริโภคหรือคนกลางในช่องทางการตลาดแต่ 
ละราย (Customized) อยา่งเป็นกนัเอง (Personalized) 

2. วตัถุประสงคไ์ม่จ  าเป็นตอ้งการเพิ่มยอดขายในทนัที แต่ผลลพัพใ์นรูปยอดขายจะ 
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เกิดในระยะยาวจากการท่ีลูกคา้รู้สึกประทบัใจ มีความเขา้ใจและการรับรู้ท่ีดีในตราสินคา้ ดงันั้นส่ิง
ท่ีธุรกิจตอ้งท าคือ การผกูสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว (Long term relationship) 

3. จุดมุ่งหมายส าคญัของการท าการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ หรือ CRM คือ ตอ้งการ 
ให้ทั้งบริษทัและลูกคา้ไดป้ระโยชน์จากการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ หรือ CRM ทั้ง 2 ฝ่าย (Win-
win Strategy) 

4. กิจกรรมการตลาดเนน้กิจกรรมการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) 

ดงันั้นเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีสามารถตอบกลบัโดยตรง (Direct Response Device) เช่น เวบ็ไซตท่ี์จดจ า
ง่าย การตอบรับทางไปรษณีย ์ศูนยใ์ห้บริการทางโทรศพัท์ (Call Center) ฯลฯ  จะเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดท่ีส าคญั 
  การด าเนินงานดว้ยกลยุทธ์การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ หรือ CRM ไม่วา่จะใชว้ิธีการ
อยา่งไรก็ตามมกัมีจุดประสงคใ์นการท างานดงัน้ี 

1. เพื่อเพิ่มยอดขายสินคา้หรือบริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึง 
2. เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการและบริษทั ท าใหลู้กคา้ราบถึงวธีิการใช ้

สินค้าอย่างถูกต้อง สามารถจดจ า และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัและสินคา้หรือการบริการของ
บริษทัในระยะยาว 

3. เพื่อใหลู้กคา้มีความภกัดีต่อบริษทัและสินคา้หรือบริการของบริษทัโดยเฉพาะ 
4. ในกรณีท่ีบริษทัมีสินคา้จ าหน่ายหลายสายผลิตภณัฑ ์ การท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ของ 

บริษทัในสายผลิตภณัฑห์น่ึงและรู้สึกประทบัใจดา้นบวก โอกาสท่ีจะเสนอขายสินคา้ในสายผลิต-
ภณัฑอ่ื์นไดส้ าเร็จจะมีมากข้ึน 

5. เพื่อให้ลูกคา้แนะน าสินคา้หรือการบริการต่อไปยงัผูอ่ื้น (World of Mouth) ใน
ทางบวกเก่ียวกบัสินคา้ ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือมากกว่าค ากล่าวในเคร่ืองมือส่ือสารประเภทโฆษณา 
และเม่ือสินคา้หรือบริการของบริษทัไดรั้บการกล่าวโจมตีจากผูอ่ื้นหรือคู่แข่งขนั ลูกคา้เหล่าน้ีจะท า
หนา้ท่ีปกป้องช่ือเสียงของบริษทัและสินคา้หรือบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ บริษทัไม่ควรดึงลูกคา้ทุกคนเขา้มาเป็นกลุ่มเป้า-

หมายเน่ืองจากลูกคา้บางรายไม่ไดเ้ปิดใจรับสินคา้ หรือมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และบริการของบริษทั
เต็มท่ี การผกูพนัลูกคา้ดว้ยการส่งเสริมการขายเพื่อให้ลูกคา้อยูก่บับริษทัตลอดไป ก็เป็นส่ิงท่ีท าได้
ยากเพราะลูกคา้ท่ีไม่ไดเ้ปิดใจรับสินคา้และบริการจากบริษทัอยา่งเตม็ท่ีนั้น จะมีความอ่อนไหวเร่ือง
ราคา และข้อเสนอพิเศษจากคู่แข่งได้ง่าย ดังนั้ นบริษัทจึงต้องจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับ
ความสัมพนัธ์ ท่ีมีกบับริษทั เพื่อเลือกรูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดถู้กตอ้งเหมาะสม
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กบัแต่ละระดบัความสัมพนัธ์ (Helen Peck, Adrian Payne, 1999 อา้งถึงใน จุลวิทย ์ปัตเมฆ, 2548: 
41) 

 การท่ีลูกคา้เป้าหมายใหค้วามไวว้างใจในบริษทัหรือสินคา้และบริการ ยอ่มท าให้ลูกคา้
ตอ้งการผกูพนัตนเองกบัสินคา้และบริการของบริษทั  รวมทั้งมีแนวโนม้ท่ีจะเปิดรับและทดลองใช้
สินคา้หรือบริการอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษทั เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการตดัสินใจเลือกสินคา้
หรือรับการบริการท่ีผดิพลาด เม่ือลูกคา้เป้าหมายใหค้วามไวว้างใจกบับริษทัเป็นระยะเวลานานยอ่ม
ท าใหลู้กคา้รู้สึกตอ้งการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบับริษทัให้มากข้ึน จากการเป็นลูกคา้ท่ี
ซ้ือต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึง เป็นลูกคา้ผูส้นบัสนุน ท่ีมีทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทั หรือ
กลายเป็นผูมี้อุปการะคุณท่ีท าหน้าท่ีการตลาดภายนอก แทนบริษทัคอยแนะน าลูกคา้คาดหวงัอ่ืนๆ 
ให้มาใช้สินคา้หรือบริการของบริษทั จนกระทัง่ไปถึงการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ มีส่วนรับผิดชอบ
รายรับรายจ่ายและผลก าไร  

 ดงันั้นกิจกรรมการตลาดใดๆ ก็ตามท่ีบริษทัเลือกมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการใชก้ลยุทธ์
การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ หรือ CRM  จะตอ้งถูกน ามาใช้ควบคู่ไปกบัการส่ือสารการตลาดท่ี
สามารถสร้างความไวว้างใจในบริษทัหรือสินคา้และบริการของบริษทั และสามารถโน้วน้าวให้
ลูกคา้เป้าหมายผกูมดัตนเองเขา้กบัโปรแกรมการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ หรือ CRM ไดใ้นระยะ
หน่ึง (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544: 66) 
 
  แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด
ต่างๆ นั้น  สามารถน ามาใชว้เิคราะห์ถึงเคร่ืองมือท่ีใช้การส่ือสารของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซิเนริ-
โอ จ ากดั วา่มีการวางแผนกลยุทธ์และเคร่ืองมือใดบา้งท่ีบริษทัเลือกใช้ในการส่ือสารการตลาดให้
ผูช้มสนใจและตดัสินใจเขา้ชมละครของบริษทั อนัน ามาสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจเช่นใน
ปัจจุบนั 
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  ดังกมล ณ ป้อมเพชร (2549) ได้ศึกษาเร่ือง “ละครเวทีไทยร่วมสมัยในวัฒนธรรม
บริโภค” พบวา่การละครเวทีแบบตะวนัตกเขา้มามีบทบาทในฐานะศิลปะชั้นสูงส าหรับชนชั้นผูน้ า
นั้น เป็นผลมาจากการโตต้อบกระแสจกัรวรรด์ินิยมและลทัธิอาณานิคมของประเทศตะวนัตกในยุค
ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือสังคมไทยตกอยูภ่ายใตร้ะบบเศรษฐกิจทุนนิยมขา้มชาติและกระแสโลกา-
ภิวตัน์ ส่ือทางวฒันธรรมท่ีเป็นพาณิชยศิ์ลป์อนัไดแ้ก่ภาพยนตร์ ดนตรี และละครโทรทศัน์ ลว้น
ไดรั้บผลกระทบจากอุตสาหกรรมวฒันธรรมซ่ึงเป็นผลของบริโภคนิยมทั้งส้ิน มีการก าหนดรสนิยม

DPU



 85 

กลางๆ เพื่อการท าซ ้ า ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นชนชั้นกลางก็ถูกยดัเยียดหรือยอมรับคุณค่าปลอมๆ น้ีเพื่อใช้
สร้างตวัตน สถานภาพทางสังคม และพื้นท่ีในสังคมของตน เพื่อใหต้นมีความรู้สึกวา่ไดถี้บตวัข้ึนมา
จากการเป็นคนระดบัล่างท่ีบริโภควฒันธรรมชั้นต ่า ละครเวทีซ่ึงเคยถูกมองวา่เป็นศิลปะชั้นสูงก็ได้
ถูกน ามาท าให ้“ยอ่ยง่าย” และเป็นเคร่ืองหยอ่นใจส าหรับมวลชน เพื่อให้ทั้งสามารถมีส่วนแบ่งทาง
พาณิชยจ์าก “สินคา้” ประเภทภาพยนตร์ต่างประเทศและละครโทรทศัน์บา้ง และเพื่อตอบสนองอุป
สงคข์องคนชั้นกลางท่ีตอ้งการไดช่ื้อวา่ “เสพศิลปะ” ชั้นสูงในขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภคละครเวทีซ่ึง
เป็นชนชั้นสูงหรือผูใ้คร่อยากเป็นชนชั้นสูงนั้น ก็พยายามก าหนดตวัตนและพื้นท่ีทางสังคมของตน
โดยใช้ “ตราสินคา้” ทฤษฎีทางการละครต่างๆ เพื่อทั้งเล่ือนขั้นตนเองข้ึนให้สูงกว่าผูบ้ริโภค
วฒันธรรมมวลชนท่ีเป็นคนชั้นกลางและชั้นล่างระดบัล่าง และเขยิบหนีจากละครเวทีนอกกระแสท่ี
คุกคามภาวะ “ผูน้ า” ทางวฒันธรรมของตน โดยหารู้ไม่วา่ในการกระท าดงักล่าวนั้น ก็เท่ากบัวา่ตน
ไดต้กเป็นเหยือ่ของลทัธิบริโภคนิยมทางวฒันธรรมดว้ยเช่นกนั 
  สังคมไทยบริโภคละครเวทีเพื่อใช้เสพเป็นหลกั  ไม่ว่าจะเป็นเพื่อหย่อนใจ หลีกหนี 
หรือก าหนดตวัตนและพื้นท่ีทางสังคม การบริโภคเพื่อเรียนรู้นั้นกล่าวไดว้า่มีเฉพาะในกลุ่มปัญญา-
ชนเพราะยงัไม่มีการปลูกฝังมุมมองของสุนทรียศาสตร์ทั้งแบบตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งจริงจงั
มาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา ส่วนการบริโภคเพื่อสร้างสรรคน์ั้น ก็ไม่มีการพฒันาไปในทางท่ีเก้ือกูล
กนั หากกระจดักระจาย เพราะผูท่ี้สร้างสรรคง์านศิลปการละคร ซ่ึงมีทั้งกลุ่มศกัดินาทางวฒันธรรม 
พวกหวักา้วหนา้กลา้ลอง และผูท่ี้ท  าละครดว้ยใจรักโดยไม่ไดมี้พื้นฐานดา้นการศึกษาศิลปการละคร 
ต่างก็พยายามรักษาตวัตนและพื้นท่ีของตนอยูใ่นที การบริโภคละครเวทีอยา่งสร้างสรรค ์ และการ
พฒันาศิลปะแขนงน้ีให้ย ัง่ยืน ไม่ใช่ดว้ยการประเมินผลส าเร็จจากสถิติตวัเลขซ่ึงเป็นการสร้างคุณ
ค่าท่ีฉาบฉวยนั้น จึงน่าจะเร่ิมตน้จากการท่ีท าให้ละครเวทีนั้นเป็นศิลปะแบบไทยๆ ท่ีร่วมสมยักบั
คนไทยในกระแสพหุวฒันธรรม โดยผสมผสานสุนทรียะแบบตะวนัออกอนัเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ของเราเขา้กบัสุนทรียะแบบตะวนัตก เพื่อช่วยกล่อมเกลาละครเวทีให้ถึงพร้อมส าหรับคนไทยใน
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นส่วนผสมของยุคดิจิตอลกบัรากเหงา้แบบดั้งเดิม ให้สามารถบริโภคศิลปะการละคร
ในทั้งสามลกัษณาการคือ เพื่อเสพ เพื่อเรียนรู้ และเพื่อสร้างสรรค ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  งานวิจยัช้ินน้ีสามารถน ามาใชแ้นวทางในการศึกษาภาพรวมของละครเวทีในประเทศ
ไทยอนัน าไปสู่การเกิดธุรกิจละครเพลงในประเทศไทย โดยสามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษา
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผูช้มละครเพลงและแนวทางการด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั 
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   ปาริชาต จันทนะเปลนิ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อดึงดูดใจผู้ชมของ
ธุรกจิหนังกลางแปลง 999 บรรเจิดภาพยนตร์” พบวา่  โครงสร้างการและการบริหารงานของธุรกิจ
หนังกลางแปลง 999 บรรเจิดภาพยนตร์ เป็นโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีใช้
บุคลากรไม่มาก และมีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ซ่ึงขั้นตออนการท างานแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ก่อนฉายภาพยนตร์ ระหว่างฉายภาพยนตร์ และหลงัฉายภาพยนตร์ ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้ธุรกิจ
ด าเนินการต่อไปได้นั้น ประกอบด้วย 2 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ปัจจยัภายนอกองค์กร คือ สังคมและ
วฒันธรรม สภาพภูมิประเทศและภูมิกาศ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีภายนอก คู่แข่งและผูช้ม และปัจจยั
ภายในองค์กรได้แก่ คือ นโยบายบริษทั การเงิน และเทคโนโลยีภายในองค์กร โดยธุรกิจหนัง
กลางแปลง 999 บรรเจิดภาพยนตร์มีกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดทั้งส้ิน 9 เคร่ืองมือได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจดักิจกรรมพิเศษ ส่ือเคล่ือนท่ี ส่ือส่งพิมพ ์ส่ือ
ป้ายต่างๆ การน าผลิตภณัฑ์มาเป็นส่ือ และการใช้พนักงานขาย นอกจากน้ียงัพบว่าธุรกิจหนัง
กลางแปลง 999 บรรเจิดภาพยนตร์จะใช้ส่ือโฆษณาประเภทใบปลิว และส่ือเคล่ือนท่ี (รถแห่)  ไป
ส่ือกลางส่งไปถึงกลุ่มชาติพนัธ์ท่ีเป็นกลุ่มผูช้มชาวไทย ผูช้มชาวกระเหร่ียง ผูช้มชาวพม่า และผูช้ม
ชาวมง้ 
  งานวิจยัช้ินน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางให้การศึกษาโครงสร้างการและการบริหารงาน
ของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัวา่ มีการจดัโครงสร้างและการบริหารงานละครเพลงใน
ลกัษณะใด นอกจากน้ีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริ
โอ จ ากดั 
 

 วลิาวลัย์ ชัยนรานนท์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดสมยัใหม่ของ
ภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษาภาพยนตร์ปี พ.ศ.2548” พบว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของ
ภาพยนตร์ไทยนั้น ไดว้ิวฒันาการจากเม่ือคร้ังอดีตท่ีมีรูปแบบการโฆษณาในลกัษณะเชิญชวนหรือ
ชกัจูงผูบ้ริโภคดว้ยวิธีการต่างๆ ผ่านช่องทางการส่ือสารเพียงไม่ก่ีช่องทาง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะแรก ก่อนการสร้างภาพยนตร์ ระยะท่ีสอง ก่อนภาพยนตร์เขา้ฉายและขณะภาพยนตร์เขา้
ฉาย กระทัง่ปัจจุบนักลยทุธ์การส่ือสารการตลาดไดมี้การพฒันารูปแบบเพื่อใหท้นัยคุสมยั เหมาะสม
ต่อช่องทางการส่ือสารท่ีมีความหลากหลาย ทั้งน้ีแบ่งขั้นตอนของการส่ือสารการตลาดสมยัใหม่ของ
ภาพยนตร์ไทยตามระยะของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ได้ 5 ระยะด้วยกนั คือ 1. ระยะก่อนการผลิต
ภาพยนตร์ พบวา่ ไดมี้การศึกษาทิศทางของตลาดและผูบ้ริโภคก่อนท าการผลิตภาพยนตร์ไทยแต่ละ
เร่ือง เพื่อให้ไดแ้นวทางของการวางแผนงานการส่ือสารการตลาด  อนัสอดคลอ้งกบัการผลิตและ
การตลาด ก่อใหเ้กิดศกัยภาพในการส่ือสารสู่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุด 2. ระยะระหวา่ง
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การผลิตภาพยนตร์ พบวา่ มีการให้ข่าวสารอนัเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ท่ีท าการผลิตผา่นนกัแสดงน า 
โดยมากขอ้มูลข่าวสารมกัเก่ียวกบัการแสดงและบทบาทของดาราท่ีได้รับ เพื่อเป็นการบอกให้
ผูบ้ริโภคเกิดความอยากรู้อยากเห็น และติดตามขอ้มูลข่าวสารในคร้ังต่อไป 3. ระยะก่อนภาพยนตร์
เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ พบวา่ ไดมี้การคิดช่ือเร่ืองภาพยนตร์ และค าโปรยของภาพยนตร์อนัเป็น
หวัใจส าคญัของหนา้หนงัหรือจุดขาย ซ่ึงมีผลท าใหก้ารส่ือสารการตลาดเป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 
อีกทั้งในระยะน้ี ยงัมีการวางแผนงานเร่ืองส่ือท่ีจะใชท้  าการโปรโมทภาพยนตร์ผา่นช่องทางการส่ือ- 
สารต่าง ๆ อาทิเช่น ส่ือส่ิงพิมพจ์ากหนงัสือพิมพร์ายวนัและนิตยสารหัวต่างๆ ส่ือภาพผ่านทาง
โปสเตอร์ แฮนดบิ์ล บิลบอร์ด คตัเอาท ์รวมถึงหนงัตวัอยา่งเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์และออกอากาศ
ทางโทรทศัน์ 4. ระยะภาพยนตร์เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ พบวา่ ก่อนถึงวนัก าหนดฉายภาพยนตร์
ประมาณสองอาทิตย ์บริษทัฯ ผูผ้ลิตมกัมีการจดังานแถลงข่าวเปิดตวัภาพยนตร์รอบส่ือมวลชน 
เพื่อให้เกิดกระแสข่าวเก่ียวกบัภาพยนตร์ท่ีก าลงัจะเขา้ฉาย หลงัจากนั้นจะมีการจดังานเปิดตวั
ภาพยนตร์อีกคร้ัง ณ โรงภาพยนตร์ก่อนวนัฉายจริง 1-2 วนั เพื่อเป็นการสร้างกระแสภาพยนตร์และ
กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความต่ืนตวัและสนใจในภาพยนตร์มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ียงัพบวา่ หากภาพยนตร์
เร่ืองใดสามารถท ารายไดเ้กินเป้าหมายหรือท ารายไดดี้ บริษทัฯ ผูผ้ลิตจะมีการจดังานฉลองและงาน
แถลงข่าวตวัเลขของรายได ้ เพื่อเป็นการกระตุน้กระแสของหนงั ทั้งยงัสร้างความมัน่ใจให้เกิดแก่
ผูบ้ริโภค 5. ระยะภาพยนตร์ออกจากโรงฉายภาพยนตร์ ไดพ้บวา่ เป็นระยะขั้นสุดทา้ยของวงจรชีวิต
ภาพยนตร์ไทยเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีหนงัออกจากโรงฉาย ดงันั้น กิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีท า
ข้ึนจึงเป็นการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัตวัเลขรายไดจ้ากภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ และหากภาพยนตร์เร่ือง
ใดไดรั้บรางวลัหรือได้ไปฉายยงัต่างประเทศ การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ืองนั้นจะ
สามารถท าไดย้าวนานมากข้ึน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ ส าเร็จและคุณภาพของภาพยนตร์  เป็นการ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดแก่องคก์รผูผ้ลิต ทั้งยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนในใจของ
ผูบ้ริโภค จากกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดสมยัใหม่ขา้งตน้ ท าให้ตระหนกัวา่โฆษณานั้นมีบทบาท
ส าคญัในการโน้มน้าว ชกัน าผูบ้ริโภคให้เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม เกิดความสนใจอยากไดใ้คร่รู้
จนกระทัง่อยากเห็นในตวัสินคา้ซ่ึงมาจากอิทธิพลของโฆษณา  
  งานวิจยัช้ินน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้การศึกษาว่า ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั วา่มีการวางกลยุทธ์การบริหารงานละครเพลงและการท ากลยุทธ์ทางการตลาดไวอ้ยา่งไร อีก
ทั้งธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมีการวางกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงท่ี
ตอบสนองผูช้มอยา่งไร  
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด” เป็น

งานวิจยัท่ีเนน้ศึกษา  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของละครเพลง โครงสร้างและการ
บริหารงาน รวมถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มของบริษทั ซีเนริ
โอ จ ากดั  ซ่ึงผูว้ิจยัจะเช่ือมโยงขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆ ประกอบกบัการใชแ้นวคิด
และทฤษฏีในการวิเคราะห์ การศึกษาวิจยัฉบบัน้ีจึงเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
ท่ีอาศยัวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง (Documentary Source) เพื่อเสนอผลการศึกษาท่ีสามารถให้ขอ้เท็จจริงท่ีตอบวตัถุประสงค์
ของงานวจิยัช้ินน้ีได ้ซ่ึงประกอบดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

แหล่งขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
3.1.1  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ โดยผูว้จิยัเลือกท าการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
  3.1.1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) บุคลากรบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 

เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) เพื่อทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างและการบริหารงาน รวมทั้ งกลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดของธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการสัมภาษณ์
นั้น ผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงคดัเลือกบุคคลส าคญัท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรง 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลต่างๆ ชดัเจนและรอบดา้น จึงสามารถแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น   
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานละครเพลง และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการด าเนินธุรกิจ 
โครงสร้างและการบริหารงานผลิตละครเพลง รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด ดงัน้ี 
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 กลุ่มผู้บริหาร 
 -  คุณชยากร สุทินศกัด์ิ  : ผูอ้  านวยการฝ่ายส่งเสริมการขาย 

ผูค้วบคุมการผลิตละครเวที 
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 

 -  คุณศศิภา กฤดากร ณ อยธุยา : THEATRE MANAGER 
โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 

 -  คุณจกัรกฤษณ์ พิมพว์รเมธากุล : HOUSE MANAGER 
โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 

 
 ในกลุ่มน้ีสามารถให้ขอ้มูลปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของละคร

เพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัในปัจจุบนั  การวางโครงสร้างและบริหารงานธุรกิจละครเพลง รวมถึงกล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มในธุรกิจละครเพลงของบริษทั 
ซีเนริโอ จ ากดั 

 
 กลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานละครเพลง 
 -  คุณฤดีภญั แสงชูโต  : ผูค้วบคุมการผลิตละครเวที (PRODUCER) 

บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
 -  คุณศศวตั บุษยพนัธ์  : ผูก้  ากบัศิลป์ละครเวที บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
 -  คุณปิยะมาศ  เหล่ือมเมฆ : MARKETING EXECUTIVE 
      บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 

ในกลุ่มน้ีสามารถใหข้อ้มูลทางดา้น โครงสร้างและการบริหารงานของธุรกิจละคร
เพลง รวมถึงกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มในธุรกิจละคร
เพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 

 
  3.1.1.2  การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) กลุ่มผู้ชมละครเพลง 

    ผูว้ิจ ัยต้องการข้อมูลจากกลุ่มผูช้มละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากัด ผูว้ิจ ัยใช้
วธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูช้มตอ้ง เคยชมละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั อยา่งนอ้ย 4 เร่ือง ใน 7 เร่ืองท่ีเปิดแสดงในปี  พ.ศ. 2550 -2553 ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั 
เธียเตอร์  
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ตาราง  3.1 สรุปรายช่ือกลู่มผูช้มท่ีถูกสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและละครเพลงท่ีรับชม 

ช่ือ – สกุล 
(อาชีพ) 

อายุ 
(ปี) 

รายช่ือละครเพลงทีเ่ปิดแสดงบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
ปี 2550 - 2553 

ฟ้า
จร
ดท

รา
ย 

บลั
ลงั
กเ์ม

ฆ 

สู่ฝั
นอ

นัย
ิง่ใ
หญ่

 

ขา้
งห

ลงั
ภา
พ 

ม่น
าค
พร

ะข
โน

ง 

ลม
หา

ยใ
จ 

กิน
รีสี

รุ้ง
 

กฤษณพงศ์  หอมช่ืน 
(นกัศึกษาระดบัปริญญาโท)  

25 
       

คธิธ์ วงอาษา  
(ธุรกิจส่วนตวั) 

27 
       

ชาญวทิย์ ชาญสุวรรณศร 
(นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4)  

16 
       

นพดล  สินพศุิทธ์ิ 
(ธุรกิจส่วนตวั) 

25 
    \   

ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พพิฒัน์กลุ 
(นกัประชาสมัพนัธ์) 

16 
       

ปิยะพนัธ์  สมบูรณ์ 
(นกัวางแผนส่ือ) 

32 
       

ปิยนันท์ นิมากร  
(นกัส่ือสารการตลาด) 

22 
       

พนิตา  มะลเิถาว์ 
(เลขานุการ ) 

25 
       

ยศวรรษ์  พวงจัน่เพชร 
(นกัวจิยัโฆษณา) นกัวจิยัโฆษณา 

32 
       

สัญหกจิ รัตนกลุ 
(นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี1) 

18 
       

เหมอืนฝัน วสิิฐวาณิชกลุ  
(นกัส่ือสารการตลาด) 

22 
       

อดสิร  ส่งเสริม 
(นกัสร้างสรรคกิ์จกรรมทางการตลาด) 

28 
 

       

หมายเหตุ :   ละครท่ีเคยรับชม  ละครท่ีไม่ไดช้ม  
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 ในกลุ่มน้ีสามารถสะทอ้นขอ้มูลผลทางด้านกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ละครเพลงท่ีของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ด าเนินการเพื่อตอบสนองผูช้ม ว่าในทศันะของผูช้มนั้นมี
ทศันะในดา้นกลยทุธผลิตภณัฑ์  ดา้นการตั้งราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้นกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด ในลกัษณะใดบา้ง 

 
 3.1.2  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
 แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร เทปบนัทึกภาพ  ท่ีครอบคลุมเน้ือหาอนัไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ธุรกิจ สถานการณ์การด าเนินธุรกิจ เคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดของละครเพลงบริษัท ซีเนริ
โอ จ ากดั โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น 
  3.1.2.1 ข่าวและบทความจากหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสารต่างๆ ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา การด าเนินธุรกิจ และการส่ือสารการตลาดละครเวทีและละครเพลง 
 3.1.2.2 เทปบนัทึกภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัละครเวทีและละครเพลง  การด าเนินงาน การ
ส่ือสารการตลาดของธุรกิจละครเพลง 
 3.1.2.3 ขอ้มูลทางเอกสารของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ได้แก่ รายละเอียดในการด าเนิน
ธุรกิจ และเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาด 
 
3.2   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นั้น ผูว้ิจยัจะด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-depth Interview) โดยจะตอ้งอาศยัความร่วมมือในความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยัและผูถู้ก
สัมภาษณ์อนัน ามาซ่ึงขอ้มูลในเชิงลึกท่ีสามารถรวบรวมเป็นงานวิจยัท่ีครบถว้นรอบดา้น  ผูว้ิจยัจึง
ไดว้างแผนในการด าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  3.2.1  ช้ีแจงเพื่อใหท้ราบถึงวตัถุประสงค ์ขอบเขตของการวจิยัคร้ังน้ี 
  3.2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์โดยผสมผสานลกัษณะ
ค าถามท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั อาทิ ค  าถามปลายเปิด ค าถามแบบเจาะลึกบางกรณี ทั้งน้ีหวงัเพียง
เพื่อให้ไดข้อ้เทจ้จริงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุด โดยค าถามส าหรับการสัมภาษณ์นั้นจะแตกต่างกนัออก 
ไปตามแต่กลุ่มของผูส้ัมภาษณ์  
  3.2.3 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผูว้ิจยัจะรวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวิจยัต่าง ทั้ งเอกสารของบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด ข่าวและบทความจากหนังสือ หนังสือพิมพ ์
นิตยสาร วารสารต่างๆ รวมถึงเทปบนัทึกภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัละครเวทีและละครเพลง  โดยจะดึง
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ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์เพื่อเสริมใหง้านวจิยัช้ินน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลใน
แง่มุมต่างๆ ท่ีครบถว้น 
 
3.3   เคร่ืองมือในทีใ่ช้ในการวจัิย 
  3.3.1  ค าถามการในสัมภาษณ์  ได้แก่ ค  าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Onterview) โดยผูว้จิยัก าหนดค าถามแบบกวา้งๆ ท่ีพฒันาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งไว้
ล่วงหนา้ เพื่อน าไปสู่การเก็บขอ้มูลท่ีละเอียด ถูกตอ้ง และครอบคลุมประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา 
อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหผู้ถู้กสัมภาษณ์สามารถใหข้อ้มูลไดเ้ตม็ท่ีตามประเด็นท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งไวอี้กทั้งยงั
สามารถยืดหยุ่นประเด็นค าถามตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์จริง  โดยแนวค าถามในการ
สัมภาษณ์ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 ประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มผู้บริหาร 
 -   ท่ีมา และประวติัการด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เป็นอยา่งไร 

 -   บริษทัก าหนดนโยบายการผลิตละครเพลงไวอ้ยา่งไรบา้ง  
 -   บริษทัมีการปรับตวัเพื่อด าเนินธุรกิจละครเพลงอยา่งไร 

-  วตัถุประสงคก์ารก่อตั้ง และการบริหารโรงละครเมืองไทยรัชดาลยัเธียเตอร์ เป็นอยา่งไร 
-  โครงสร้างและต าแหน่งหนา้ท่ีพนกังานของธุรกิจละครเพลง เป็นอยา่งไร 

 -   กลุ่มผูช้มละครเพลง คือกลุ่มใด ค่านิยมและพฤติกรรมการชมละครเพลงของผูช้มชาวไทย  
     มีลกัษณะอยา่งไร 

-  กลยทุธ์การหาผูส้นบัสนุนละครเพลงเป็นอยา่งไร 
-  ปัจจยัส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจคือปัจจยัใดบา้ง 

 -   สภาวะเศรษฐกิจตกต ่าส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงหรือไม่ อยา่งไร 
 -   เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองช่วง มีนาคม – พฤษภาคม 2553 มีผลกระทบต่อการ 
     ด าเนินธุรกิจละครเพลงหรือไม่ อยา่งไร 
 -   กฏหมาย ขอ้บงัคบัใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงและในแง่มุมใดบา้ง 
 -   หลกัเกณฑใ์นการเลือกและพฒันาวสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยท่ีีใชใ้นธุรกิจละครเพลงอยา่งไร 
 -   การระบาดของไขห้วดัสายพนัธ์ุใหม่ 2009 ในปี 2552 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
   ละครเพลงหรือไม่ อยา่งไร 
 -   ค่านิยมและพฤติกรรมการชมละครเพลงของผูช้มชาวไทย มีลกัษณะอยา่งไร 
  -  สภาพตลาดธุรกิจละครเพลง และการแข่งขนัของคู่แข่งเป็นอยา่งไร 
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 -  ประเภทของวตัถุดิบ และผูจ้ดัส่งวตัถุดิบในธุรกิจละครเพลง เป็นอยา่งไร 
 -  ธุรกิจละครเพลงมีการบริหารทรัพยากรทางการเงินอยา่งไร 
 -  ภาพลกัษณ์ธุรกิจละครเพลงเป็นอยา่งไร ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจละครในลกัษณะใดบา้ง 
 -  บริษทัมีการวิจยัเพื่อพฒันาในแง่มุมใดบา้ง  
 -  เกณฑใ์นการก าหนดอตัราบตัรละครเพลง เป็นอยา่งไร 
 -  กลยทุธ์การจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลง  เป็นอยา่งไร และส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยา่งไร 
 -  กลยทุธ์ทางการส่งเสริมการตลาดธุรกิจละครเพลง เป็นอยา่งไร 

 
ประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานละครเพลง 

-  ขั้นในการผลิตละครเพลง แบ่งไดเ้ป็นก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 
-  ขั้นเตรียมการผลิตละครเพลง มีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี 
-  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบทประพนัธ์เพื่อผลิตละครเพลง เป็นอยา่งไร 
-  การพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ือง(Theme)  มีการด าเนินงานอยา่งไร 
-  การพฒันาโครงสร้างบทละคร มีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี 
-  การพฒันาบทละคร ดนตรี ค าร้อง มีการด าเนินงานอยา่งไร ใครเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี 
-  การพฒันาองคป์ระกอบศิลป์ มีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี 
-  หลกัในการออกแบบฉากละครมีอะไรบา้ง 
-  การคดัเลือกนกัแสดงมีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนน้ี 
-  การพมันาเคร่ืองแต่งกายมีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนน้ี 
-  ขั้นตอนการผลิตและการซอ้มมีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี 
-  การซอ้มร้องเพลง มีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี 

 -   การอ่านบทรวม(Read-Through) มีการด าเนินงานอยา่งไร ใครเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี 
-  การซอ้มเตน้ มีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี 
-  การซอ้มล าดบัการแสดง มีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนน้ี 
-  การซอ้มตลอดเร่ืองในหอ้งซอ้ม(Run-Through) มีการด าเนินงานอยา่งไร และใครเป็น 

      ผูรั้บผดิชอบในส่วนน้ี 
-  การซอ้มจริงในโรงละคน จดัข้ึนก่ีคร้ัง มีการด าเนินงานอยา่งไร  
-  เหตุใดจึงตอ้งมีการเปิดการแสดงเพื่อทดสอบผูช้ม (Test-Audience) 
-  เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาเพื่อเพิ่มรอบการแสดงละครเพลงคืออะไรบา้ง 
-  เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณายติุการแสดงละครเพลงแต่ละเร่ืองคืออะไรบา้ง 

DPU



 94 

-  กลยทุธ์การโฆษณาในธุรกิจละเพลงมีรูปแบบและการด าเนินการอยา่งไร 
 -   กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ในธุรกิจละเพลงมีรูปแบบและการด าเนินการอยา่งไร 

-  กลยทุธ์การส่งเสริมการขายในธุรกิจละเพลงมีรูปแบบและการด าเนินการอยา่งไร 
-  กลยทุธ์การตลาดทางตรงในธุรกิจละเพลงมีรูปแบบและการด าเนินการอยา่งไร 
-  กลยทุธ์การจดัแสดงสินคา้ในธุรกิจละเพลงมีรูปแบบและการด าเนินการอยา่งไร 
-  รูปแบบและการด าเนินงานการผลิตของท่ีระลึกออกจ าหน่ายเป็นอยา่งไร 

 -  Rachadalai Magazine มีวตัถุประสงค ์รูปแบบและการด าเนินการอยา่งไร 
-  R-Card มีวตัถุประสงค ์รูปแบบและการด าเนินการอยา่งไร 

 
ประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มผู้ชมละครเพลง 
 -  ท่านเลือกชมละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ดว้ยเหตุผลใดบา้ง 
 -  ท่านเคยเห็นโฆษณาละครเพลง หรือโฆษณาแฝงท่ีแทรกในรายการต่างๆ หรือไม่ 
 -  ท่านรู้สึกอยา่งไรกบัโฆษณาละครเพลง ส่งผลต่อการตดัสินใจชมละครเพลงหรือไม่ 
 -  ท่านไดรั้บข่าวสารละครเพลงจากส่ือต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ จากช่องทางใดบา้ง  
 -  ข่าวสารละครเพลงท่ีท่านไดรั้บ ส่งผลต่อการตดัสินใจชมละครเพลงหรือไม่ 
 -  ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัการท าการส่งเสริมการขาย (ลดราคา) หรือไม่ อยา่งไร 
 -  ท่านเคยไดรั้บไปรษณียบตัรละครเพลงจากโรงละครเมืองไทยรัชดาลยัเธียเตอร์หรือไม่ 
 -  ท่านรู้สึกพึงพอใจหรือไม่เม่ือไดรั้บไปรษณียบ์ตัรละครเพลง 
 -  ท่านรู้สึกพึงพอใจหรือท่ีโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ตกแต่งสถานท่ีอยา่งสวยงาม 
     ดว้ยส่ือประชาสัมพนัธ์ละครเพลง 
 -  ท่านเคยซ้ือสินคา้ท่ีระลึกละครเพลงในร้าน R-Shop หรือไม่ ท่านซ้ือเพราะอะไร 
 -  ท่านรู้สึกพึงพอใจ Rachadalai magazine หรือไม่ อยา่งไร 
 -  ท่านเป็นสมาชิก R CARD หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 -  ท่านพึงพอใจสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือไม่ อยา่งไร 
 

 3.3.2  อุปกรณ์บันทึกเสียง  ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Onterview) กลุ่มผูถู้ก
สัมภาษณ์จะมีการบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์ไว ้
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3.4    การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ขอ้มูลควบคู่กบัการเก็บขอ้มูลตามหลกัของการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  และเพื่อให้ไดข้อ้มูลในการวิจยัท่ีถูกตอ้งครบถว้น ผูว้ิจยัจึงใช้
การตรวบสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงเป็นการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งท่ีแตกต่างกนั 
อนัไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลเอกสาร และแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคล แลว้น าขอ้มูลเปรียบเทียบและวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อตอบปัญหาการวจิยัในคร้ังน้ี 
 
3.5   การน าเสนอผลวจัิย 
  การน าเสนอผลวิจยัเร่ือง เลือกใชว้ิธีการพรรณาวิเคราะห์ (Analytical Description) ซ่ึงประ-
กอบตวัอยา่งการใหส้ัมภาษณ์ โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์เป็น 3  ตอน อนัไดแ้ก่ 
 3.5.1 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
 3.5.2 โครงสร้างและการบริหารงานละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั  
 3.5.3 กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 ในการศึกษาเร่ือง  “กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด” เป็น
งานวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ผูว้ิจยัใชแ้นวทางการศึกษาวิจยัท่ีไดก้  าหนดไวใ้นปัญหา
น าวจิยั 3 ขอ้ 
 

  1 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัใน
ปัจจุบนัมีปัจจยัใดบา้ง 

  2   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมีการวางโครงสร้างและบริหารงานธุรกิจละครเพลงอยา่งไร 
  3   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงท่ี 

ตอบสนองผูช้มใชใ้นการตอบสนองผูช้มในลกัษณะอยา่งไร 
  
 วธีิการวจิยัไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาเน้ือหาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
แสดงผลการวจิยัในรูปแบบพรรณาโวหาร การน าเสนอผลการวจิยัในบืน้ี จะแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  
1. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
2. โครงสร้างและการบริหารงานละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั  

 3. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั 
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การด าเนินธุรกจิ บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
 

 บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด  เป็นบริษทัธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ในกลุ่มบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทละคร เกมโชว ์วาไรต้ี ละครเวที เพื่อ
ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์แบบพื้นฐาน หรือฟรีทีวี และรับจา้งผลิตละคร ก่อตั้งข้ึนใน พ.ศ. 
2547 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั บริษทั เอ็ก-
แซ็กท์ จ ากดั และบริษทั ทีนทอล์ค จ ากดั นอกจากน้ี บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีร่วมกบั 
บริษทั เอก็แซ็กท ์จ ากดั 

 
 การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั สามารถจ าแนกขอ้มูลเป็น3 ส่วน เพื่อ
เขา้ใจและเห็นภาพรวมการด าเนินธุรกิจละครเพลง ไดแ้ก่ การด าเนินธุรกิจ บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั  
การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และ การปรับตวัเพื่อด าเนินธุรกิจละครเพลง
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
 

 การด าเนินธุรกจิ บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั  
  บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบับริษทั เอก็แซ็กท ์จ ากดั  อยา่งลึกซ้ึง

ในหลากหลายดา้น ทั้งเป้าหมายองค์กร ลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีคลา้ยกนั  ทั้ง 2 บริษทับริหาร-
งานโดยคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ   ผูถื้อหุ้นของทั้ง 2 บริษทัส่วนใหญ่เป็นผูถื้อหุ้นชุดเดียวกัน 
นอกจากน้ีทั้ง 2 องคก์รยงับริหารจดัการทรัพยากรดา้นอ่ืนๆ ร่วมกนั ทั้งดา้นทรัพยากรบุคคล วสัดุ
อุปกรณ์ เป็นตน้  ปัจจยัดงักล่าวส่งใหผ้ลงานของทั้ง 2 บริษทัมีความคาบเก่ียวจนเรียกไดว้า่เป็นหน่ึง
เดียวกนั อยา่งไรก็การด าเนินธุรกิจของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และบริษทั เอ็กแซ็กท ์จ ากดั  สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 
 -   ละครหลงัข่าว 
     บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และบริษทั เอ็กแซ็กท์ จ  ากดั  ด าเนินการผลิตละครหลงัข่าว 
โดยมีช่วงเวลาออกอากาศประจ าทุกวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 20.20 น. – 21.20 น. ทางสถานีโทรทศัน์
กองทพับก ช่อง 5 นอกจากน้ีรับจา้งผลิตละครโทรทศัน์เพื่อออากาศในสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ อีก
ดว้ย 
 -  ละครซิทคอท และละครจบในตอน 
     บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ผลิตละครซิทคอม(Situation Comady) และละครจบในตอน
(Series) เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ ปัจจุบนับริษทัผลิต 

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%8C


 98 

ละครละครซิทคอม (Situation Comady) ออกอากาศทั้งส้ิน 8 เร่ือง ไดแ้ก่ 
   บางรักซอย 9   ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นนายทีวี 
   นดักบันดั       ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นนายทีวี 
   บา้นน้ีมีรัก       ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นนายทีวี 
   เป็นต่อ             ออกอากาศทางสถานีไทยทีวีสี ช่อง 3  
   ผูก้องเจา้เสน่ห์   ออกอากาศทางสถานีไทยทีวีสี ช่อง 3 

   เฮง เฮง เฮง   ออกอากาศทางสถานีไทยทีวีสี ช่อง 3 
 และละครจบในตอน (Series) ท่ีออกอากาศในขณะน้ีคือเร่ือง “เซน ส่ือรักส่ือวิญญาณ” 
ออกอากาศทุกวนัศุกร์ เวลา 20.20 น. สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 โดยละครจบในตอนท่ี
อวสานไปแล้วได้ “รักแปดพันเก้า” และ “หน่ึงมิตรชิดใกล้” ทั้ ง  2 เ ร่ือง ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นนายทีวี 
 

  -  รายการโทรทศัน์ 
      บริษทั ซีเนริโอ จ ากัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ  ากัด  ผลิตรายการโทรทัศน์และ
ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ต่างๆ  ในปี 2553 มีรายการท่ีออกอากาศทั้งส้ิน 3รายการ ไดแ้ก่ 

   -  รายการ เร่ืองของเร่ือง  (ประเภท วาไรต้ี สารคดีบนัเทิง) 
   ออกอากาศวนัจนัทร์ เวลา 21.20น. สถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 
 -   รายการ บางกอกสเตชัน่ (ประเภท วาไรต้ี) 
       ออกอากาศ วนัพุธ เวลา 22.20น. สถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 
  -  รายการ วา้ว ดารา 
     ออกอากาศ วนัเสาร์– อาทิตย ์เวลา 18.00น.  สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
 

 -   ละครเวที 
      ทีมงานผูผ้ลิตละครเวที เร่ิมผลิตละครเวทีในนามบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ในปี 2548 
ดว้ยละครเพลงเร่ือง “ทวิภพ เดอะมิวสิคลั”  เปิดแสดง ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย และ
ด าเนินธุรกิจละครเวทีอยา่งต่อเน่ืองทั้งส้ิน 12 เร่ือง นบัแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบนั โดยแบ่งการผลิตละคร
เวทีเป็น 2 ส่วน คือ ละครเพลง และละครพดู  

ละครเพลงท่ีผลิตโดยบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ทั้งส้ิน 7 เร่ือง ไดแ้ก่ 
-   ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคลั  

   แสดง 24 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (53 รอบ) 

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2_9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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   - บลัลงักเ์มฆ เดอะมิวสิคลั  
    แสดง 27 กนัยายน- 28 ตุลาคม14-22 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 (47รอบ)   
   -   ขา้งหลงัภาพ เดอะมิวสิคลั  
   แสดง 21 สิงหาคม - 28 กนัยายน , 17-26 ตุลาคม พ.ศ. 2551(49 รอบ) 
   -  สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่ (Man of La Mancha The Musical 

   แสดง 13-22 มิถุนายน พ.ศ. 2551  (13 รอบ)  
-  แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลั  
     แสดง 20 พฤษภาคม-28 มิถุนายน และ 16-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (51 รอบ) 
-  ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั  
 แสดง 28 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน 2552 และ 14-17 มกราคม 2553 (36 รอบ) 
-   กินรีสีรุ้ง  

    แสดง  16มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2553 (27 รอบ) 
  
   ละครพดูท่ีผลิตโดยบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ทั้งส้ิน3 เร่ือง ไดแ้ก่ 
   -    ลูกคุณหลวง  
    แสดง 17-26 สิงหาคม พ.ศ. 2550 (13 รอบ ) 
   -   ก่อนจะถึง บางรักซอย 9 on stage  
      แสดง 29 กุมภาพนัธ์ - 16 มีนาคม และ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (26 รอบ) 
   -  เน้ือคู่ 11 ฉาก จากวนัแรก...ถึงวนัลา  
      แสดง 4-28 มีนาคม 2552 และ 5-29 มีนาคม พ.ศ. 2553  เปิดการแสดง  (37 รอบ) 

 
-   โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 

   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไดก่้อตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ข้ึนในปี 2550 
ดว้ยงบประมาณลงทุนราว 500 ลา้นบาท ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ศูนยก์ารคา้ดิ เอสพละนาด 
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื่อรองรับการแสดงละครเวทีของบริษทัเอง และ
ยงัเปิดใหเ้ช่ือพื้นท่ีส าหรับการแสดงต่างๆ ขององคก์รภายนอก 

   เมืองไทยรัชดาลยั เธียเตอร์ เป็นโรงละครเวทีแบบโพรซีเนียม ส าหรับแสดงละคร 
ความจุ 1,455 ท่ีนัง่ รองรับการเปล่ียนฉากได ้48 ระดบัชั้น ภายในโรงละครมีการตกแต่งแบบไทย
ร่วมสมยั โดยสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินพร้อมดว้ยพระเจา้วรวงศ์

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2_9_on_stage
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88_11_%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81...%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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เธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ และ พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเปิด
โรงละคร และทอดพระเนตรละครเวที ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคลั รอบปฐมทศัน์ เม่ือวนัท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 
 -    คอนเสิร์ต 
  บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และบริษทั เอ็กแซ็กท ์จ ากดั  ด าเนินธุรกิจผลิตคอนเสิร์ตในเชิง
ธุรกิจ โดยคอนเสิร์ตท่ีจดัแสดง มีทั้งเพื่อรองรับธุรกิจเพลงของบริษทั เช่น คอนเสิร์ตของศิลปินใน
สังกดั เช่นศิลปินกลุ่มเดอะสตาร์  ศิลปินวีทรีโอ (Vietrio)  นอกจากน้ีผลิตคอนเสิร์ตท่ีจดัข้ึนพิเศษ 
เช่น คอนเสิร์ตสามหนุ่มสามไมค ์หรือ “This IS IT Concert “ในปี 2553 ท่ีจดัข้ึนเพื่อร าลึกการ
เสียชีวติของไมเคิล แจคสัน 
 

 
ภาพท่ี 4.1  คอนเสิร์ตท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เปิดการแสดง 

 
 -    กจิกรรมพเิศษ 
  บริษทั เอก็แซ็กท ์จ ากดั  ไดพ้ฒันาธุรกิจอีกประเภทหน่ึง คือการจดักิจกรรมพิเศษข้ึน 
โดยใช้ช่ือว่า “เดอะสตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาว” โดยรูปแบบเป็นการคดัเลือกผูมี้ความสามารถทางการ
แสดงออก ทั้งร้องเพลง เต้น เล่นละคร เพื่อฝึกหัดและพฒันาเป็นศิลปินของบริษทั โดยตลอด
ช่วงเวลากิจกรรมพฒันาเป็นรายการโทรทศัน์ “เดอะสตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาว” และออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นนายทีวี อีกดว้ย  โดยกิจกรรมดงักล่าวจดัข้ึนตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2553 รวม
ทั้งส้ิน 6 คร้ัง ดงัน้ี 

เดอะสตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาวปี 1 (พ.ศ. 2547)  
เดอะสตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาวปี 2 (พ.ศ. 2548)  

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B5_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B5_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
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เดอะสตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาวปี 3 (พ.ศ. 2549)   
เดอะสตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาวปี 4 (พ.ศ. 2551)  

   เดอะสตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาวปี 5 (พ.ศ. 2552)  
เดอะสตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาวปี 6 (พ.ศ. 2553)  

ภาพท่ี 4.2   ภาพจากรายการเดอะสตาร์ คน้ฟ้าควา้ดาว ปี 6 
 

 การด าเนินธุรกจิละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
  ก่อนปี 2547 ท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จะก่อตั้งข้ึน ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงของบริษทั
ไดด้ าเนินธุรกิจละครเพลงในนามบริษทั เอ็กแซ็กท ์จ ากดั ซ่ึงขณะนั้นบริษทัด าเนินธุรกิจผลิตละคร
และละครซิทคอม อยา่งไรก็ตามทีมงานมีความสนใจในธุรกิจละครเพลง  
 
 “เราอยากท าละครเหมือนเมืองนอกท่ีทุกคนมาดูได้ ดูง่ายๆ เพลงเพราะๆ เร่ืองราวท่ี
แบบเหมือนละครทีวีเลย คือแบบมีความผสมน า้เน่า ผสมความรัก ไม่ต้องปีนกะไดดูเลย แล้วก็เอา
ดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียง มาเล่นกัน ฉากหรูหราอลังการ” (ชยากร สุทินศักด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553) 
 
  อยา่งไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์วา่บริษทัและทีมงานมีความพร้อมจึงเร่ิมผลิตละครเพลงใน
ปี 2540 เป็นคร้ังแรก เร่ือง วิมานเมือง เปิดแสดง ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย บริษทัได้
ตั้งเป้าหมายไวเ้พียง 7 รอบ เท่านั้น แต่เม่ือมีการแสดงเสียงตอบรับจากกลุ่มผูช้มเรียกร้องให้มีการ
เพิ่มรอบการแสดงเป็น 11 รอบ 
 
  “เอก็แซ็กท์ ท าละครมา 5-6 ปี  มีท้ังประสบความส าเร็จบ้าง ไม่ประสบความส าเร็จบ้าง  
แต่เหมือนกับ Know How ต่างๆ Connection ต่างๆ มันก็เร่ิมมั่นคงขึน้เร่ือยๆ ไม่ว่าเครดิตท่ีพ่ีบอย
สร้างขึน้มาเร่ือยๆ  ดารากเ็ร่ิมเช่ือใจ  บรรดานายทุน ซ่ึงตอนนั้นกคื็อคุณไพบูลย์ของแกรมม่ีกเ็ร่ิมเช่ือ
ใจ ดังนั้นพ่ีบอยเขาท าถึงจุดหน่ึงท่ี เอาล่ะ เครดิตเขาแขง็แรง ส่ังสมประสบการณ์ได้พอสมควร เขาก็
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อย่างท าตามความฝัน มาท าละครเวที  ก็เลยเกิดเร่ืองคือเร่ือง วิมานเมือง” (ชยากร สุทินศักด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
  
  จากการด าเนินธุรกิจละครเพลงเร่ืองวิมานเมืองในขณะท่ีทีมงานไม่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจละครเพลงส่งผลใหที้มงานพบอุปสรรคมากมายในการด าเนินธุรกิจ และละครเพลงเร่ืองวิมาน
เมืองไม่ประสบผลส าเร็จดา้นผลก าไรมากนกั  
 
  “มนัอาจจะไม่ได้ก าไรด้านตัวเงิน เพราะมนัเล่นน้อย เราคุมงบไม่เป็น เราจองโรงละคร
กไ็ม่เป็น ตอนนั้นไม่มีรัชดาลัยเรากไ็ปเล่นท่ีศูนย์วัฒนธรรม  Sponsor กย็ังหาไม่ได้เลย สินค้ากถ็าม
ว่า “ละครเวทีคืออะไร” ตอนนั้นมีสินค้าอยู่ เจ้าเดียวท่ียอมลงกับเรา คือเบียร์คลาลเบิร์ก ซ่ึงก็ต้อง
ขอบพระคุณเขามาจนถึงปัจจุบันนี้ ซ่ึงตอนนั้นเขากล้ามาก” (ชยากร สุทินศักด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553) 

 
  อย่างไรก็ตามในปี 2543 ทีมงานผูผ้ลิตในนามบริษทั เอ็กแซ็กท์ จ  ากดั ไดผ้ลิตละคร

เพลงเร่ือง “บลัลงัก์เมฆ เดอะมิวสิคลั” โดยหยิบเอาบทละครโทรทศัน์มาพฒันาเป็นละครเพลง เปิด
แสดง 2 คร้ัง ในปี 2544 และ 2545 ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย รวมรอบการแสดง 33 รอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ละครเพลงเร่ือง วมิานเมือง และบลัลงักเ์มฆ เดอะมิวสิคลั 
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“บัลลังก์เมฆได้รับการยอมรับท้ังทางด้านศิลปะ เร่ืองราวท่ีครบ กระท่ังเพลงกลายเป็น
เพลงฮิต ละครเร่ืองนี้สร้างคนไว้เยอะมาก ท าคุณนกสินใจได้รับการยอมรับ  มันสร้างความเป็น
นักแสดงละครเวที  คุณหนุ่ม อรรถพร ทีมากร คุณกบ ทรงสิทธ์ิ กระท่ังน้องพลับ ท่ีต่อมามาร้อง
เพลงก็เกิดจากบัลลังก์เมฆ ฉากอลังการ เวทีท่ีหมุนได้ มันได้รับการยอมรับ ได้ท้ังเงินได้ท้ังกล่อง  
มันแสดงว่าเราสามารถท าธุรกิจด้านละครเวทีต่อไปได้ ท าได้มีก าไร มันสร้างคนได้ด้วย  ทีมงานก็
เร่ิมมี Know how มากขึน้ กเ็ลยคิดว่าตกลงเราจะท าละครเวทีปีละเร่ือง ตอนนั้นกย็ังเป็น  Exact อยู่” 
(ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
ความส าเร็จของละครเพลงบลัลังก์เมฆ เดอะมิวสิคลั ส่วนหน่ึงมากจากการลงทุน

ทางด้านการตลาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถความตอ้งการให้ผูช้มอยากชม ดงัท่ีปาริชาติ จึง
วฒันาภรณ์ ไดอ้า้งไวใ้นบทวจิารณ์ “บลัลงักเ์มฆ” : เหมาะท่า ควา้เหลว” ดงัน้ี 

 
 “ละครเพลงเร่ือง บัลลังก์เมฆ ก็ได้ใช้กลยุทธ์การตลาดและเม็ดเงินประชาสัมพันธ์

มหาศาลทุ่มเทออกส่ือทุกประเภท จนกลายเป็นกระแสนิยมขึน้มาอย่างประสบความส าเร็จ สามารถ
สร้าง”ความต้องการ” ให้กับผู้ชมยุคบริโภคนิยมได้อย่างกระหายใคร่อยาก จากท่ีเคยนั่งเฝ้าละคร
เร่ืองโปรด กลับยอมควักสตางค์(จ านวนมาก) เพ่ือออกไปเป็นส่วนหน่ึงของ “กระแสละครเพลง”  
ณ ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย (ท้ังๆ ท่ีปกติแล้วกไ็ม่เคยแม้แต่จะคิดว่าไปชมละครเวทีเป็นส่วน
ส าคัขของการใช้ชีวิต) ความส าเร็จของละครเร่ือง บัลลังก์เมฆ เป็นไปอย่างถล่มทลาย ขายบัตรดี
มากจนต้องเพ่ิมรอบไปถึง 1 ก.ค. หากจะวัดความส าเร็จ ของละครเร่ืองนีด้้วยการนับเม็ดเงินท่ีสร้าง
รายได้จากการขายบัตร ขายเทป แผ่นซีดี และของท่ีระลึกต่างๆแล้ว ก็นับว่าละครเร่ืองนี้ประสบ
ความส าเร็จทางธุรกิจเป็นอย่างดี” (พนิดา ฐปนางกรู, ใน อรพินท ์ค าสอน.(บรรณาธิการ), : 65)  

 
   เดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2547 ทีมงานผูผ้ลิตในนามบริษทั เอ็กแซ็กท์ จ  ากดั ได้เปิดแสลง
ละครเพลง ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย  เร่ือง “บางกอก 2485 เดอะมิวสิคลั” เป็นละครเพลง
แนว Jukebox Musical ท่ีทีมงานพฒันาบทข้ึนเอง โดยใชเ้พลงยอดนิยมของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงในช่วงดงักล่าวตรงกบัวาระเฉลิมฉลอง 20 ปี ของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จ ากดั 
(มหาชน)  อยา่งไรก็ตาม บางกอก 2485 เดอะมิวสิคลั ไม่ประสบความส าเร็จดา้นรายไดม้ากนกัหาก
เทียบกบัละครเพลง บลัลงัก์เมฆ เดอะมิวสิคลั โดยบางกอก 2548 เดอะมิวสิคลั เปิดแสดงเพียง 22 
รอบ  
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  “บางกอก 2485 ไม่ได้ประสบความส าเร็จมากแต่กไ็ม่ได้ขาดทุน จากประสบการณ์มัน
ท าให้เรารู้ว่าละครประเภทเขียนเร่ืองเองเน่ียเส่ียง คิดพลอตเองเส่ียง เอาเพลงเก่ามาร้องใหม่ เส่ียง  
นักแสดงถ้าเป็นคนเดียวหนาวเลย  ตอนนั้นคิดว่ามอสเน่ียอยู่  นางเอกไม่ซีเรียสเลยไปใช้แอนนิตา  
ซ่ึงไม่มีจุดขาย ไม่ได้รับการยอมรับ กลุ่มคนท่ีดูละครเวทีเขาไม่ใช่กลุ่มคนดู concert มันท าให้เรารู้
ว่าจะไปเลือกแบบวัยรุ่นเอาแค่คาเร็กเตอร์เหมาะกับบทท่ีเป็นวัยรุ่นมันไม่ได้” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
  
  ในปี 2547 บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ก่อตั้งข้ึน จากเดิมทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงจะผลิต
ละครเพลงในนามบริษทั เอ็กแซ็กท์ จ  ากดั  ทีมงานผูผ้ลิตชุดเดียวกนัน้ีจึงยา้ยมาผลิตละครเพลงใน
นามบริษทั บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั โดยละครเพลงเร่ืองแรกของบริษทั ไดแ้ก่ “ทวิภพ เดอะมิวสิคลั” 
เป็นละครเพลงท่ีพฒันาข้ึนจากนวนิยายของเร่ือง ทวภิพ ของ ทมยนัตี อยา่งไรก็ตาม ทวิภพ เดอะมิว-
สิคลั ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งสูง โดยเปิดการแสดงถึงสองคร้ัง รวม 50 รอบ รอบท่ี 1 เปิดแสดง 
28 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2548 รวม 28 รอบ และ รอบท่ี 2 เปิดแสดง 1 กรกฏาคม – 25 สิงหาคม 
2549  รวม 22 รอบ  ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย    
 
  “ทวิภพเน่ียฮิตมาก คนดูเยอะมาก จนถึงรอบสุดท้ายคนดูยังเตม็ทุกท่ีนั่ง บัตรขายหมด
ไม่มีเหลือ แต่เราไม่สามารถเพ่ิมรอบได้ เพราะเราเช่าท่ีเขาอยู่  เราเช่าศูนย์วัฒนธรรม ซ่ึงคิวแน่นมาก  
เท่ากับเราท าเงินหายไปไม่รู้ก่ีล้าน  คนอยากดูแต่เราเล่นไม่ได้เพราะว่า  คิวหมดแล้ว งานอ่ืนมาจ่อรอ
แล้ว” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
ภาพท่ี 4.4  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ละครเพลงบางกอก2485 เดอะมิวสิคลั และทวภิพ เดอะมิวสิคลั 
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 ผลตอบรับท่ีดีจากการเปิดแสดงละครเพลงท่ีผ่านมา ท าให้บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด 
เล็งเห็นถึงโอกาสตอ้งการพฒันาการด าเนินธุรกิจให้มีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน ปี 2550 บริษทัจึงเปิด
โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ นอกจากน้ียงัผลิตเพลงและละครพูดเพื่อแสดง ณ โรงละคร
กล่าวอยา่งต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงปีละ 3 เร่ือง โดย ปี 2550 เปิดแสดงเร่ือง 
ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคลั และเปิดการแสดงละครเร่ืองต่างๆ เร่ือยมาอนัไดแ้ก่ ลูกคุณหลวง  บลัลงัก์
เมฆ เดอะมิวสิคลั  ปี 2551 เปิดแสดงเร่ือง สู่ฝันอนัยิ่งใหญ่  ก่อนจะถึง บางรักซอย 9 on stage  ขา้ง-
หลงัภาพ เดอะมิวสิคลั  ปี 2552 เปิดแสดงเร่ือง เน้ือคู่ 11 ฉาก จากวนัแรก...ถึงวนัลา แม่นาคพระ
โขนง เดอะมิวสิคลั ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั  และเดือนพฤษภาคม 2553 เปิดแสดงเร่ืองกินรีสีรุ้ง  
รวมละครเวทีท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด เป็นผูผ้ลิตและเปิดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย 
ภายในปี 2550 – 2553 ทั้งส้ิน 10 เร่ือง 
 
 การปรับตัวเพือ่ด าเนินธุรกจิละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
   จากการด าเนินธุรกิจละครเพลงนบัตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบนั ทีมงานผูผ้ลิตละคร
เพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากัดพบกับอุปสรรคและขอ้จ ากัดมากมาย อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจละครเพลงไดอ้ย่างต่อเน่ือง บริษทั ซีเนริโอ จึงมีการปรับตวัเพื่อด าเนินธุรกิตจละคร
เพลงดงัน้ี 
 -  การปรับโครงสร้างองค์กร  
     ธุรกิจละครเพลงเป็นธุรกิจท่ีลงทุนสูง ใชร้ะยะเวลาในการผลิตต่อเร่ืองนาน มีความ
เส่ียงท่ีจะไม่ประสบความส าเร็จสูง หรือหากประสบความส าเร็จผลก าไรอาจไม่โดดเด่นเม่ือเทียบ- 
เท่ากบัธุรกิจอ่ืนๆ ในขณะนั้นซ่ึงทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงในนามบริษทั เอ็กแซ็กท์ จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ี บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ การลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเส่ียงเช่น
ธุรกิจละครเพลงจึงกระท าไดย้าก นบัเป็นอุปสรรคใหญ่ท่ีทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงประสบอยูเ่สมอ
เม่ือด าเนินธุรกิจละครเพลงในนามบริษทั เอก็แซ็กท ์จ ากดั 
  
   “พอเราจะท าวิมานเมืองคุณบอยเลยไปขอคุณไพบูลย์ อย่างท่ีบอกว่าเราเป็นเอ็กแซ็กท์ 
เราอยู่ในเครือแกรมม่ี ต้องจะใช้เงินจะท าอะไรต้องขออนุขาต ทางคุณไพบูลย์กใ็ห้ท าดูกไ็ด้ คือเขาก็
ไม่ได้ปลืม้อะไรเพราะอย่างท่ีบอก  สมัยก่อนละครเพลงมันเลก็มาก เป็นเร่ืองของคนกลุ่มเลก็ๆ อาร์
ทๆ ท ากันเอง ดูกันเองอะไรแบบนี ้มนัไม่สามารถจะหาก าไรอะไรต่างๆ ได้ แต่ในท่ีสุดคุณไพบูลย์ก็
ให้ พอเราท าแล้วไม่ค่อยก าไร เรามีโปรเจคบัลลังก์เมฆอีก 2 ปีต่อมา ก็ต้องขึน้ไป พบกับบอร์ด
แกรมม่ี ไปพบคุณไพบูลย์ เขากท้็วงว่าเร่ืองท่ีแล้วไม่ค่อยก าไร เรากไ็ม่สามารถไปการันตีได้ว่าเร่ือง
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นีม้ันจะฮิต ตอนนั้นคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธานบริหารของแกรมม่ี โชคดีท่ีคุณอภิรักษณ์
เป็นคนพูดว่าน่าจะลองให้โอกาสดูสักคร้ัง มันก็เหมือนกับแกรมม่ีออกเทปชุดแรกกไ็ม่ได้ฮิทอะไร 
แต่ท าไมถึงลองออกชุด 2 ชุด 3 ” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
  

 อยา่งไรก็ตามเม่ือทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงมีนโยบายด าเนินธุรกิจละครเพลงอยา่งต่อ 
เน่ืองในระยะยาว อย่างไรก็ตามเพื่อพน้อุปสรรคด้านโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั เอ็ก
แซ็กท์ จ  ากดั ท่ีถือใหญ่โดยบริษทั จีเอ็มเอ็มแกรมม่ีจ ากดั (มหาชน) และเพื่อความคล่องตวัในการ
ด าเนินธุรกิจละครเพลง และธุรกิจอ่ืนๆ ดว้ย บริษทั เอ็กแซ็กท ์จ ากดั จึงก่อตั้งบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
ข้ึนในปี 2547 เพื่อรองรับธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงและตอ้งการความคล่องตวั ซ่ึงรวมถึงธุรกิจละคร
เพลง และการลงทุนสร้างโรงละครของตนเอง 

 
 “เหตุผลท่ีแยกบริษัทเพราะเอ็กแซ็กท์อยู่ในแกรมม่ีท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยับไม่
สะดวก การสร้างโรงละคร 500 ล้านน่ี พวกคนในตลาดหุ้นไม่อยากเป็นแน่ นักการเงินจะตั้งค าถาม
กันมาก เราเลยแยกซีเนริโอออกมา ไม่เก่ียวข้องกับบริษัทในตลาดหุ้น สร้างโรงละครได้”  ถกล-
เกยีรติ วรีวรรณ กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 12 กนัยายน) 
 
 “นโยบายของซีเนริโอ ไม่ใช่แค่ละครเพลง ละครเวที แต่เป็นธุรกิจบันเทิง อะไรท่ีเป็น
ธุรกิจบันเทิงเราพร้อมท าหมด และมีอิสระในตัวเองเพราะไม่ต้องขึน้กับแกรมม่ี  ตอนนีเ้ราอยากท า
อะไรกท็ าได้เลย เพราะเป็นบริษัทของเราเองไม่เหมือนกับตอนท าบัลลังก์เมฆท่ีต้องขึน้ไปขอบอร์ด
แกรมม่ี ดังนั้นการก่อตั้งซีเนริโอ เพ่ือความคล่องตัว และอิสระในการท างาน” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั บริหารงานโดย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ เช่นเดียวกบั บริษทั 
เอ็กแซ็กท ์จ ากดั และคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ คือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คิดเป็น 51%  บริษทั   
จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั(มหาชน) ถือหุน้ราว 25% และบุคลากรในองคก์รถือหุ้นรวมกนัคิดเป็น 24% 
(บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม) 
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  -    การก่อตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 ในธุรกิจละครเพลงนั้น โรงละครจดัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอนัดบัตน้ๆ โดยโรง
ละครมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดนโยบายการผลิตของทีมงานผูผ้ลิตละครเพลง เม่ือมีสถานท่ีจดั
แสดง จึงสามารถด าเนินธุรกิจและผลิตละครเพลงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อการสร้างฐานผูช้มของ
ธุรกิจดงักล่าว ดงับทวเิคราะห์ของพนิดา ฐปนางกรู ท่ีวา่ 

 
 “หากกลุ่ม คณะละครใดมีพืน้ท่ี หรือโรงละครท่ีสามารถจัดแสดงละครได้อย่าง

ถาวร ความคึกคักในด้านการติดตามชมผลงานของผู้ชมกจ็ะเป็นผลท่ีติดตามได้ ส่งผลเงาตามตัวต่อ
การสร้างพฤติกรรมการบริโภคให้แก่ผู้ชม แต่เม่ือไม่มีสถานท่ีประจ า ไม่มีการแสดงท่ีจัดแสดงเป็น
ประจ า พฤติกรรมการบริโภคศิลปะกรละครจึงไม่อาจเกิดขึน้ได้”   (พนิดา ฐปนางกูร, ใน อรพินท ์
ค าสอน.(บรรณาธิการ), : 64)  

  
 การเปิดแสดงละครเพลงตั้งแต่ปี 2540 – 2548 ได้แก่ละครเพลงเร่ือวิมานเมือง 

บลัลงักเ์มฆ เดอะมิวสิคลั บางกอก 2485 เดอะมิวสิคลั และทวิภพ เดอะมิวสิคลั ทีมงานผูผ้ลิตละคร
เพลงเลือกสถานท่ีในการจดัแสดงคือ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย แมส้ถานท่ีจะกวา้งขวาง 
สวยงามและเหมาะสมกบัการแสดงละครเพลง อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของผูผ้ลิตละครเพลง
พบอุปสรรคส าคญัคือ ไม่สามารถจองโรงละครเพื่อเปิดการแสดงไดต้ามระยะเวลาหรือรอบการ
แสดงท่ีตั้งเป้าหมายไว ้  ปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งดา้นรายไดข้องละครเพลงแต่ละเร่ืองท่ี
เปิดแสดง รวมทั้งเก่ียวโยงถึงการวางนโยบายของธุรกิจละครเพลงอีกดว้ย 
 

  “โรงละครส่งผลกับธุรกิจนีม้าก เพราะถ้าเราอยากท าละคร แต่เช็กสถานท่ีแล้วไม่
ว่าง เราก็ต้องหยุดเอาไว้ ซ่ึงศูนย์วัฒนธรรมเราก าหนดอะไรไม่ได้เลย ตอนทวิภพท่ีคนดูเยอะมาก
บัตรขายหมดไม่มีเหลือจนถึงรอบสุดท้ายแต่เราไม่สามารถเพ่ิมรอบได้ เพราะเราเช่าท่ีศูนย์
วัฒนธรรม ซ่ึงคิวแน่นมาก  เราท ากับเราท าเงินหายไปไม่รู้ก่ีล้าน  คนอยากดูแต่เราเล่นไม่ได้เพราะ 
ว่าคิวหมดแล้ว งานอ่ืนมาจ่อรอแล้ว” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
 นโยบายของบริษทัท่ีตอ้งการด าเนินธุรกิจละครเพลงในระยะยาวและต่อเน่ือง จึง
เห็นความส าคญัของการบริหารจดัการโรงละครของตนเอง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จึงเลือกลงทุนเพื่อ
สร้างโรงละครของตนเอง ในนามโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์เพื่อเป็นสถานท่ีรองรับการ
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แสดงละครเพลงท่ีบริษทัผลิตข้ึน อยา่งไรก็ตามการมีสถานท่ีประจ าท่ีบริษทัสามารถบริหารจดัการ
ไดน้ั้นส่งผลใหบ้ริษทัสามารถวางแผนธุรกิจ และก าหนดนโยบายการผลิตไดต้ามความเหมาะสม   
 
   “ทีมงานและคุณบอยกเ็ลยมานั่งคุยกันว่า เราต้องมีโรงละครของตัวเองต้องก าหนด 
ชะตาชีวิตของตัวเองได้ ถึงจะ work ถ้าตราบใดท่ียงัต้องไปยืมท่ีคนอ่ืนอยู่เน่ีย ไม่มีทางโตแน่ ธุรกิจนี ้ 
มันเหมือนกับ โอกาสเน่ียเห็นแล้วว่าก าไรสุดๆ แน่นอน แต่ก็ต้องปล่อยไป  ดังนั้นจึงตัดสินใจท า
โรงละครด้วย” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 

  โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ โรงละครเวทีแบบโพรซีเนียม ความจุ 1,455  
ท่ีนัง่ สร้างโดยบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ดว้ยงบประมาณราว 500 ลา้นบาท เป็นการเช่าสถานท่ี ของ
ศูนยก์ารคา้ ดิ เอสพละนาด ในระยะเวลาสัญญา 10  ปี อยา่งไรก็ตาม ปี 2550 โรงละครเมืองไทย รัช-
ดาลยั เธียเตอร์ เปิดการแสดงเป็นคร้ังแรกดว้ยละครเพลง “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคลั” 
 
 กล่าวโดยสรุปคือบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และบริษทั เอ็กแซ็กท์ จ  ากัด เป็นบริษทัท่ีมี
ระบบบริหารร่วมกนั มีเป้าหมายขององคก์รและการใชท้รัพยากรร่วมกนั การด าเนินธุรกิจของทั้ง 2 
บริษทั จึงแยกจากการไดย้าก อยา่งไรก็ตามทั้ง 2 บริษทั ด าเนินธุรกิจแบ่งไดเ้ป็น 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ ละคร
หลงัข่าว ละครซิทคอท และละครจบในตอน  รายการโทรทศัน์  ละครเวที  โรงละครเมืองไทย รัช-
ดาลยั เธียเตอร์ คอนเสิร์ต และกิจกรรมพิเศษ   
 
 อยา่งไรก็ตามการด าเนินธุรกิจละครเพลงในขั้นแรกทีมงานผูผ้ลิตไดด้ าเนินงานภายใต้
บริษทั เอ็กแซ็กท์ จ  ากดั ตั้งแต่ปี 2540 และพบอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจทั้งดา้นความคล่องตวั
และเพื่การขาดแคลนทรัพยากรการผลิต  จากอุปสรรคท่ีกล่าวมาจึงไดก่้อตั้งบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
ในปี 2547 เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจละครเพลง และสร้างโรงละครเมืองไทย รัช-
ดาลยั เธียเตอร์ข้ึน นอกจากน้ีทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงจึงผลิตละครเวทีในนามบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั
จนถึงปัจจุบนั 
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ตอนที ่1 : ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อความส าเร็จของละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
 ในการวิเคราะห์การศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละคร

เพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกั คือ 
 1.1 สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค 
 1.2 สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค 
 
1.1  สภาพแวดล้อมระดับมหภาค  
 สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค  คือ  ปัจจยัภายนอกท่ีสามารถก่อผลกระทบต่อธุรกิจ 
อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเมืองและกฏหมาย  สภาพแวดลอ้ม
ทางเทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม และสภาพ-
แวดลอ้มทางการแข่งขนั 
 
 1.1.1   สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ 
 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม อยา่งไรก็
ตามพบวา่สภาวะเศรษฐกิจอนัตกต ่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัใน 3 
ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ด้านยอดจ าหน่ายบตัร  ดา้นผูส้นบัสนุนของธุรกิจละครเพลง (Sponsor) และ
ดา้นตน้ทุนการผลิต 
 -   สภาวะเศรษฐกจิกระทบต่อยอดจ าหน่ายบัตร 
     สภาพเศรษฐกิจตกต ่าในประเทศไทยในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาส่งผลต่อยอดให้จ  าหน่าย
บตัรละครเพลงของบริษทัลดต ่าลง โดยบตัรท่ีมียอดขายลดลงในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคือบตัรใน
ราคาปานกลาง ส่วนบตัรราคาถูกสุดและแพงท่ีสุดนั้นไม่ไดรั้บผลกระทบ 

 
  “เศรษฐกิจไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ กับบัตรราคาถกูสุดและแพงสุด เพราะบัตรถูกสุด 500 

เน่ียหมดก่อน และบัตรแพงสุดก็หมดก่อน  เพราะคนรวยไม่เคยสะเทือนเร่ืองเศรษฐกิจ ความ
ต้องการของเขามีอย่างเดียวคือ ขอท่ีนั่งท่ีดีท่ีสุด ราคาเท่าไหร่ไม่อ้ัน ฉันพร้อมจ่าย ราคาท่ีมีผลเร่ือง
เศรษฐกิจไม่ดีคือราคากลาง พวก 1,500 เน่ีย จะขายได้น้อยมากเวลาเศรษฐกิจตกตํา่ จะขายได้หมด
ช้าสุด” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 

DPU



 

 

110 

  จากขอ้มูลทางการตลาดในปี 2551 พบวา่บริษทัซีเนริโอ จ ากดั มีการปรับตวัเพื่อรับ
สภาวะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจตกต ่าและราคาน ้ ามนัท่ีขยบัตวัเพิ่มสูงข้ึน โดยพบว่าสถานการณ์
ดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกบักลุ่มผูช้มท่ีซ้ือบตัรในราคา 1,000 - 1,500 บาท โดยยอดจ าหน่าย
ลดลงจากปี2550 ประมาณ 40% ซ่ึงกลุ่มผูช้มท่ีซ้ือบตัรในราคาดงักล่าวน้ีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ และกลุ่มคนเร่ิมท างานท่ียงัมีรายไดน้้อย และเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ
โดยตรง จากเดิมในปี 2550 กลุ่มราคาบตัรดงักล่าวจะเป็นกลุ่มท่ีขายดีท่ีสุด แต่ในปี 2551 กลุ่มท่ีขาย
ดีสุด คือ 2,000 - 2,500 บาท ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวผนวกกบัการวิจยัท่ีท าข้ึน ทางบริษทัพบวา่
ราคาบตัรยงัแพงอยู ่ปี 2551 ทางบริษทั ซีเนริโอ จึงปรับราคาท่ีนัง่ข้ึนใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดบั
ราคา คือ 500 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท และ 3,000 บาท โดยปรับลด
จ านวนบตัรราคา 1,000 - 1,500 บาทลง และเพิ่มบตัรราคา 3,000 บาท เขา้มา รวมถึงจ าหน่ายบตัร
ล่วงหนา้นานข้ึน 3 เดือน จากเดิม 2 เดือน โดยกลยุทธ์ดงักล่าวถือเป็นการปรับราคาตามพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป (ผูจ้ดัการรายวนั, 2551, 30 กรกฏาคม, http:// www.gotoma 
nager.com/news/Details.aspx?id=71737) 
 

  ปี 2552 อนัเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในประเทศสหรัฐอเมริกา และส่งผลกระทบยงั
ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น บริษทั ซิเนริโอ จ ากดั ไดป้รับลดราคาบตัรละครเพลงลงทุกท่ีนัง่  
เช่น จากราคาสูงสุด 3,000 บาท เหลือเพียง 2,800 บาท เป็นตน้  

 

อตัราค่าเข้าชมละครเพลง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ฟ้าจรดทราย บัลลงัก์เมฆ สู่ฝันอนั

ยิง่ใหญ่ 
ข้างหลงัภาพ แม่นาค 

พระโขนง 
ลมหายใจ กนิรีสีรุ้ง 

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

 

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

500 .- 

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

500 .- 

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

500 .- 

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

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

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

ตาราง 4.1  สรุปอตัราค่าเขา้ชมละครเพลงตั้งแต่ปี 2550- 2553 
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 -   สภาวะเศรษฐกจิกระทบต่อผู้สนับสนุนของธุรกจิละครเพลง  
 นอกจากสภาวะเศรษฐกิจอนัซบเซาจะส่งผลต่อการซ้ือบตัรเขา้ชมของผูช้มในกลุ่ม
รายไดร้ะดบัปานกลางจนบริษทัตอ้งมีการปรับราคาและยดืระยะเวลาการจ าหน่ายบตัรใหน้านข้ึน
แลว้นั้น  ยงัส่งผลกระทบต่อการหาผูส้นบัสนุนหรือ Sponsor  ของละครเพลงแต่ละเร่ืองท่ีบริษทัเปิด
แสดงดว้ย 
 
 “Sponsor เด๋ียวนีห้ายากมากถ้าเทียบกับแต่ก่อน  ถ้าเม่ือก่อนตอนเราประสบความ-
สําเร็จจากบัลลังก์เมฆเน่ีย ตอนทวิภพและเลยมาถึงฟ้าจรดทรายเน่ีย เราหา  Sponsor ง่ายมาก 
Sponsor ว่ิงเข้ามาหาเราเตม็ไปหมด” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 

นอกจากน้ีพบวา่จากเดิมท่ีบริษทัต่างๆ จะเป็นฝ่ายรุกเขา้มาสนบัสนุนละครเพลงแต่
ละเร่ืองของบริษทั หากแต่ปัจจุบนัสถานการณ์เปล่ียนไป ผูส้นับสนุนหลายรายลดการสนบัสนุน
ละครเพลงของบริษทัซีเนริโอลง  และคงเหลือเพียงสินคา้บางรายเท่านั้น 

 
 “ตอนนี ้เศรษฐกิจไม่ดี Sponsor กล็ดลง อย่างแม่นาคพระโขนง Sponsor กล็ดลงมา
เหลือเจ้าประจาํอยู่  2-3 ตัว  ลมหายใจเหลือ 2 ตัว กระท่ังกินรีสีรุ้งเมืองไทยประกันชีวิตยังหายเลย” 
(ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลทางการตลาดพบวา่กลยุทธ์การหาผูส้นบัสนุน หรือ Sponsorของละครเพลง
สามารถสร้างรายไดป้ระมาณเพียง 5% ของรายไดจ้ากละครในแต่ละเร่ืองเท่านั้น  (ผูจ้ดัการรายวนั, 
2551, 30 กรกฏาคม) 
 
 -   สภาวะเศรษฐกจิส่งผลต่อต้นทุนในการผลติ 
 การเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ในปี 2552 นั้นเกิดการเปล่ียน-
แปลงท่ีผูช้มสัมผสัได้อนัมีผลจากสภาวะเศรษฐกิจ กล่าวคือ การเปล่ียนบตัรชมละครจากบตัร
พลาสติกเป็นบตัรกระดาษ โดยเร่ิมเปล่ียนบตัรเป็นบตัรกระดาษดว้ยละครเวทีเร่ืองแรกของปี 2552 
คือ เน้ือคู่ 11 ฉาก จากวนัแรกถึงวนัลา 
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ภาพท่ี 4.5  บตัรพลาสติกละครเวที ดา้นหนา้และดา้นหลงั ขนาดบตัร 5.4 x 8.6 ซม 
 

 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อให้ เ กิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของผู ้ชมในการ
เปล่ียนแปลงบตัรละคร  โดยผูช้มส่วนใหญ่รู้สึกไม่พบใจในการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงสาเหตุ
ส าคัญในการเปล่ียนแปลงบัตรละคร อย่างไรก็ตามทีมงานผู ้ผลิตละครเพลงช้ีแจงว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าทั้งในประเทศต่างประเทศขณะนั้น ส่งผลให้ทาง
บริษทัมีการปรับลดราคาบตัรละครเพลงทุกเร่ืองตั้งแต่ปี 2552 และจากการลดราคาบตัรท าให้ทาง
บริษทัต้องควบคุมงบประมาณในการผลิตอย่างระมดัระวงั โดยเลือกตดังบประมาณในส่วนท่ี
ฟุ่มเฟือยออกไป 

  
 “ตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้นเราจะลดต้นทุนด้วยอะไร  เราจะลดคุณภาพลด 
Production หรือลดอะไรท่ีจุกจิก เรากไ็ปลดอะไรท่ีจุกจิกดีกว่า โดยท่ีคงคุณภาพ งบประมาณด้าน
การผลิตเราไม่เคยลดเลย ไม่ใช่แบบ... เราไม่ใช้วงดนตรี เปิด banking track เอาดีกว่า ไม่เคยคิดแบบ
นั้นเลย...! แต่เรามองว่าอะไรท่ีมันดูฟุ้งเฟ้อโดยไม่จาํเป็นนั่นก็คือบัตรละคร“ (ชยากร สุทินศกัด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
นอกจากน้ีกระบวนการจ าหน่ายบตัรละคร มีค่าใชจ่้ายจ่ายส่วนหน่ึงท่ีทางบริษทั  

ซีเนริโอ จ ากดั ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ ได้แก่ ค่าผลิตบตัรและค่าภาษีบตัร ซ่ึงค่าผลิตหากเป็นบตัร
พลาสติกแบบเดิมจะมีตน้ทุนท่ีสูงกว่าเม่ือเทียบกบับตัรกระดาษท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั อีกทั้งเม่ือปรับ
เป็นบตัรกระดาษแลว้ภาษีบตัรท่ีทางบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัตอ้งจ่ายปรับลดลงจาก 30 บาท เหลือ 10 
บาท 
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ภาพท่ี 4.6  บตัรกระดาษละครเวที ดา้นหนา้และดา้นหลงั  

 
 อย่างไรก็ตามเพื่อลดความไม่พอใจและตอบข้อสงสัยของผู ้ชมท่ี มีต่อการ

เปล่ียนแปลงบตัรละคร ทางบริษทัจึงช้ีแจงประเด็นการลดราคาบตัรอนัน าไปสู่การระมดัระวงั
ตน้ทุนการผลิตละครเพลง ในส่ือต่างๆ ของบริษทั อาทิ www.rachadalai.com เป็นต้น ทั้งน้ียงัมี
น าเสนอมุมมองใหม่ต่อบตัรกระดาษ ให้มีคุณค่าในสายตาของผูช้ม ผา่น Rachalai magazaine ฉบบั
ท่ี 17 เดือนมีนาคม 2552ไวด้งัน้ี  

 
“เรานาํเอารูปแบบและดีไซท์ของบัตรเข้าชมละครเวทีของนิวยอร์คและลอนดอน 

มาใช้แทน ซ่ึงผู้ ชมบางท่านก็ช่ืนชอบ และบอกว่า “คลาสสิค” กว่าบัตรพลาสติกเสียอีก” 
 (ชยากร สุทินศกัด์ิ, (บรรณาธิการ), 2552: 5) 
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ภาพท่ี 4.7  บตัรละครเพลง MAMMA MIA! โรงละครPrince of  wales Theatre ประเทศองักฤษ 
 
 1.1.2.  สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย 
 การด าเนินธุรกิจละครเพลง และการบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์
ตั้งแต่ปี 2550 -2553 ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั พบว่า สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฏหมาย 
ส่งผลกระทบทางตรงต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงและการบริหารโรงละครดงัน้ี 
 
 1.1.2.1  สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
 จากการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) เม่ือ
วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยเร่ิมตน้ชุมนุมบริเวณสะพานผา่นฟ้าลีลาศ ก่อนเคล่ือนการชุมนุมมา
ปักหลกับริเวณแยกราชประสงค์ ในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2553 ซ่ึงเต็มไปดว้ยผูชุ้มนุมจ านวนมาก 
กระจายกนัอยูเ่ตม็ผวิจราจร ตั้งแต่แยกประตูน ้า ดา้นหนา้ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ ต่อเน่ืองไปจนถึง
ถนนราชด าริ และนอกจากนั้นยงัมีการเคล่ือนขบวนไปยงัสถานท่ีต่างๆ ทัว่กรุงเทพมหานคร  

 
ภาพท่ี 4.8  กลุ่มผูชุ้มนุมบริเวณแยกราชประสงค ์วนัท่ี 3 เมษายน 2553 
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 จากสถานการณ์ความไม่สงบดงักล่าว ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้สุพฒัน์ งามวงศ์ไพบูลย์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด บริษทั เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี 
จ ากดั เปิดเผยวา่ สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัแต่ละโซน ถา้เป็นโรงหนงัในต่างจงัหวดั หรือนอกเมืองจะไม่ไดรั้บผลกระทบ แต่ถา้เป็นในเมือง 
เช่นท่ีเอสเอฟเวลิด ์เซ็นทรัลเวลิดท่ี์ตอ้งปิดไป ไดรั้บผลกระทบอยูแ่ลว้ ขณะท่ีเอสเอฟเอ็กซ์ ทั้งท่ีเอ็ม
โพเรียม และเซ็นทรัล ลาดพร้าว ยอดคนดูเพิ่มข้ึน ส่วนเอ็มบีเค ยอดคนดูก็ยงัเพิ่มข้ึนเช่นกนั โดย
ผลกระทบจากการชุมนุมท าใหห้นงับางเร่ืองรายไดห้ายไปประมาณ 30% โดยสาเหตุอีกประการคือ
ผูช้มเดินทางไม่สะดวกและกงัวลเร่ืองความปลอดภยั (ฐานเศรษฐกิจ, 2553, 4 พฤษภาคม) 
 
 ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นช่วงเวลาเดียวกบัท่ี
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เตรียมเปิดการแสดงละครเพลงเร่ือง กินรีสีรุ้ง ซ่ึงจะเปิดแสดงรอบแรกใน
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2553  ซ่ึงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองดังกล่าวมีผลกระทบต่อยอด
จ าหน่ายบตัรและละครเพลงเร่ืองกินรีสีรุ้ง ดงัน้ี 
 
 -   สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลต่อยอดจ าหน่ายบัตร 

 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2553 
นั้น ส่งผลกระทบต่อยอดจ าหน่ายบตัรของละครเพลงเร่ือง กินรีสีรุ้ง ลดต ่าลง ไม่เป็นไปตามท่ี
ทีมงานผูผ้ลิตคาดหวงัไว ้ทีมงานจึงตดัสินใจเล่ือนการแสดงละครเพลงเร่ืองกินรีสีรุ้งออกไป 1 เดือน  
จากเปิดแสดง 19 พฤษภาคม 2553  เป็น 16 มิถุนายน 2553 

 
 “สาเหตุท่ีต้องเล่ือน คือเราดูจากการขายบัตรก่อนมันน่ิงมาก เพราะเราเช็ก 
ทุกวัน ผมกับคุณบอยจะสามารถเช็กได้ทุกๆ กลางคืน และทาง  thaiticket กจ็ะทาํ report มารายงาน
อยู่ เร่ือยๆ ด้วย  ท่ีน่ีกรู้็แล้วแหละ เรากม็องว่าบัตรมันไม่ว่ิงเลย ถ้าเรายังแสดงไปอาจจะไม่มีคนมาดู
เลยกไ็ด้” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
 -   สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลต่อผู้ชม 
  เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2553 
นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผูช้มละครเพลง ทั้งในแง่ความสะดวกสบายของการเดินทาง และ
ความปลอดภยั ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวสัมพนัธ์กบัยอดจ าหน่ายบตัรละครเพลงเร่ืองกินรีสีรุ้งอยา่งมี
นยัส าคญั 
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 “คนดูเดินทางไม่สะดวกแน่นอน แค่ช่วงเราเล่นเนือ้คู่ 11 ฉาก มีเส้ือแดงมา
ประท้วงท่ัวกรุงเทพ  คนกโ็ทรมาเช็กกับเราเยอะว่า ยงัเปิดแสดงไหม เขาเดินทางลาํบาก เรากเ็ห็นใจ
เขา กเ็ลยบอกเขาไปว่าถ้าไม่สะดวกเปล่ียนรอบกไ็ด้นะ  ตอนนั้นแค่เดินขบวนรอบเมือง แต่พอช่วง
ท่ีขายบัตรกินรีสีรุ้ง มันเป็นช่วงท่ีเหตุความรุนแรงขึน้แล้ว การเดินทางเป็นอัมพาตแล้ว คนดูไม่
สามารถเดินทางออกจากบ้านเพ่ือมาโรงละครแน่นอน”  (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 
2553) 
 
 -   สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลต่อการกระบวนการผลติละคร 
      เพลง 
 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
 2553 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิตละครเพลงหลายดา้น อาทิ การวางตารางซ้อม การ
ติดต่อคิวนกัแสดง  การเตรียมงานในระยะเวลากระชั้นชิด การขาดวตัถุดิบในการผลิต อีกทั้งคิวโรง
ละคร 

 
 “ช่วงท่ีเกิดเหตุเราต้องหยุดซ้อม หยุดทาํงานทุกอย่างไปช่วงหน่ึง   กว่าเหตุ-

การณ์จะสงบจนเรากลับมาทาํงานได้ก็เหลือเวลาไม่ถึงเดือน เรามีอะไรต้องแก้ไขมากมาย แต่ทาํ
ไม่ได้ เช่นเส้ือผ้าต้องตัดเย็บ แต่พาพุรัด หรือประตูนํา้ยังปิดอยู่  ช่างเส้ือก็ยังเดินทางไม่สะดวก 
นักแสดงก็ต้องซ้อมหนักขึน้เพราะห่างการซ้อมมาระยะหน่ึง ซ่ึงเราต้องเร่งกระบวนการทาํงาน
ท้ังหมดให้ทัน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
 “การเล่ือนการแสดงมีผลต่อหลายๆ อย่าง ท้ังเร่ืองคิวนักแสดงมาก สําหรับ

กินรีสีรุ้งนับว่านักแสดงยังมีคิวให้เรา หากไม่มีคิวเราคงต้องปิดการแสดงหรือเปล่ียนนักแสดงซ่ึง
เป็นปัญหาใหญ่กว่า หรือโรงละครเองกมี็คิวงานของเขาต่อจากกินรีสีรุ้ง ดังนั้นเราแม้ว่าเราอยากจะ
เล่ือนแสดงไปอีก 2 เดือนก็ทาํไม่ได้เพราะโรงละครไม่ว่างแล้ว” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553) 

 
 1.1.2.2   สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมาย  
 การด าเนินธุรกิจละครเพลง และการบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั  
เธียเตอร์ ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ยอ่มตอ้งด าเนินไปตามกฏหมายขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีภาครัฐก าหนด 
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ซ่ึงส่งผลโดยตรงทั้งการด าเนินธุรกิจละครเพลงและการบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธีย-
เตอร์อยา่งไรก็ตามสภาพแวดลอ้มดา้นกฏหมายมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 
 -   กฏหมายทีม่ีผลกระทบต่อการผลติละครเพลง 
 นโยบายการผลิตละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด มุ่งเน้นการน าบท
ประพนัธ์หรือนวนิยายยอดนิยมมาพฒันาสร้างสรรคเ์ป็นละครเพลง ซ่ึงการน าเอาบทประพนัธ์ใดๆ 
มาพฒันาเป็นละครเพลงนั้น ทีมงานจ าตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 อย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะงานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ 
ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ถูกก าหนดให้ไดรั้บการคุม้ครอง โดยทีมงานผูผ้ลิตจะตอ้ง
ด าเนินการติดต่อกบัเจา้ของบทประพนัธ์เร่ืองต่างๆ เพื่อซ้ือสิทธ์ิในการน าบทประพนัธ์ดงักล่าวมา
พฒันาเป็นละครเพลง  

 “เราจะมีในใจของเราว่าอยากเอาบทประพันธ์เร่ืองไหนมาทาํเป็นละครเพลง
บ้าง แล้วเราจะติดต่อซ้ือลิขสิทธ์ิไว้ล่วงหน้าเลย ไม่ใช่จะทาํแล้วค่อยซ้ือ เราซ้ือล่วงหน้าหลายปีเลย” 
(ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 จากการท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างเจา้ของบทประพนัธ์และทีมงานผูผ้ลิต
ละครเพลงนั้น  พบวา่ส่งผลต่อการวางแผนงานในธุรกิจละครเพลงอยา่งยิง่ในหลากหลายแง่มุม อาทิ 
การควบคุมงบประมาณในการผลิต การวางแผนผลิตละครเพลงในแต่ละเร่ืองระยะยาว  การก าหนด
ช่วงระยะเวลาในการเปิดแสดง และ การก าหนดรอบการแสดงละครเพลงแต่ละเร่ือง  

 “การซ้ือลิขสิทธ์ิบทประพันธ์แต่ละเร่ืองมีความแตกต่างกัน ด้วยราคาก็ไม่
เท่ากัน หรืออาจมีการแบ่งรายได้จากการแสดงแต่ละรอบให้กับเจ้าของบทประพันธ์ด้วย ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของรายละเอียดท่ีแล้วแต่ว่าเรากับเจ้าของบทประพันธ์จะตกลงกันได้ ณ จุดไหน” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 “ข้อตกลงลิขสิทธ์ิบทประพันธ์แต่ละเร่ืองกมี็ผลกับการทาํละครเพลงของเรา 
เช่น บางเร่ืองเราตกลงซ้ือลิขสิมธ์ิมา 5 ปี ถ้าใน 5 ปีนั้นเราไม่ได้เอามาทาํละครเพลงเลย เท่ากับเรา
ลงทุนไปเปล่าๆ หรือฟ้าจรดทรายแม้เราเล่นไปแล้วปี 2550 และลิขสิทธ์ิเรายังถืออยู่  แต่ถ้าเราเอา
กลับมาเล่นใหม่ ก็หลักเล่ียงไม่ได้ท่ีต้องคุยกับคุณโสภาค สุวรรณท่ีเป็นเจ้าของบทประพันธ์อีกคร้ัง
หน่ึงเร่ืองข้อตกลง เพราะเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมเติมจากข้อตกลงคร้ังท่ีแล้ว” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 
กรกฏาคม 2553) 
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 นอกจากการซ้ือลิขสิทธ์ิบทประพนัธ์ในประเทศเพื่อน ามาผลิตละครเพลง
แลว้นั้น  นโยบายบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ท่ีวางแผนผลิตละครเพลงภาคภาษาไทยท่ีพฒันาจากละคร
เพลงยอดนิยมต่างประเทศ พบวา่ปัจจยัดา้นกฏหมายลิขสิทธ์ิมีผลกระทบอยา่งยิ่งกบัการด าเนินงาน
ในลกัษณะน้ี กล่าวคือในการซ้ือลิขสิทธ์ิละครต่างประเทศเพื่อผลิตในประเทศไทยนั้น จ าตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้บงัคบัท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิชาวต่างชาติก าหนดดว้ย  ซ่ึงขอ้ก าหนดบางประการเป็นขอ้ก าหนดท่ี
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไม่สามารถปฏิบติัตามได ้น าไปสู่การตดัสินใจไม่ซ้ือสิขสิทธ์ิละครเพลงจาก
ต่างประเทศหลากหลายเร่ืองเพื่อผลิตเป็นละครเพลงภาคภาษาไทยได ้

 “ละครเพลงจากต่างประเทศเรากอ็ยากทาํบางเร่ืองท่ีตกลงลิขสิทธ์ิได้ เรากท็าํ 
ถ้าเป็นละครเก่าๆ เน่ียฝร่ังจะขายลิขสิทธ์ิง่ายแค่จ่ายเงินให้ถกูต้อง ถ้าเป็นเร่ืองท่ีคลาสสิก หรือเร่ืองท่ี
ยังดังอยู่  แบบว่าหวงมากเน่ีย ฝร่ังเขาจะไม่ขาย อย่างเร่ือง The Phantom Of Opera, Les Miserables,  
Miss Singon พวกนีไ้ม่ขาย  คือถ้าขายคือเขาต้องมาคุมคุณภาพเอง เลือกนักแสดงกต้็องส่งไปให้เขาดู  
แต่ถ้าพวกกินรีสีรุ้งมนัเก่าแล้ว ตั้งแต่ 70-80  ง่าย  คือขายมาเป็นบท จ่ายมา ขายมาเป็นเพลง ให้โน๊ต
เพลงมาเลย ตามสบาย” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.9  ละครเพลงสู่ฝันอนัยิง่ใหญ่ และ กินรีสุ้ง ละครเพลงจากละครตน้ฉบบัภาษาต่างประเทศ 
 

 -    กฏหมายทีม่ีผลต่อการบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 โรงละคร เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ คือส่ิงปลูกสร้างประเภทหน่ึงซ่ึงไม่วา่
การด าเนินงานใดๆ ตอ้งจ าตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยา่งเคร่งครัด 
โดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ถือเป็นกฎหมายมหาชนท่ีมุ่งรักษาประโยชน์ ความ
สงบสุข และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนส่วนใหญ่ และสังคม โดยเนน้เร่ืองท่ีเก่ียวแก่การ
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ปลูกสร้างอาคาร ขอ้ปฏิบติัของเจา้ของอาคาร การขออนุญาต การใชง้านอาคาร เจา้พนกังาน อ านาจ
หนา้ท่ี ค  าสั่ง โทษ บทลงโทษ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ   

 
 วตัถุประสงค์ของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ก่อสร้างข้ึนเพื่อ
รองรับการละครเพลงและการแสดงอ่ืนๆ  โรงละครจึงถูกจดัให้อยู่ในส่ิงปลูกสร้างประเภท “โรง-
มหรสพ” โดยมาตราท่ี 4 ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 
 “โรงมหรสพ” หมายความวา่ อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ี
ส าหรับฉายภาพยนตร์แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใด และมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เปิดใหส้าธารณชนเขา้ชม (พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552, 2552, 8 พฤษภาคม : 3) 

  
 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มีผลต่อการบริหารงานโรงละคร
โดยตรง ทั้งน้ีผูบ้ริหารโรงละครจ าตอ้งปฏิบติัตามขอ้กฏหมายในมาตราต่างๆ อยา่งเคร่งครัด อีกทั้ง
ตอ้งพร้อมให้ความร่วมมือในการเขา้ตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซ่ึงจะเขา้ตรวจสอบโรงละคร 
เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ อยูเ่สมอ อยา่งไรก็ตามหากการบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั 
เธียเตอร์ ไม่เป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ก าหนดไว ้อาจส่งผลกระทบ
ร้ายแรงดว้ยการยึดใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ซ่ึงท าให้โรงละครไม่
สามารถด าเนินกิจการต่อไปไดน้ัน่เอง 

 
 “พรบ. ควบคุมอาคาร ได้กาํหนดมาตรฐานให้กับทุกสถานท่ี รวมถึงรัชดาลัย 
ทางโรงละครต้องควบคุมมาตรฐานให้ได้ตามท่ีกฏหมายกาํหนด ซ่ึงทุกอย่างไว้ชัดเจนและเจ้าหน้าท่ี
ก็เข้ามาตรวจสอบอย่างสมํา่เสมอ แน่นอนว่าหากเราไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย อาจถูกยึดใบอนุญาต 
ความเสียหายกจ็ะตามมา ท้ังด้านภาพลักษณ์และด้านธุรกิจ” (จกัรกฤษณ์ พิมพว์รเมธากุล, สัมภาษณ์
, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
 1.1.3   สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
 การด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั อนัรวมถึงการบริหารโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ดว้ยนั้น ยอ่มหมายถึงการตดัสินใจเลือกวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อ
ใชร้องรับในการผลิตละครเพลงของตน โดยหลกัในการเลือกและพฒันาเทคโนโลยีในการด าเนิน
ธุรกิจละครเพลงและการบริหารโรงละคร เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

DPU



 

 

120 

 1.1.3.1  การเลอืกเทคโนโลย ีในการผลติ 
 หลกัเกณฑท่ี์ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ใชใ้นการเลือกวสัดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตละครเพลง คือ วสัดุอุปกรณ์ตอ้งรองรับความตอ้งการของ
ทีมงานผูผ้ลิตไดใ้นเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีตั้งอยูบ่นเกณฑข์องความสมเหตุสมผล ความคุม้ค่าในการลงทุน  
 
 “ช่วงแรกท่ีเราทาํโรงละคร เรากต็ัดสินใจเร่ืองมาตรฐานว่าประมาณหน่ึง  เราคุย 
กันว่าฝ่ายไหนต้องการอะไรบ้าง เช่น ฝ่ายฉากจะขอมาเยอะ ว่าต้องการ fly เยอะๆ  fly น่ีคือท่ีห้อย
แขวนเยอะๆ มันจะให้เปล่ียนฉากได้เยอะ  ศูนย์วัฒนธรรมเน่ียแยะจริงแต่ว่า มีของศูนย์ฯต่างๆ เช่น  
บล็อกออร์เคสตร้า หรือฉากต่างๆ แขวนเยอะเต็มไปหมด ซ่ึงทําให้เราใช้ได้จริงไม่เยอะ 
เพราะฉะนั้น fly ท่ีรัชดาลัยของเราเยอะ  แต่ข้อดีของศูนย์วัฒนธรรมคือด้านข้างเขากว้างมาก ทาํให้
เราสามารถขนฉากยักษ์มาได้ แต่ของเราถูกบังคับด้วยเนือ้ท่ี การมาด้วยฉากแท่นๆ แบบนีจ้ะทาํได้
ลาํบาก เราเลยใช้วิธีเอามาจากข้างบนมาซะเยอะ ด้วยข้อจาํกัดของโรงละคร” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
 1.1.3.2  การพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติ 
   การพฒันาดา้นเทคโนโลยี หรือวสัดุอุปกรณ์นั้น ทางทีมงานผูผ้ลิตมีการพฒันา
และการลงทุนพฒันาเป็นระยะเพื่อเพิ่มศกัยภาพและอรรถรสของผูช้มละคร โดยการตดัสินใจพฒันา
วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพิ่มเติมนั้น ยงัคงมาจากการพฒันาเพื่อรองรับความตอ้งการในการผลิต
ของทีมงานผูผ้ลิตนัน่เอง 

 
 “พอเราทาํงานไปเร่ือยๆ จะรู้ว่าอะไรต้องเพ่ิมบ้าง เพ่ิมแค่ไหน มีการพัฒนาไป
เร่ือยๆ เช่นระบบเสียง ตอนแรกถ้าเราติดตั้งแบบ Full Scale เลยกจ็ะแพงมาก  พอมาถึงเร่ืองแม่นาค 
ด้วยเนือ้เร่ืองต้องการเสียงท่ีมีความเป็น Surround เสียงมาจากซ้ายบ้าง ขวาบ้าง เรากคุ็ยกับฝ่ายเสียง  
ฝ่ายเสียงบอกว่าคงต้องติดระบบเพ่ิม  เราก็เลยคิดว่า ลงทุนเถอะ  จริงๆ ในแต่ละปีก็จะเชิญ
ผู้เช่ียวชาญด้านละครเวทีจากเมืองนอกเน่ีย มาเย่ียมชม เขากเ็คยวิจารณ์ว่า รัชดาลัยเน่ียเสียง ดีนะ ได้
ยินเคลียร์ แต่เบาเกิน  ดังนั้นเรากล็งทุนเพ่ิม” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 เน่ืองจากบริษทัมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ในการพฒันาเทคโนโลยีและวสัดุ
อุปกรณ์นั้นจึงค านึงถึงความจ าเป็นในระยะยาว และความคุม้ค่าเป็นส าคญั 
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  “เราใช้วิจารญาณในการพัฒนาเทคโนโลยี เราไม่ใช่พวกเส่ียงส่ังลุย เรากจ็ะดูว่า
คุ้มไหม ดีไหม ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ท่ีเราลงทุนดีกับเร่ืองนี ้แต่มนัดีต่อทุกๆ เร่ืองต่อไปไหม  ถ้ามนัดีต่อ
ทุกเร่ืองๆ ต่อไปงั้นกล็งไปเลย 10 ล้านกล็ง แต่ถ้ามนัดีแต่เฉพาะเร่ืองนี ้ กข็อเช่ามากแ็ล้วกัน อย่าง
เร่ืองไฟ พวกนีเ้ช่าหมด เราไม่ลงเงิน เช่าถกูกว่า เคร่ืองเสียงน่ีกข็องเรา แต่บางทีกเ็ช่าเพ่ิมกมี็แล้วแต่
เร่ือง และเราคิดเสมอว่า เร่ือง Hardware เราสร้างให้มาตรฐานในระดับประมาณหน่ึง ไม่ถึงขึน้
เลวร้าย” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
 1.1.4   สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 การด าเนินธุรกิจละครเพลงและการบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550- 2553 พบวา่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อด าเนินธุรกิจ
ละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้นัน่คือ กรณีการระบาดของ “ไข้หวัด
ใหญ่สายพนัธ์ใหม่ 2009”  

 
 ในปี พ.ศ. 2552 เกิดการระบาดของ “ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009”  ทัว่โลก รวมถึง
ในประเทศไทยซ่ึงมีผูเ้สียชีวิตและผูติ้ดเช้ือจ านวนมาก ส่งผลให้สถานท่ีหรือแหล่งบนัเทิงหลาย
แหล่งไดรั้บผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ท่ีก าลงัเปิด
การแสดงละครเวที ''แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลั'' ในวนัท่ี 16  กรกฎาคม 2552 โดยเป็นท่ีทราบ
กนัวา่การเปิดการแสดงละครเวทีนั้นตอ้งใชเ้วลาเตรียมการนบัเดือน และใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง 
ท าใหท้างทีมงานไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ 
 
 -   การระบาดของใหญ่ไข้หวัดสายพนัธ์ใหม่ 2009 ส่งผลกระทบต่อธุรกจิละครเพลง 
 การแพร่ระบาดของไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 ในขณะนั้นไม่ส่งผลต่อยอด
จ าหน่ายบตัรการแสดง เหตุเพราะบตัรละครนั้นมีการจองล่วงหนา้ก่อนการระบาดของโรคดงักล่าว 
หากแต่การระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผูช้มท่ีกงัวลถึง
ความสะอาด ปลอดภยัของโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ และเกรงการรับเช้ือจากผูอ่ื้นท่ีร่วม
ชมละครในขณะเดียวกนั 

 
 “ตอนหวัด 2009 นั้นยอดขายบัตรยังพุ่งอยู่  ไม่ได้มีผลกระทบกับยอดการแสดง และ
เรายงัเพ่ิมรอบการแสดงได้ถึง 51 รอบ แสดงต่อเน่ืองเกือบ 3 เดือน” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553) 
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 “จะกระทบบ้างคือด้านจิตใจของผู้ชม บางส่วนเกรงว่าโรงละครจะเป็นแหล่งสะสม
เชื้อหวัด 2009 หรือกลัวว่าจะมารับเชื้อจากคนในโรงละครมากกว่า ดังนั้นจะมีผู้ชมบางท่านสวม
หน้ากากอนามยับ้าง” (จกัรกฤษณ์ พิมพว์รเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
 -   มาตรการรับมือการระบาดของใหญ่ไข้หวดัสายพนัธ์ใหม่ 2009  

 ทางโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์  ได้แก้ไขสถานการณ์ในวิกฤตการณ์
ดงักล่าวดว้ย การวางแผนป้องกนั และวางมาตรการการรับมือกบัการแพร่ระบาคของโรคไขห้วดั
ใหญ่สายพนัธ์ใหม่ 2009 ไวอ้ยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด อนัน าไปสู่ความสบาย
ใจของผูช้ม 

 
 ''ทางเราก็ได้เข้าประชุมกับกทม.ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีเจเจมอลล์ เพ่ือรับทราบข้อมูลและ
แนวทางปฏิบัติ แล้วกม็าเป็นมาตรการคร้ังแรก  แล้วก็ดาํเนินการอย่างนั้นมาตลอด แล้วเม่ือมีการ
แพร่ระบาดท่ีมากขึน้ ก็มีประกาศเก่ียวกับกิจกรรมในชุมชน ทางเราจึงเพ่ิมมาตรการ  โดยเพ่ิมท้ัง
ความถ่ีและวิธีการในการทาํความสะอาดให้มากขึน้และมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้'' (จกัรกฤษณ์ พิมพว์ร
เมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
 มาตรการดงักล่าวไดแ้ก่การเร่ิมตั้งแต่ท่ีผูช้มเดินเขา้โรงละครโดยมีบริการเจล ลา้งมือ
และมีบริการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้ชมการแสดง ส่วนมาตรการส าหรับในโรงละครนั้น 
ไดมี้การน าเคร่ืองโอโซน และมีการพ่นน ้ าฆ่าเช้ือท่ีมีฤทธ์ิ 6 ชม. ทั้งก่อนและหลงัการแสดง (สยาม
ดารา, 2552, 20 กรกฏาคม) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.10 การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้ชมการแสดง 
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 อยา่งไรก็ตามหากทางโรงละครพบวา่ผูช้มละครมีความเส่ียงหรือพบอาการป่วยท่ีตอ้ง
สงสัย ทางโรงละครจะไม่ยินยอมให้เขา้ชมละครในโรงละครอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งเสนอเปล่ียน
รอบการแสดงใหใ้หม่เพื่อกลบัมารับชมในภายหลงั 

 
 “ถ้าผู้ชมมีถึงโรงละครแล้วพบว่ามีอาการป่วยหรือมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรค  เราจะ
เชิญให้ไปพักผ่อนท่ีบ้านจะดีกว่า เพ่ือท่ีจะตัดวงจรการระบาด โดยทางเราเองจะมีการเปล่ียนรอบ
การแสดงให้กับผู้ ชมท่ีป่วยเป็นการทดแทนให้”  (จักรกฤษณ์ พิมพ์วรเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 
กรกฏาคม 2553) 

 
 1.1.5   สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชชี้วิตและการ
ตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งมีส่วนก าหนดค่านิยม และทศันคติ อนัเป็นตวัก าเนิดพฤติกรรมของกลุ่มผูช้ม
ละครเพลงไดเ้ช่นกนั อย่างไรก็ตามปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีดงัน้ี 
 
  1.1.5.1  ค่านิยมในการชมละครเพลง 
  จากการวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบของทีมงานผูผ้ลิตละครเพลง เล็งเห็นว่า
พฤติกรรมการชมละครเวทีของคนไทย แต่กต่างกบัผูช้มละครเพลงจากประเทศตะวนัตก กล่าวคือ 
การชมละครเวทีของชาวตะวนัตกจะเกิดข้ึนเป็นวฒันธรรมท่ีแทรกอยูใ่นวิถีชีวิตปกติ บุคคลทุกเพศ
วยันิยมชมละครเพลง แต่ส าหรับผูช้มชาวไทย ยงันบัวา่ผูช้มกระจุกตวัอยูใ่นคนกลุ่มเล็กและการเสพ
ละครเวทีนั้นนบัเป็นกิจกรรมพิเศษในชีวติ 
 “กลุ่ มคนดูเรายังไม่กว้างขนาดฝร่ัง  ของฝร่ังการดูละครเวทีคือ หน่ึง ใน 
Entertainment ประจาํวนั ประจาํชีวิตของเขา  จะอายเุท่าไหร่ กไ็ปดูละคร มีโรงละครเตม็ถนน อยาก
ดูเม่ือไหร่กไ็ปดูได้  แต่ของเราคนไทยมองว่าละครเวทีเป็น  Spacial Event อยู่  ยังไม่เป็นชีวิตปกติ” 
(ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
 1.1.5.2  พฤติกรรมขณะชมละครเพลง 
 ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั พบวา่ กลุ่มผูช้มละครเพลงส่วนหน่ึง ยงัมีไม่เคยชินกบัพฤติกรรมการชมละครเวทีหากแต่เคย
ชินกบัพฤติกรรมขณะชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มากกว่า  ในทศันะของทีมงานผูผ้ลิตละคร
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เพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ไดแ้สดงทศันถึงพฤติกรรม
การชมละครเพลงของต่างประเทศท่ีผูช้มจะตอ้งให้เกียรติผูแ้สดง และผูช้มดว้ยกนั ดว้ยการชมอยา่ง
สงบและไม่รบกวนผูอ่ื้น และผูคุ้มในโรงละครมีสิทธิในการเชิญผูช้มท่ีรบกวนผูอ่ื้นออกนอกโรง
ละคร 
 
 “ฝร่ังเขาจะซีเรียสกันมาก เขาจะเงียบมาก ถ้าแบบมาเสียงดังน่ีโดยเชิญออก
แน่นอน  คือ Archer หรือคนคุมจะซีเรียสมาก หรือถ้าเข้าโรงช้ากว่ากาํหนด ละครเล่นไปแล้ว 
ต่างประเทศเขาไม่ให้คุณเข้าโรงเลย เพราะคุณจะไปเดินบังคนอ่ืน ทาํลายสมาธิคนท่ีเขาตรงเวลา คุณ
ไปเข้าตอนรอพักคร่ึงเลย  แต่ของคนไทยยังอะลุ่มอลวยบ้าง เราจะให้เข้าหลังแสดงประมาณ 10 
นาที หรือในช่วงท่ีสามารถแทรกไปได้ ช่วงเปล่ียนฉากแรก แต่ของฝร่ังน่ีแบบประตูปิดแล้ว รอตอน
พักคร่ึงถึงจะเข้า” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 “คนไทยยังชินกับการวิธีปฏิบัติในโรงภาพยนตร์ เราเจอปัญหามากโดยเฉพาะ
ช่วงแรกๆ บางครอบครัวนาํเดก็มาดูด้วย แต่ให้นั่งตัก เราต้องทาํความเข้าใจว่าสําหรับโรงละครแล้ว
นั้นไม่สามารถทาํได้  หรือบางคนกค็นกพ็ยายามนาํเคร่ืองด่ืมเข้าไปซ่ึงเราไม่อนุญาต มันจะทาํลาย
สมาธิผู้ชมท่านอ่ืน  เราจึงมีเคาท์เตอร์ฝากของ อะไรท่ีคิดว่าจะเกิดเสียงดัง ทาํลายการแสดง ทาํลาย
การรับชมของคนอ่ืน เราจะขอให้คุณฝากไว้” (จกัรกฤษณ์ พิมพว์รเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 
2553) 

 
 อย่างไรก็ตามเพื่อทราบพฤติกรรมการชมละครเวทีในโรงละครท่ีเหมาะสม 
ก่อนเร่ิมการแสดงละครเวทีทุกเร่ือง โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์จึงใช้เสียงประกาศเพื่อ
แจง้ใหท้ราบถึงขอ้ควรระวงัและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในโรงละคร ดงัน้ี 

 
 “สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ เพ่ืออรรถรสในการ
รับชม ขอความกรุณาผู้ชมทุกท่าน งดการบันทึกภาพและเสียงทุกชนิด งดการพูดคุย หรือลุกออก
จากท่ีนั่งโดยไม่จาํเป็น  โปรดระวังเสียงรบกวนจากถุงหรือกระดาษ ห่อพลาสติกของท่าน และท่ี
สาํคัญกรุณาปิดโทรศัทพ์มือถือของท่านด้วยครับ” 
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 1.1.6   สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 
 สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลโดยตรงและรวดเร็วต่อการด าเนิน 
งานธุรกิจละครเพลง อย่างไรก็ตามในการสภาพการแข่งขนั และคู่แข่งขนัในธุรกิจละครเพลงของ
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  1.1.6.1  สภาพการแข่งขันของธุรกจิละครเพลง 
    สภาพตลาดธุรกิจละครเพลงในประเทศไทยนั้นอยูใ่นช่วงเติบโต และการแข่ง- 
ขนัของตลาดธุรกิจละครเพลงนั้นยงัไม่จดัว่ามีการแข่งขนัท่ีสูงนกั เน่ืองจากในธุรกิจละครเพลงมี
ผูป้ระกอบการน้อยราย นอกจากน้ีผูผ้ลิตแต่ละรายก็มีแนวทางในการผลิตละครเพลงท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการในธุรกิจละครเพลงตอ้งการร่วมมือกนัสร้างตลาดละครเพลงและขยาย
ฐานผูช้มในธุรกิจน้ี 
 
 “ละครเวทีตอนนี้ไม่ควรมีใครแข่งกับใคร ถ้าอยากทาํอาชีพนี้จริงๆ  ทุกคน
จะต้องร่วมกันสร้างตลาด ยงัไม่ถึงเวลาท่ีต้องแข่งกัน ต่างประเทศเหมือนกับแข่งแต่กไ็ม่แข่ง ต้องไป
ด้วยกัน เพราะตลาดยังน้อยมากเม่ือเทียบเปอร์เซ็นต์กับหนัง ละครทีวี เป็นคนละเร่ืองกัน”  ถกล
เกยีรติ วรีวรรณ กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม) 

 
  “การแข่งขันนั้นผู้สร้างละครเวที ละครเพลงมีไม่มากนัก  จะยึดเฉพาะส่ิงท่ีตน
ถนัด อย่าง ครูเลก็ ภัทราวดีเธียเตอร์กเ็ป็นอีกกลุ่ม ส่วนทางค่ายซีเนริโอกท็าํต่อเน่ือง เช่ือว่าคงไม่ใช่
การแข่งขนักัน แต่เป็นความร่วมมือท่ีจะเกิดมากกว่า เพราะอนาคตเอเอฟเป็นไปได้จะเข้าร่วมมือกับ
ซีเนริโอหรืออ่ืน ๆ อย่างโปรเจ็กต์ของทรูเองกจ็ะมีการจับมือกับแกรมม่ีอีกหลายโครงการ” กิติกร 
เพญ็โรจน์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม) 
 
 “ทุกเจ้ายังไม่ถือว่าเป็นคู่แข่ง ถ้าเทียบกับต่างประเทศ เพราะของบอร์ดเวย์น่ีอยู่
ติดกันเป็นสิบๆ โรง  มนักอ็ยู่ ท่ีรสนิยม  อยู่ ท่ีว่าคนชอบดูแนวไหน มนัอยู่ ท่ีสไตล์ แต่ละเจ้ากมี็สไตล์
ทีจะ serv คนดู แตกต่างกันออกไป” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
  1.1.6.2   คู่แข่งขันในธุรกจิละครเพลง 
    การด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทัคู่แข่งขนัส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากัดอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็คู่แข่งทางการตลาด
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ประกอบดว้ย 3 บริษทัหลกั ไดแ้ก่ บริษทั ดรีมบ๊อกซ์ จ ากดั บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั และบริษทั 
เวร์ิคพอทย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
    -   บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั 
   บริษทั ดรีมบ๊อกซ์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์การผลิตละครเวที 
มาเป็นเวลานาน หากแต่สัดส่วนการผลิตจะเนน้ไปท่ีละครพูดมากกวา่ โดยตั้งแต่ปีในปี พ.ศ. 2545 -
2552 บริษทัเปิดแสดงละครเพลงเพียง 2 เร่ืองเท่านั้น คือคู่กรรม เดอะมิวสิคัล (ปีพ.ศ. 2545-2551 แต่
เปิดแสดงไม่ต่อเน่ือง) และ  แม่นาค เดอะมิวสิคัล (ปีพ.ศ. 2552) โดยละครเพลง 1 เร่ืองมีรอบการ
แสดงเฉล่ีย 20 รอบต่อการเปิดแสดงหน่ึงคร้ัง สาเหตุส าคญัท่ีท าให้บริษทัผลิตละครเพลงนอ้ยเร่ือง
และนิยมน าเร่ืองการกลบัมาแสดงอีกคร้ังเน่ืองจากนโยบายการผลิตของบริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดัไม่
เน้นการพฒันาละครเพลงเร่ืองใหม่ๆ ออกสู่ตลาด หากแต่เน้นการสร้างละครเพลงท่ีสามารถเวียน
แสดงไดห้ลายคร้ังเพื่อประหยดัตน้ทุนและระยะเวลาในการผลิต 

 สุวรรณดี จักราวรวุธ ผูก้  ากบัการแสดงบริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั กล่าวไวว้า่
“ทางออกท่ีกาํลังทาํอยู่ คือ ผลิตละครเวทีให้สามารถวนออกมาเล่นได้อยู่ เร่ือยๆ และลดค่าต้นทุนท่ี
แน่นอนลง เช่น ฉาก, เส้ือผ้าและเวลาท่ีซ้อม ซ่ึงทาํให้ต้นทุนต่อรอบลดลงลดลง  นอกจากนีย้ังหา
รายได้เสริมด้วยการเปิดคอร์สอบรมส้ันๆเก่ียวกับการทาํละคร” (บิสิเนสไทย, 2550, 25 ตุลาคม) 

   ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัแสดงทศันะว่า บริษทั ดรีม-
บ็อกซ์ จ ากดันั้นเป็นผูผ้ลิตละครเวทีท่ีมีฐานกลุ่มผูช้มประจ า โดยเน้นกลุ่มคนดูท่ีมีความรู้ในดา้น
ศิลปการแสดงหรือผูป้ระกอบวิชาชีพในแวดวงละครเวทีเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้งานละครเพลงท่ี
บริษทั ดรีมบอ็กซ์ จ ากดั ผลิตนั้นผูช้มตอ้งใชท้กัษะในการรับชมสูง 
 
 “ดรีมบ็อกซ์เขากมี็แฟนประจาํของเขาอยู่จาํนวนหน่ึง เหมือนCommunity 
ของคนท่ีทําละครเวที รู้จักกันมาดูกัน สไตล์ละครเพลงของเขาเลยเน้นไปท่ีความอาร์ท ดูยาก
สาํหรับคนธรรมดา กลุ่มผู้ชมท่ัวไปท่ีไม่มีความรู้ด้านละครเวทีเลยอาจจะเข้าใจยาก ชาวบ้านอาจจะ
กต้็องปีนบันไดดูกันพอสมควร” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
    -     บริษัท ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั  
 ละครเพลงของ บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั เร่ิมเปิดการแสดงละครเพลง
ในช่ือ AF The Musical โดยจดัแสดงเร่ือง ตอน AF The Musical ตอน เงิน เงิน เงิน  (ปี พ.ศ. 
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2550), AF The Musical ตอน โจโจ้ซัง (ปี พ.ศ. 2551) โดยการเปิดแสดงละครเพลง 1 เร่ืองมีรอบ
การแสดงเฉล่ีย 20 รอบต่อการเปิดแสดงหน่ึงคร้ัง  และมีเป้าหมายเพื่อสร้างงานใหก้บัศิลปิน อเคเดม่ี
แฟนแทเชีย เป็นหลกั ร่วมแสดงในเร่ือง  

 
 “นโยบายหลักเน้นบริหารจัดการศิลปิน (Arttist Management)  และเพ่ิม 
Value Added ให้กับศิลปิน ส่วนจุดขายละครเพลงกลุ่มเอเอฟนั้นต่างจากนักแสดงละครเวทีท่ัวไปคือ 
เกิดมาจากวงการเพลง และมีแฟนคลับมาก่อน ทาํให้การต่อยอดไปยังละครเพลงนั้นน่าจะไปได้
ดี   รวมถึงโอกาสดึงกลุ่มบริโภค Entertainment ใหม่ท่ีค่อนข้างกว้าง ท้ัง ดูหนัง ฟังเพลง” กิติกร 
เพญ็โรจน์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 6 มีนาคม) 
 
 “เอเอฟกพ็ยายามจะทาํอย่างจริงจัง มาประมาณสัก 2 เร่ืองติดต่อกัน จากเงิน 
เงิน เงิน และโจโจ้ซัง  ละครเพลงของเขาชัดเจนในเร่ืองการสร้างงานให้กับเดก็เอเอฟและทาํเพ่ือเอา
ใจแฟนคลับ ดังนั้นผู้ชมจะเป็นกลุ่มแฟนคลับของนักแสดง ละครเพลงท่ีออกมาจึงอาจจะไม่ใช่
ละครเพลง 100% แต่เน้นให้นักร้องได้ร้องเพลงเยอะเพ่ือเอาใจผู้ชม” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 
4 มิถุนายน 2553) 
  
   -    บริษัท เวิร์คพอทย์ จ ากดั (มหาชน) 
  บริษทั เวิร์คพอทย ์จ ากดั (มหาชน) เร่ิมเขา้สู่ธุรกิจละครเพลงในปี พ.ศ.
2552 ในนามบริษทั โต๊ะกลม ในเครือบริษทั เวิร์คพอทย ์จ ากดั (มหาชน) โดยไดร่้วมมือกบับริษทั 
ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั ด าเนินการผลิตละครเพลง "เดอะ เลเจนด์ ออฟ เร่ขายฝัน เฉลียง เดอะมิวสิ-
คัล"  ซ่ึงทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมองว่าบริษทั เวิร์คพอทย ์จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพสูงในการท าละครเพลง หากแต่ขาดกลยทุธ์การผลิตท่ีต่อเน่ืองในระยะยาว 

 
   “เวิร์คพอทย์ทีมงานเขาเก่งอยู่แล้ว เพราะเขาคือพวกละครสถาปัตย์ แต่ว่า
เขายังไม่สมํา่เสมอ  คือถ้าสมํา่เสมออาจจะเรียกว่าคู่แข่งได้ เพราะในรอบ 3 ปีเขาทาํละครพูดเร่ือง
หน่ึง ละครเพลงเร่ืองหน่ึง นานๆ ทํามาแบบนี้อาจจะยังไม่เรียกว่าคู่แข่ง” (ชยากร สุทินศักด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
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1.2  สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค  
  สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคส่งมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ตามองค์-
ประกอบท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไดแ้ก่ ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ  
คนกลางทางการตลาด ผูบ้ริโภค และองคป์ระกอบดา้นหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองคก์ร  
 
 1.2.1   ผู้จัดส่งวตัถุดิบ 
   เน่ืองจากธุรกิจละครเพลงนบัเป็นธุรกิจหน่ึงในรูปแบบของ ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(Creative Economy) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างจากอุตสาหกรรมโดยทัว่ไป ดงันั้น “วตัถุดิบ” ในการ
ผลิตละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด จึงมีความแตกต่างจากวตุัดิบในการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมทัว่ไป  
 

 1.2.1.1   ประเภทของวตัถุดิบในธุรกจิละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
 วตัถุดิบในธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ วัตถุดิบเพื่อรองรับการจัดแสดง (Hard ware) และ วัตถุดิเพื่อสร้างสรรค์การแสดง (Soft 
ware) 
 

  “วัตถุดิบของธุรกิจเรามี 2 อย่างเราเรียกว่า คือ Hard ware กับ Soft ware  ตัว 
Hard ware กพ็วกโรงละคร อุปกรณ์ต่างๆ ส่วน  Soft ware  คือส่ิงท่ีอยู่บนเวที” (ชยากร   สุทินศกัด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
  -   วตัถุดิบเพือ่รองรับการจัดแสดง (Hard ware) 

    วตัถุดิบในประเภทน้ี ทีมงานผูผ้ลิตไดใ้ห้ค  านิยามอนัหมายถึง  วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อรองรับงานแสดงละครเพลง อาทิเช่น อุปกรณ์ไฟ อุปกรณ์แสง อุปกรณ์
ส าหรับเทคนิคต่างๆ เคร่ืองดนตรี และโรงละครท่ีใชใ้นการจดัแสดง 
 
      -   วตัถุดิบเพือ่สร้างสรรค์การแสดง (Soft ware) 
    วตัถุดิบในประเภทน้ี ทีมงานผูผ้ลิตได้ให้ค  านิยามอนัหมายถึง ส่ิงใดๆ ก็
ตามท่ีทีมงานสร้างสรรคใ์ชใ้นกระบวนการผลิตและการแสดงบนเวที อาทิเช่น ทรัพยากรบุคคลใน
การด าเนินงาน นักแสดง งานฉากละคร บทประพนัธ์และเพลงอนัมีลิขสิทธ์ิ  เคร่ืองแต่งกาย
นกัแสดง เป็นตน้ 
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 1.2.1.2   ผู้จัดส่งวตัถุดิบในธุรกจิละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
   เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจละครเพลงของ

บริษทั พบวา่ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีนโยบายท่ีจะควบคุมวตัถุดิบท่ีส าคญั
บางส่วนไวใ้นบริษทัของตนเอง อนัดบัต่อไปจึงเลือกใชว้ตัถุดิบจากกลุ่มธุรกิจท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัซีเนริโอ อยา่งไรก็ตามวตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีทีมงานพิจารณาแลว้วา่ไม่มีความจ าเป็นในการควบคุม
วตัถุดิบนั้นๆ ไวเ้อง หรือไม่สามารถจดัหาไดใ้นบริษทัหรือกลุ่มธุรกิจท่ีตนเก่ียวขอ้ง ทางบริษทั ซีเน
ริโอ จ ากดัจะสรรหาจากการบริษทัภายนอก อยา่งไรก็ตามสามารถแบ่งผูจ้ดัส่งวตัถุดิบในธุรกิจละคร
เพลงได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 
   -   ผู้จัดส่งวตัถุดิบภายในองค์กรบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
      ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีนโยบายในการเขา้ควบคุมวตัถุดิบ
บางส่วนท่ีมีความจ าเป็นและกระทบต่อการก าหนดนโยบายสร้างสรรค์ละครเพลงของบริษทั ทั้ง
วัตถุดิบเพื่อรองรับการจดัแสดง (Hard ware) อนัไดแ้ก่ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ หรือ
กระทัง่วตัถุดิบเพื่อสร้างสรรคก์ารแสดง (Soft ware) ท่ีทางบริษทัเนน้บริหารทรัพยากรบุคคลและ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีตนมีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น งานฉากละครท่ีทางบริษทัมีทีมงานผูผ้ลิต
ฉากละครส าหรับละครโทรทศัน์อยูแ่ลว้ การเลือกใชที้มงานสร้างสรรค์หลกัของละครเพลงท่ีเป็น
พนกังานประจ าของบริษทั รวมทั้งเลือกใช้นกัแสดงท่ีอยู่ในความดูแลของบริษทั หรือกระทัง่การ
เลือกบทละครโทรทศัน์ของตนมาพฒันาเป็นละครเพลง เป็นตน้ 

 
 “Hard ware ของเราคือ ตัวโรงละคร แต่ก่อนเราไม่มีโรงละคร กไ็ปเช่าศูนย์
วฒันธรรม ยกตัวอย่าง  ทวิภพเน่ียฮิตมาก คนดูเยอะมาก จนถึงรอบสุดท้าย คนดูยังเตม็ทุกท่ีนั่ง บัตร
ขายหมดไม่มีเหลือ แต่เราไม่สามารถเพ่ิมรอบได้ เพราะเราเช่าท่ีเขาอยู่   ซ่ึงคิวแน่นมาก เท่ากับเราทาํ
เงินหายไปไม่รู้ก่ีล้าน  คนอยากดู แต่เราเล่นไม่ได้เพราะว่า  คิวหมดแล้วงานอ่ืนมาจ่อรอแล้ว ทีมงาน
และคุณบอยกเ็ลยมานั่งคุยกันว่า เราต้องมีโรงละครของตัวเอง ต้องกาํหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ 
ถ้าตราบใดท่ียังต้องไปยืมท่ีคนอ่ืนอยู่ เน่ีย ไม่มีทางโตแน่ธุรกิจนี ้ดังนั้นจึงตัดสินใจทาํโรงละครด้วย 
ตอนนีเ้รามี เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ เรากาํหนดชีวิตของเราได้” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553) 

  
  “งานละครเพลงของเราต้องการความเป็น Teamwork ดังนั้นทีมงานหลักของ
ละครเพลงจึงต้องเป็นทีมงานภายในท่ีทาํงานนีไ้ด้อย่างต่อเน่ือง และต้องรู้สไตล์งานและการทาํงาน 
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รู้จักรสนิยมของงานท่ีเราทาํว่าควรออกมาอย่างไร” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 
2553) 
 
   -   ผู้จัดส่งวตัถุดิบทีม่ีส่วนเกี่ยวพนักบัธุรกจิของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั  
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากัด มีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากัด(มหาชน) ถือหุ้น
จ านวนหน่ึง อีกทั้งคุณถกลเกียรติ วีวรรณ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นหลกับริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ด ารง
ต าแหน่งเป็นหน่ึงในกรรมการบริษทัของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) ด้วย ดังนั้น
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัจึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกิจกบับริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 
อย่างลึกซ้ึง ซ่ึงท าให้ทีมงานละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด สามารถเข้าถึงและเลือกใช้
ทรัพยากรดา้นต่างๆ ของบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั(มหาชน) และบริษทัในเครือไดอ้ยา่งสะดวก  
อยา่งไรก็ตามทรัพยากรหลกัท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มกัเลือกใช้จากบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั 
(มหาชน) คือทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ตวันกัแสดง ท่ีทีมงานเล็งเห็นวา่มีศกัยภาพ และสะดวกในการ
จดัคิว 

 
   “แกรมม่ีมีนักร้องนักแสดงมาก และมีศักยภาพมีความสามารถหลากหลาย ท่ี
ผ่านมาเราเลือกนักร้องหลายคนมาเล่นละครเพลงในบทท่ีเหมาะกับเขา เช่น ปนัดดา นิโคล นัท มีเรีย  
เจมส์ เรืองศักด์ิ นอกจากความสามารถแล้วเน่ืองจากซีเนริโอ กับแกรมม่ีมีความสัมพันธ์กันในแง่
ธุรกิจ การติดต่อประสานงาน การจองคิวศิลปินกง่็ายขึน้” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 
2553) 
 
   -    ผู้จัดส่งวตัถุดิบทีไ่ม่มีส่วนเกีย่วพนักบัธุรกจิของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
   การผลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีวตัถุดิบบางส่วนท่ีทีมงานผูผ้ลิต
ตดัสินใจเลือกใชห้รือจดัหาจากผูผ้ลิตภายนอกองคก์รท่ีไม่มีส่วนเก่ียวพนักบัธุรกิจของบริษทั ซีเนริ
โอ จ ากดั เน่ืองจากวสัดุดิบบางอย่างมีความส าคญัและมาจากแหล่งเฉพาะ เช่น บทประพนัธ์อนัมี
ช่ือเสียง เป็นตน้ หรือเน่ืองจากทรัพยากรบางอยา่งบริษทัไม่จ  าเป็นตอ้งครอบครอง ดว้ยเหตุผลดา้น
ความคุม้ค่าในการด าเนินธุรกิจ และวสัดุอุปกรณ์บางชนิดมีผูส่้งวตัถุดิบมากมาย อาทิเช่น การเช่า
อุปกรณ์ไฟ อุปกรณ์เคร่ืองเสียง หรือกระทัง่ทรัพยากรบุคคลท่ีบางส่วนบริษทัเนน้การจดัจา้งบริษทั
ภายนอก 
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   “บางอย่างเราก็เช่าอุปกรณ์ดีกว่า เพราะเราเลือกได้แต่ละคร้ัง ไม่ใช่ทาํเร่ือง
หน่ึงแล้วซ้ืออุปกรณ์ทุกเร่ือง เราไม่ไหว เงินเราไม่เยอะขนาดนั้น ยกตัวอย่างอย่างเร่ืองไฟ หรือ  แอ
ฟแฟกต่างๆ  พวกนีเ้ช่าหมด  เคร่ืองเสียงเรามีอยู่  แต่บางทีก็เช่าเพ่ิมก็มี แล้วแต่เร่ือง  ซ่ึงบริษัทใน
เมืองไทยมีบริษัทพวกนีเ้ยอะมาก แล้วอุปกรณ์กคุ็ณภาพ ทันสมัย รองรับงานเราได้” (ชยากร สุทิน
ศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
  “ทีมงานของเราบางส่วนก็เป็นคนข้างนอก ท้ังนีเ้พราะ เขามีความถนัดใน
งานนั้นๆ มากหรืองานนั้นทาํแล้วจบไม่ต้องจ้างประจาํ เช่น เคร่ืองแต่งกายในละครเรากจ้็างห้องเส้ือ
ข้างนอก ทีม Back Stage นักแสดงสมทบท้ังหลาย นักดนตรีเรากเ็ลือกจะจ้างเป็นเร่ืองๆ” (ฤดีภญั 
แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
 1.2.2   คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) 
 คนกลางทางการตลาด คือผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการน าสินคา้ของกิจการไปจดั
จ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงในธุรกิจละครเพลง ของบริษทั ซิเนริโอ จ ากดั นั้น อาจกล่าวไดว้่าคน
กลางในธุรกิจละครเพลง หมายความถึง ผูท่ี้รับผิดชอบงานด้านการจดัจ าหน่าย สินคา้ หรือก็คือ 
“บตัรชมละคร”  รวมถึงให้ขอ้มูลของสินคา้ นัน่คือก็รายละเอียดของละครเพลงแต่ละเร่ือง รวมถึง
รอบการจดัแสดง และต าแหน่งท่ีนั่ง ไปยงัผูบ้ริโภคนัน่เอง ซ่ึงบริษทัดงักล่าว ซิเนริโอ ไดเ้ลือก 
“ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” 

 
  “เราเป็นพันธมิตรกับไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ตั้งแต่เรายังทาํละครเพลงในนามบริษัทเอ็ก
แซ็กท์สมัยท่ีเราทาํ บัลลังก์เมฆ(ปี 2540) เร่ือยมาเป็น บางกอก 2485  ทวิภพ และเม่ือเรามีรัชดาลัย 
เรากย็งัใช้ไทยทิคเกต็เมเจอร์เร่ือยมา” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 จากการด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั พบวา่คนกลางในตลาด หรือ 
“ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” มีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจละครในหลากหลาย
ดา้น ดงัน้ี 
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 1.2.2.1   ผลกระทบต่อผู้ชม 
 สาเหตุท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เลือกไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายบตัร
ละครเพลงของตนนั้นมาจากสาเหตุหลกัคือ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์มีจุดจ าหน่ายบตัรจ านวนมากและ
หลากหลายช่องทาง ส่งผลใหผู้ช้มละครเพลงสามารถหาซ้ือบตัรละครเพลงของบริษทัไดส้ะดวก 
 
   “คนดูอยากดู แต่ว่าบัตรหาซ้ือยากคนดูอาจเปล่ียนใจไม่ดู ดังนั้นคนดูต้องเข้าถึง
ช่องทางจาํหน่ายบัตรได้ง่ายและสะดวกท่ีสุด ไทยทิคเกต็เมเจอร์แขง็แรงตรงนี ้จุดจาํหน่ายเขาเยอะ
มาก ตามสถานท่ีสําคัญ ห้างใหญ่ๆ ผู้ชมอยากซ้ือบัตรท่ีไหนกไ็ด้ หรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วจอง
ผ่านอินเตอร์เนท็กไ็ด้” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
 ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ไดพ้ฒันาช่องทางการจ าหน่ายบตัรทีหลากหลาย ไดแ้ก่ สาขา
จุดจ าหน่ายบตัร การซ้ือบตัรออนไลน์(Website) ศูนยโ์ทรศพัท์ (Call Center)  การซ้ือผ่าน
โทรศพัท์มือถือ(Wap) นอกจากน้ีพบวา่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์เป็นตวัแทนจ าหน่ายบตัรมากกว่า 90% 
ของจ านวนบตัรงานแสดงทั้งหมดในประเทศไทย 
 
  1.2.2.2  ผลกระทบต่อผู้ด าเนินธุรกจิ 
 นอกจากช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายสามารถเขา้ถึงและอ านวยความ
สะดวกต่อกลุ่มผูช้มได้แล้วนั้ น การด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษัทซีเนริโอ จ ากัด พบว่า
ประสิทธิภาพของระบบการจดัจ าหน่ายและการด าเนินงานของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ส่งผลดีต่อการ
ก าหนดแผนธุรกิจละครเพลงใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูช้มและสถานการณ์ทางการตลาด
ไดท้นัท่วงที เช่น การวเิคราะห์ขอ้มูลการจ าหน่ายบตัรเพื่อเพิ่มรอบการแสดง เป็นตน้ 

 
 “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์มีระบบการจัดจําหน่ายท่ีดี เราสามารถเช็กยอดขายได้
ตลอดเวลาผ่านอินเตอร์เน็ทและเขาจะทาํ report มาตลอด เราจะรู้เลยว่ายอดขายบัตรละครเพลงแต่
เร่ืองเป็นอย่างไร ยอดว่ิงไหม ขายหมดหรือยัง ซ่ึงข้อมูลตรงนีเ้ราสามารถกาํหนดแผนธุรกิจเราได้
ทันสถานการณ์ว่า ควรตัดสินใจเพ่ิมรอบไหม ควรเพ่ิมก่ีรอบ”  (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553) 

 
 นอกจากน้ีพบว่าไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีส่วนช่วยในการประชาสัมพนัธ์รายละ-
เอียด การเปิดแสดงละครเพลงและการจ าหน่ายบตัรของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไปยงักลุ่มผูช้มไดใ้น
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วงกวา้ง  โดยไทยทิคเก็ตเมเจอร์จะประชาสัมพนัธ์รายละเอียดละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ไปยงัฐานขอ้มูล
ลูกคา้ของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดต่างๆ อนั อาทิเช่นไดแ้ก่ จดหมาย
ข่าว ThaiTickerMajorGuide, E-mail เป็นตน้ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวส่งผลดีต่อธุรกิจละครเพลง
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
 

 
ภาพท่ี 4.11  รายละเอียดละครเพลงลมหายใจ เดอะมิวสิคลั ในจดหมายข่าวThaiTickerMajorGuide 
 
 1.2.3   ผู้บริโภค (Consumer) 
     ผูบ้ริโภค ในธุรกิจละครเพลง นั้น ก็คือ “ผูช้ม”  ซ่ึงนบัว่าส าคญัอย่างยิ่งต่อธุรกิจละคร
เพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เน่ืองเพราะรายไดก้ว่า 95% ของละครเพลงแต่ละเร่ืองท่ีเปิดแสดงนั้น
ลว้นมาจากจ าหน่ายบตัรเขา้ชมทั้งส้ิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มผูช้มละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
แบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
 1.2.3.1  กลุ่มผู้ชมทัว่ๆ ไป 
 กลุ่มผูช้มกลุ่มน้ีมีความหลากหลาย เป็นกลุ่มท่ีตดัสินใจชมละครเพลงของ 
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัเพื่อความบนัเทิงเป็นส าคญั มีความคาดหวงัในความหวือหวาต่ืนตาของการ
แสดงบนเวที บทเพลงไพเราะ อาจจะเป็นผูช้มท่ีความสนใจในละครเพลงเป็นพิเศษหรือไม่ก็ได ้

 
“ดูองค์ประกอบรวมๆ ถ้าเร่ืองไหนน่าสนุกกจ็ะดู ไม่ได้ดูครบทุกเร่ืองท่ีเปิดแสดง” 

(อดิสร  ส่งเสริม, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 “ชอบดูละครเพลงอยู่แล้ว ถ้าเร่ืองไหนน่าสนใจกด็ู หรือถ้ามีคนมาชวนกจ็ะดู” 

(ปัทมาพร ไชยเชษฐพ์ิพฒัน์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

DPU



 

 

134 

 “เห็นการโปรโมท ฉากอลังการ แสงสีสวยดี เพลงเพราะ เร่ืองไหนมีโอกาสจะดู” 
(กฤษณพงศ ์ หอมช่ืน, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
 กลุ่มผูช้มในกลุ่มน้ีคือกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มหน่ึงท่ีทีมงานให้ความส าคญั โดย
ก าหนดนโยบายในการผลิตละครเพลงเพื่อตอบสนองกลุ่มผูช้มกลุ่มน้ีเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นกลุ่ม-
เป้าหมายท่ีมีจ านวนมาก หลากหลายและมีโอกาสทางธุรกิจ 

 
  “ผู้ชมของเรามีท่ัวไปทุกวยั คนทาํงาน วัยรุ่น เดก็ ผู้ใหญ่ คนสูงอายุ มีหมด การ
ทาํละครเพลง มองว่าไม่ควรท่ีจะจับกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดี 
ท้ังนีเ้พ่ือท่ีจะทาํให้ฐานผู้ชมมีมากขึน้ แต่เป็นการเพ่ิมความหลากหลายให้กับธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น
จะเห็นว่า เราไม่ได้ทาํละครเวทีในทิศทางใดทิศทางหน่ึง แต่จะมีความหลากหลาย ” ถกลเกียรติ 
วรีวรณ ผูบ้ริหารบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั กล่าว (ผูจ้ดัการรายวนั. 2551, 30 กรกฏาคม) 
 
 1.2.3.2  กลุ่มผู้ติดตามผลงานละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
 กลุ่มผูช้มประเภทน้ีเป็นกลุ่มผูช้มท่ีติดตามผลงานละครเพลงของทีมงานผูผ้ลิต
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งช่ืนชมและเช่ือมัน่ในฝีมือในการผลิตละครเพลงของ
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ผูช้มกลุ่มน้ีมกัจะชมละครเพลงทุกเร่ืองท่ีเปิดแสดง สมคัรเป็นสมาชิก R-Card 
และเป็นสมาชิกในเวบ็บอร์ดของโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 

“ถ้าเป็นละครเพลงของซีเนริโอ ดูทุกเร่ือง เช่ือได้เลยว่าคุณภาพ สนุก อลังการ ไม่ผิดหวงั” 
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ไม่พลาดสักเร่ืองถ้าประทับใจมากจะดูหลายรอบ ต้องสมคัรบัตร R-Card ไว้ เพราะจะได้ส่วนลด
บางคร้ังยงัทีสิทธิพิเศษ เช่น ร่วมงานเปิดตัวละครเพลง” 
(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 “ดูมาตั้งแต่วิมานเมืองเม่ือ 10 กว่าปีก่อน ซ่ึงละครของเขาสนุก ให้แง่คิด และคุ้มค่า” 
(ปัทมาพร ไชยเชษฐพ์ิพฒัน์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
 ทีมงานผูผ้ลิตเช่ือว่า กลุ่มผูช้มกลุ่มน้ีคือมีความส าคญัในฐานะฐานผูช้มประจ า
ของบริษทั โดยการผลิตละครเพลงของบริษทั เน้นสร้างความพึงพอใจกบัผูช้มกลุ่มน้ีเป็นส าคญั
เช่นกนั และจากการสัมภาษณ์ คุณศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา THEATRE MANAGEMENTโรง
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ละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์พบวา่ในเดือนกรกฏาคม 2553 มีจ านวนผูเ้ป็นสมาชิก R-Card ราว 
20,000 คน  

 
 “แฟนประจาํของเราบ้างคนกเ็ป็นแฟนประจาํของเราตั้งแต่ บัลลังก์เมฆ ทวิภพ 
เร่ือยมา” ถกลเกียรติ วีรวรณ ผูบ้ริหารบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั กล่าว (ผูจ้ดัการรายวนั. 2551, 30 
กรกฏาคม) 
 
 “คนดูกลุ่มใหญ่ของเรากลุ่มหน่ึงคือกลุ่มท่ีตามงานของเราตลอด  ชอบสไตล์
ละครเพลงของเรา เช่ือในเครดิตทีมงาน เขาจะดูทุกเร่ือง ซ่ึงมาพร้อมความคาดหวัง ในการทาํละคร
แต่ละเร่ืองจึงต้องพยายามไม่ทาํให้เขาผิดหวงั” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 1.2.3.3  กลุ่มผู้ติดตามผลงานและนวนิยาย 
 กลุ่มผูช้มประเภทน้ีจะเป็นกลุ่มผูช้มท่ีประทับใจในบทประพนัธ์ต้นฉบบัท่ี
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั น ามาพฒันาเป็นละครเพลง โดยมุ่งเนน้เสพเน้ือหาของนวนิยายท่ีตนช่ืนชนใน
รูปแบบละครเพลง  การตีความในเน้ือหาของทีมงานละครเพลง  

 
“ดูเพราะประทับใจบทประพันธ์ท่ีเอามาทาํละครเพลงเช่นฟ้าจรดทรายมานาน และรอว่าเม่ือไหร่จะ

ถกูสร้างเป็นละคร หรือหนังประทับใจมากท่ีถกูสร้างเป็นละครเพลง ย่ิงน่าดูเข้าไปใหญ่” 
(พนิตา  มะลิเถาว,์ สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 “อ่านข้างหลังภาพแล้วชอบ พอเป็นละครเพลงเลยอยากดู ดูว่าจะนาํเสนออย่างไร ตีความอย่างไร” 
(ปิยนนัท ์นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
 ทีมงานผูผ้ลิตคาดหวงัใช้ฐานผูอ่้านท่ีช่ืนชอบจากบทประพนัธ์ยอดนิยม ให้
กลายเป็นกลุ่มผูช้มละครเพลงของตนเม่ือบทประพนัธ์ยเร่ืองนั้นถูกสร้างเป็นละครเพลง เป็นการ
ขยายฐานผูช้มใหก้วา้งข้ึน เสริมโอกาสทางธุรกิจ 

 
  “กลุ่มคนดูบ้างกเ็ป็นแฟนนิยายท่ีเราเอามาทาํ ยกตัวอย่าง ฟ้าจรดทราย ข้างหลัง
ภาพ กป็ลืม้บางคนเจอหลังละครแสดงจบกบ็อกดีจังเลยซาบซ้ึงเหมือนตอนอ่านหนังสือ”   
ถกลเกยีรติ วรีวรณ ผูบ้ริหารบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั กล่าว (ผูจ้ดัการรายวนั. 2551, 30 กรกฏาคม) 
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 “นิยายดังๆ คนไทยจะรู้จัก พอมาทาํเป็นละครเพลง มนัน่าสนใจขึน้ คนเหล่านีก้็
จะมาดูตัวละครท่ีเขาชอบ  เขาสนใจดูละครของเรา มาดูว่าสนุก ประทับเท่าหนังสือไหม” (ฤดีภญั 
แสงชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
 1.2.3.4   กลุ่มแฟนคลบัของศิลปินหรือนักแสดงที่เล่น 
 กลุ่มผูช้มกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมาชมละครเพลงของบริษทัเพราะช่ืนชม และ
ติดตามผลงานของนกัแสดงหรือศิลปินท่ีแสดงละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัในแต่ละเร่ือง  
วตัถุประสงคห์ลกัของผูช้มกลุ่มน้ีคือตอ้งการชมความสามารถของศิลปินหรือนกัแสดงท่ีตนช่ืนชม 
มาสวมบทบาทเป็นตวัละครต่างๆ ละครเพลง 
  
“มีนักแสดงหลายคนท่ีน่าติดตามถ้าเล่นละครเพลง เช่นคุณรัดเกล้า แพท นัทมีเรีย หรือคุณสินจัย” 

(นพดล  สินพิศุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ช่ืนชมการแสดงของแพทมาก อยากตอนข้างหลังภาพพอรู้ว่าแพทเล่นกอ็ยากดูเลย” 

(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 

 “ดูเร่ืองลมหายใจ 2 รอบ เพราะว่าชอบมอสเล่นละครเพลงและอยากเห็นนิโคลเล่นนะครเพลง” 
(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
 ปัจจยัด้านศิลปินหรือนักแสดงจะมีผลต่อการดึงดูดกลุ่มแฟนคลบัของศิลปิน
หรือนกัแสดงนั้นๆ ใหเ้ขา้ชมละครเพลง หากแต่การเขา้ชมละครเพลงของกลุ่มผูช้มกลุ่มน้ีจะมุ่งเนน้
ไปท่ีการเสพละครเป็นหลกั 

 
 “กลุ่มคนท่ีดูละครเวที เขาไม่ใช่กลุ่มคนดู concert วัยรุ่นท่ัวไป เขามาดูละคร
ไม่ได้มากร๊ีดศิลปินบนเวที มีบ้างท่ีแฟนคลับจะมาดู บีใ้นข้างหลังภาพ แต่เขามาดูบีใ้นบทนพพร 
ไม่ใช่โชว์ และคิดว่าเป็นไม่ก่ีเปอร์เซนต์ของผู้ชมเท่านั้นเอง ผู้ชมอีกมากมายมาเพ่ือชมละครเพลง 
ไม่ได้มาดูนักร้องร้องเพลง” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
 1.2.4   หน่วยงานต่างๆ ภายในกจิการหรือองค์กร(Company) 
 สภาพแวดลอ้มในดา้นน้ีแตกต่างจากสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ เน่ืองจากเป็นสภาพแวด-
ล้อมภายในกิจการท่ีสามารถควบคุมและปรับเปล่ียนให้สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนิน 
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กิจกรรมทางการตลาดได ้อย่างไรก็ตามปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธรกิจละครเพลงบริษทั 
ซีเนริโอ จ ากดั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 1.2.4.1  ทรัพยากรทางการเงิน 
 ปัจจยัดา้นทรัยากรทางการเงินมีผลอยา่งยิง่กบัการก าหนดนโยบายการผลิต และ
ความอยูร่อดของธุรกิจละครเพลงและธุรกิจโรงละครในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามปัจจยัดา้นทรัพยากร
ทางการเงินของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั สามารถสรุปภาพรวมไดด้งัน้ี 
 

ด้านแหล่งทีม่าทรัพยากรทางการเงิน 
แหล่งทรัพยากรทางการเงินในการด าเนินธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 

และโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  -    แหล่งทีม่าทรัพยากรทางการเงินของธุรกจิละครเพลง 
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัวางนโยบายการผลิตละครเวทีไวเ้ฉล่ียปีละ 3 เร่ืองโดย
ละครแต่ละเร่ืองใชง้บประมาณต่างกนั ละครละครฟอร์มเล็กใช้งบการผลิตประมาณ 10 ลา้นบาท  
ละครฟอร์มกลางใชง้บประมาณ 30 ลา้นบาท  และละครฟอร์มใหญ่ใชง้บประมาณ 40-50 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีทางบริษทัจะตอ้งใช้งบประมาณในการผลิตเฉล่ีย 80-100 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามงบประมาณ
ในการผลิตละครเพลงแต่ละเร่ืองนั้น มาจากงบประมาณของ บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เองซ่ึงไดก้  าหนด
ไวใ้นการวางแผนผลิตแต่ละปี 
 
   -  แหล่งทีม่าทรัพยากรทางการเงินของโรงละครเมือไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
   การก่อสร้างโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ นั้นตอ้งใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างประมาณ 500 ลา้นบาท บริษทั จึงเลือกวิธีเปิดรับผูส้นบัสนุนโรงละครเพื่อแสวงหา
รายได ้ขณะน้ีโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ มีผูส้นบัสนุนหลกั 2 รายไดแ้ก่ เมืองไทยประกนั
ชีวติ จ  ากดั และ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  

 
  การให้การสนับสนุนโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ของบริษัท 
เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั ซ่ึงสนับสนุนงบประมาณในสัดส่วนท่ีมากกว่า บริษทั ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ส่งผลท าให้ทั้งสององคก์รไดรั้บสิทธิพิเศษในโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั 
เธียเตอร์แตกต่างกนัออกไป 
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   บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั  
 -  ไดสิ้ทธิในการตั้งของโรงละคร ไดแ้ก่ เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 -   พื้นท่ีโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ในโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 -   สิทธิในการใชส้ถานท่ีโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)  
 -  ท่ีนัง่ชั้นลอยในโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธอร์เตอร์ 
 -   พื้นท่ีโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ในโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 -   สิทธิในการใชส้ถานท่ีโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 

  ด้านรายรับ 
  รายรับของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และ รายรับของโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  -    รายรับของธุรกจิละครเพลง  
   ธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ในการจดัแสดงละครเพลงแต่ละ
เร่ืองนั้น ทางบริษทั สามารถแสวงหารายไดจ้าก 2 แหล่งหลกัๆ ไดแ้ก่  

   1.    รายรับจากการจ าหน่ายบตัร คิดเป็น 95%  
2. รายรับจากการผูส้นบัสนุนละครเพลงแต่เร่ืองคิดเป็น 5%  

 
 การเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั แต่ละรอบ มีผูเ้ขา้ชมต่อ
รอบเฉล่ีย 70-80% ส่วนรอบท่ีท ารายไดสู้งสุดอยูท่ี่ 2.2 - 2.3 ลา้นบาท ขณะท่ีรอบท่ีมีคนดูนอ้ยสุดจะ
มีรายได้เฉล่ียประมาณ 1.5 ลา้นบาท ธุรกิจละครเวทีละครเพลงและละครเวที คิดเป็น 25% ของ
รายได ้บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั หรือมีมูลค่ากวา่ 200 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2551 (ผูจ้ดัการรายวนั. 2551, 
30 กรกฏาคม) 
 
   -   รายรับของโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
    โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ จะมีรายรับหลกัจาก 
    1. รายรับจากการเปิดให้เช่าพื้นท่ี ทั้งจากการเช่าพื้นท่ีเปิดแสดงละครเพลง
ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัเองคิดเป็น 80%  และจากหน่วยงานอ่ืนๆ คิดเป็น 20%  
    2. รายรับการเปิดบริการ R-Café (ร้านอาหาร) 
    3. รายรับจากการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกในร้าน R-Shop    
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  รายรับจากการเปิดให้เช่าพื้นท่ีของโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ถือ
เป็นแหล่งรายไดห้ลกัของโรงละคร ทั้งน้ีเกิดจากการท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ก าหนดนโยบายสร้าง
รายไดห้ลกัแก่โรงละครดว้ยการผลิตละครเพลงเพื่อป้อนโรงละคร โดยคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ 
ผูบ้ริหารบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั กล่าววา่ 

 
  “ธุรกิจโรงละครเพียงอย่างเดียว ถือว่าอยู่ได้ยาก ย่ิงมีการลงทุนสูงแต่รายได้
ท่ีมามีเพียงให้เช่า ทางบริษัทเองจึงต้องมีการผลิตละครเวทีเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้นมองว่า  จากเดิมถ้า
เพียงโรงละครอย่างเดียวกับการลงทุนกว่า 500 ล้านบาท คาดว่าจะคืนทุนใน 10-12ปี แต่เม่ือมีการ
ผลิตละครเวทีเข้ามาช่วย เช่ือว่าคุ้มทุนเร็วขึน้ ในเวลาเพียง 6 ปีเท่านั้น” (ผูจ้ดัการรายวนั, 2551, 30 
กรกฏาคม) 
 
 1.2.4.3  ทรัพยากรบุคคล 

  ปัจจยัดา้นทรัพยากรบุคคล อนัไดแ้ก่ ศกัยภาพของทีมงาน จ านวนทีมงาน และ
ลกัษณะการจา้งงาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัในดา้นก าลงั
การผลิต ศกัยภาพการผลิต โดยเช่ือมโยงสู่การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจในท่ีสุด อย่างไรก็
ตามปัจจยัดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจละครเพลง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 -   จ านวนทรัพยากรบุคคลส่งผลกระทบต่อการวางแผนธุรกจิ 

 ทรัพยากรบุคคลมีความสัมพนัธ์ทางตรงกับการวางแผนการด าเนินธุรกิจ
ละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั กล่าวคือ ในธุรกิจละครเพลงของบริษทัประกอบดว้ยทีมงาน
จ านวนนอ้ย และทีมงานผูผ้ลิตเพียง 1 ชุดเท่านั้น ซ่ึงเป็นทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงของบริษทัแทบทุก
เร่ือง อีกทั้งยงัตอ้งรับผดิชอบงานดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัร่วมดว้ย ทีมงานดงักล่าวหมายรวมถึงทีมงาน
หลกัๆ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสร้าง ทีมงานสร้างสรรค ์ทีมบทละคร ผูค้วบคุมการผลิต และผูก้  ากบัศิลป์  
ดงันั้นทรัพยากรบุคคลอนัจ ากดัจึงส่งผลกระทบต่อนโยบายการผลิตละครเพลงของบริษทัดว้ย นัน่
คือ สามารถผลิตละครเพลงไดปี้ละ 3 เร่ืองเท่านั้น 

 
 “ทีมงานหลักๆ ของเรามีน้อยและมีทีมเดียวเท่านั้น การวางแผนการผลิตปีละ 
3 เร่ืองนั้นเหมาะสมกับโรงละคร แต่ทีมผู้ผลิตจะหนักมาก เพราะจบละครเพลงเร่ืองหน่ึง กไ็ปทาํอีก
เร่ืองหน่ึงต่อ กาํลังซ้อมเร่ืองนีอ้ยู่  กต้็องคิดบทของเร่ืองต่อไปแล้ว และคิดพลอตของเร่ืองในอนาคต
อีกทีนึงด้วย” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
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 -   ลกัษณะการจ้างงาน 
 พนกังานในธุรกิจละครเพลงของบริษทัซีเนริโอ จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีเป็นพนักงานประจ าของบริษทัซ่ึงในธุรกิจละครเพลงจะเป็นทีมงานผูผ้ลิตหลัก เช่น
ทีมงานสร้างสรรค ์ทีมเขียนบทละคร ผูก้  ากบัศิลป์ ผูค้วบคุมการผลิต ทีมงานชุดน้ียงัรับผิดชอบงาน
ดา้นต่างๆ ของบริษทั และพนกังานอีกกลุ่มหน่ึงจะเป็นพนกังานท่ีจดัจา้งในลกัษณะชัว่คราว ตาม
เน้ือท่ีเกิดข้ึนจริง   

 
  “พนักงานประจาํของเราคือกลุ่มทาํละครเพลงหลักๆ เช่นทีม  Crative ทีม
บท ซ่ึงส่วนใหญ่กรั็บผิดชอบงานด้านอ่ืนๆ ของบริษัทด้วย ท่ีเหลือเช่น แบลค็เสตจ นักแสดงสมทบ 
นักเต้น เรากจ้็างเป็นรอบๆ ถ้าไม่มีการแสดงก็ไม่จ้าง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 
2553) 

 
 “โรงละครมีพนักงานประจําน้อยมาก แม่บ้านและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเราจ้างบริษัทข้างนอก หรือ Archer เรากจ้็างแค่ตอนโรงละครมีการเปิดแสดง”(จกัรกฤษณ์ 
พิมพว์รเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
 1.2.4.4  ภาพลกัษณ์องค์กร 
 ภาพลกัษณ์ของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมีความสัมพนัธ์ทางตรง
กบัผูช้มละครเพลงของบริษทั  ทั้งน้ีการก าหนดภาพลกัษณ์ของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั นั้น เกิดข้ึนจากนโยบายการผลิตละครเพลงของบริษทั และการวเิคราะห์กลุ่มผูช้ม 

 
 ภาพลกัษณ์ของธุรกจิละครเพลง 

 ผูบ้ริหารทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไดว้ิเคราะห์ภาพลกัษณ์
ของธุรกิจละครเพลงบริษทัของตนวา่ มีภาพลกัษณ์เป็นผูผ้ลิตละครเพลงแนวมวลชนนิยม (Mass) 
ทั้งน้ีมาจากนโยบายการผลิตละครเพลงของบริษทัเอง และจากการวเิคราะห์ผูช้ม 

 
 “คนไทยหลายคนยังมีความรู้สึกกลัวและไม่กล้าท่ีจะดูละครเวที   เพราะดูยาก
เกินไป จะต้องปีนบันไดหรือเปล่า จากโจทย์สําคัญข้อนี ้จึงแปรออกมาสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีกว้างขึน้  
เราจาํเป็นต้องทาํให้ละครเพลงเป็น Mass เป็นท่ีช่ืนชอบของคนหมู่มาก เพ่ือขยายฐานคนดู จากฐาน
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ความประทับใจ ดูสนุก ดูแล้วรู้สึกช่ืนชมขณะเดียวกันไม่ทิ้งความเป็นศิลปะการแสดงอยู่ ” ถกล-
เกยีรติ วรีวรรณ กล่าว (บิสิเนสไทย, 2550, 12 กนัยายน, www.businessthai.co.th/bt/content.php? 
data=410566 ) 
 
 “เรามองว่าเราทาํละครแบบ Mass คือมันต้องมีแง่ของศิลปะการแสดงด้วยแต่
คนดูต้องดูง่ายด้วย เพราะคนดูเมืองไทยกย็งัอยากจะมาดูอะไรท่ีสบายใจ สวยๆงามๆ อยู่แล้ว เสียเงิน
มาเป็นพัน ชอบดูอะไรซาบซ้ึง เสียเงินมาเป็นพัน เราทาํให้ดู ดังนั้นน่ีคือ  Style และ ภาพลักษณ์ของ
เรา” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 เช่นเดียวกบันกัวจิารณ์อยา่งคุณอภิรักษ ์ ชยัปัญหา ไดก้ล่าวถึงผลงานละครเพลง
ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ผลิตข้ึนเพื่อตอบสนองดา้นความบนัเทิงต่อผูช้มเป็นหลกัส าคญั 

 
 “เราอาจเรียกละครเพลงแบบคุณบอยได้ว่าเป็นละครมิวสิคัลในกระแส
วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture)  ซ่ึงงานลักษณะนี้มักเน้นการสร้างผลงานเพ่ือความ
บันเทิงเป็นสําคัญ ลดระดับเชิงช้ันทางศิลปะอันสูงส่งลงมาเพ่ือให้เข้าถึงผู้ชมมหาชนได้ง่ายขึ้น  จึง
ไม่น่าแปลกใจว่า ทาํไมผลงานละครเพลงของคุณบอยจึงประสบความสําเร็จในด้านจาํนวนผู้ชม
เสมอ หากมองจากกรอบความคิดนี ้กต้็องบอกว่าคุณบอย มีแนวทางชัดเจน ต้องการสร้างงานท่ีเน้น
ความบันเทิงเป็นหลัก” ( อภิรักษ ์ ชยัปัญหา, 2552)  

 
 ภาพลกัษณ์ของธุรกจิละครเพลงกบัผู้ชม 
 ภาพลักษณ์ของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากัดนั้น มีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัลกัษณะของผูช้ม บริษทัซีเนริโอนั้นเน้นผลิตละครเพลงเพลงแนวมวลชนนิยม(Mass) 
เกิดจากการวิเคราะห์และผลิตงานเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูช้มท่ีผูช้มในวงกวา้ง ผูช้มทุก
เพศวยัสามารถรับชมได ้ดงันั้นผูช้มละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัส่วนใหญ่จะเนน้เสพความ
บนัเทิง มากกวา่การเสพศิลปะการแสดง 

 
 “Style ของเรา นักวิจารณ์จะเกลียด ก็คือเหมือนหนังฮอลิวูด เราคือไม่เอานัก
วิจารณ์ เราเอาคนดู  ถ้าเราแคร์นักวิจารณ์แล้วละครเจ๊งนักวิจารณ์ก็ไม่ได้มารับผิดชอบค่าใช้ จ่าย 
ดังนั้นเราเคยไม่ประสบความสาํเร็จจากสู่ฝันอันย่ิงใหญ่ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีนักวิจารณ์ชอบมาก คนดูส่วน
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ใหญ่กเ็ป็นแบบอาร์ทๆ  แต่คนดูท่ัวไปกน้็อยเหลือเกิน คนดูเมืองไทยกย็ังอยากจะมาดูอะไรท่ีสบาย
ใจ สวยๆงามๆ อยู่แล้ว” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 ในทศันะของนักวิจารณ์อย่างอภิรักษ์  ชัยปัญหา ซ่ึงมองว่ารูปแบบการผลิต
ละครเวทีท่ีเนน้ตอบสนองดา้นความบนัเทิงต่อผูช้มเป็นหลกันั้นมีผลสัมพนัธ์ต่อผูช้มท่ีมาชมละคร
เพลงเพื่อความบนัเทิงเป็นหลกั เช่นกนั  

 
 “ผู้ชมกลุ่มนีไ้ม่ได้มาชมละครเพราะต้องการช่ืนชมกับศิลปะการเล่าเร่ืองท่ีเลิศ
เลอ เตม็ไปด้วยช้ันเชิงทางวรรณกรรม ไม่ต้องการมาเสพ “สาร” จากละครท่ีลึกซ้ึง ซับซ้อน กระตุ้น
ปัญญา แต่เขามาเพ่ือเสพความบันเทิงใจ สําเริงอารมณ์เป็นสําคัญ  ซ่ึงลักษณะเช่นนีน้ับเป็นรากฐาน
ทางวัฒนธรรมการชมมหรสพของคนไทยท่ีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  เช่น การชมลิเก  การชม
หมอลาํ หรือแม้แต่ละครโทรทัศน์” ( อภิรักษ ์ ชยัปัญหา, 2552) 

 
 1.2.2.5  การวจัิยพฒันา 
 ในธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีการท าการวจิยัเพื่อพฒันาธุรกิจ
ละครเพลงของตนในสองลกัษณะ อนัไดแ้ก่ การวิจยัเพื่อพฒันาศกัยภาพในการผลิต และการวจิยั
กลุ่มผูช้ม 
 -   การวจัิยเพือ่พฒันาการศักยภาพในการผลติ 
 การวิจยัในลกัษณะน้ีทีมงานจะจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีหากแต่ไม่มีช่วงเวลา
ในการวจิยัท่ีแน่นอน โดยมีวตัถประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาศกัยภาพในการผลิต โดยเนน้ไปท่ีโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์และการพฒันาวสัดุอุปกรณ์ รูปแบบการวิจยัมกัเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรง
ละครจากต่างประเทศเขา้มาประเมินและหาขอ้บกพร่องของโรงละครเพื่อพฒันาและหาทางแกไ้ข 

 
 “ในแต่ละปีกจ็ะเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านละครเวทีจากเมืองนอกมาเย่ียมชม เขาก็
เคยวิจาร์ณว่า รัชดาลัยเน่ียเสียงนะ ได้ยินเคลียร์ แต่เบาเกินไป ดังนั้นเราก็ลงทุนเพ่ิม ก็อีกเยอะ
ประมาณ 10 ล้าน”(ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
  

 -   การวจัิยกลุ่มผู้ชม 
 บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีการท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของ
ผูช้มในทุกรอบท่ีเปิดการแสดง ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการการวิจยัน้ีเพื่อส ารวจความพึงพอใจ ขอ้ปรับ-
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ปรุงเสนอแนะท่ีผูช้มต่อละครเพลงในแต่ละเร่ือง  ขอ้บกพร่องของการแสดงในแต่ละรอบการแสดง 
รวมถึงเป็นการส ารวจพฤติกรรมทางการตลาดดา้นอ่ืนๆ ของกลุ่มผูช้มเป้าหมาย  นอกจากน้ีผลการ
ศึกษาวจิยัทีมงานผูผ้ลิตจะน าไปใชพ้ฒันาละครเพลงท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อไป 

 
 การวิจยัน้ีด าเนินงานโดยโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ โดยขั้นตอน
นั้นจะแจกให้ผูช้มทุกท่านพร้อมกบัวารสาร RACHADALAI MAGAZINE ในขณะท่ีผูช้มเดินเขา้
โรงละคร ซ่ึงผูช้มสามารถกรอกรายละเอียดและขอ้เสนอแนะไดอ้ย่างเต็มท่ีและส่งแบบสอบถาม
กลบัต่อเจา้หนา้ท่ีโรงละครเม่ือจบการแสดง  และในทุกรอบการแสดงทีมงานโรงละครจะสรุปผล
เพื่อน าเสนอต่อทีมงานผูผ้ลิตละครเพลง และมีการท าสรุปภาพรวมเม่ือละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ปิดการ
แสดงไปแลว้ 

 
  

 
 

“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.12  แบบสอบถามละครเพลงลมหายใจ เดอะมิวสิคลั 
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 “แบบสอบถามเราเร่ิมทาํตั้งแต่บัลลังก์เมฆท่ีเราแสดงท่ีศูนย์วฒันธรรมและทาํมาตลอด 
ข้อมลูท่ีเราได้จากการทาํแบบสอบถามคือเรารู้ว่า คนดูชอบไม่ชอบอะไร หรือในแต่ละรอบมี
บกพร่องอะไรบ้าง โรงละครจะทราบว่าควรปรับปรุงบริการอย่างไร และผลท่ีได้ทีมละครกจ็ะใช้ผล
ตัวนีใ้นการทาํละครเร่ืองต่อๆ” (จกัรกฤษณ์  พิมพว์รเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
 1.2.2.6  ท าเลทีต่ั้ง 
 โรงละคร เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 และชั้น 5 ศูนยก์ารคา้ดิ 
เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ีจากการวิจยัพบว่า สาเหตุท่ีเมืองไทยรัชดา
ลยัเธียเตอร์ เลือกท่ีจดัอยู่ในอาคารศูนยก์ารคา้ ดิเอสพละนาด มากกว่าการก่อตั้งโรงละครเด่ียว
(Stand Alone) นั้นมาจากปัจจยั 3 ขอ้ดงัน้ี 

 
 -   ปัจจัยด้านธุรกจิ 

 ผูบ้ริหารบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัไดว้ิเคราะห์แลว้วา่การสร้างโรงละครนั้นตอ้ง
ใช้งบประมาณจ านวนมาก โดยหากตอ้งซ้ือท่ีดินเพื่อก่อนสร้างโรงละครด้วยนั้นอาจตอ้งเพิ่มงบ 
ประมาณมากข้ึนไปอีก อีกทั้งยงัมีเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึนมากมาย เม่ือวิเคราะห์ถึงความคุม้ค่าและเหมาะสม
ในการลงทุน บริษทั จึงเลือกท่ีจะตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ โดยการเช่าพื้นท่ีกับ
ศูนยก์ารคา้ดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก 

 
 “ถ้าเป็น Stand Alone เราเจอค่าท่ี  และต้องมาเลือกว่าจะซ้ือพืน้ท่ีว่าตรงไหน
ยังไง  ซ่ึงคงกลายเป็นต้นทุนท่ีแพงท่ีสุดอยู่แล้ว  ซ่ึงพืน้ท่ีกว้างขวางกลางเมืองแบบรัชดาลัยแบบนี ้ 
เราสู้ตรงนั้นไม่ไหวอยู่แล้วการมาอยู่กับห้าง กล็ดต้นทุนไปบ้าง คือห้างเขากซ้ื็อท่ีของเขา เรากเ็ช่า ท่ี
ห้างต่อ”   (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

  
 นอกจากความคุม้ค่าทางด้านการลงทุนของบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด แลว้ การท่ี
บริษทัเลือกก่อตั้งโรงละครกบัศูนยก์ารคา้ดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ยงัถือเป็นการเก้ือกูลกนัใน
เชิงธุรกิจของทั้ง  เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ และศูนยก์ารคา้ดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก อีก
ดว้ย 

 
 “เราต่างได้ผลดีท้ังคู่ เราได้เช่าท่ีท่ีไม่แพงนัก ดีกว่าเราต้องไปหาซ้ือพืน้ท่ีเอง  
แล้วส่ิงอาํนวยความสะดวกของห้างกมี็ครบ ท่ีจอดรถ หรือระบบความปลอดภัย ซ่ึงเหล่านีคื้อต้นทุน
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ท้ังหมด และส่ิงท่ีห้างเขากไ็ด้กลับไปคือ เราเป็นจุดดึงดูดคนมาเท่ียวห้าง คือ win-win ท้ังสองฝ่าย 
ทางห้างเรากไ็ด้เราเป็นตัวดึงดูดลูกค้า  อันนีพิ้สูจน์ได้เลยเพราะอย่างสตาร์บักส์ ข้างล่างจะคอยเช็ก
คิวการแสดงของเราอยู่ตลอด ว่าเราเล่นเม่ือไหร่  เพราะเล่นปุ๊ป ยอดเขาพุ่งขึน้ตลอด เวลาไม่มีละคร
เล่นเขาเงียบมาก”(ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 - ปัจจัยด้านผู้ชม 
 สาเหตุหน่ึงท่ีผูบ้ริหารใช้ในการตดัสินใจเลือกก่อตั้งโรงละคร เมืองไทย รัช
ดาลยั เธียเตอร์  ณ ศูนยก์ารคา้ดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก  คือการวิเคราะห์พฤติกรรมผูช้ม โดย
ท าเลท่ีตั้งตอ้งสามารถอ านวยความสะดวกของผูช้มท่ีตอ้งการมาชมของบริษทัไดอ้ยา่งเต็มท่ีโดยท่ี
ทางบริษทัไม่ตอ้งลงทุนเพิ่ม อาทิเช่น การเดินทางท่ีสะดวก การมีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ท าเล
ท่ีตั้งหาง่ายไม่ซบัซอ้นเป็นท่ีรู้จกัของคนในวงกวา้ง เป็นตน้ 

 
 “ก่อนหน้านีเ้ราใช้สถานท่ีแสดงละครเพลงคือศูนย์วัฒนธรรม ซ่ึงผู้ชมของ
เราคุ้นชิน ไปมาสะดวก สถานท่ีใหม่ของเราต้องไม่แย่กว่า   เอสพละนาดเป็นตัวเลือกท่ีดี เป็นห้างท่ี
อยู่กลางเมือง ริมถนนใหญ่  อยู่ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมซ่ึงผู้ชมของเรารู้จัก  ผู้ชมของเราก็เดินทาง
สะดวกจะขับรถมาเองกมี็ลายจอดรถรองรับ หรือสามารถมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินกส็ะดวก” (ชยากร 
สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 “สมยัท่ีเราแสดงท่ีศูนย์วฒันธรรม ผู้ชมเรากม็าเพ่ือชมละครย่างเดียว อยากจะ
กินข้าว กมี็แคนทีนเลก็ๆ ของศูนย์วฒันธรรมอยู่ ท่ีเดียว รีบมารีบไป แต่ตอนนีโ้รงละครของเราอยู่ใน
ห้าง ซ่ึงมีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย ก่อนดูละครคนดูสามารถเลือกทานอาหารอร่อยๆ เดินผ่อน
คลาย ปลดปล่อยอารณ์ ซ่ึงสาํคัญมากเพราะการเสพละครคือการเสพงานศิลป์ คนดูต้องปลอดโปร่ง
แจ่มในการเสพละครเพลง” (จกัรกฤษณ์ พิมพว์รเมธากุล, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
 -   ปัจจัยด้านทมีงานผู้ผลติ 
 สาเหตุหน่ึงท่ีทางบริษทัเลือกก่อตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ณ 
ศูนยก์ารคา้ดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ประการหน่ึงอาจเพราะสถานท่ีดงักล่าวไม่ไกลมากนกั
จากอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ถนนอโศก ซ่ึงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมีส านกังานอยู่ ณ ชั้น 14 
ของอาคารดงักล่าว ทั้งน้ีดว้ยระยะทางท่ีไม่ไกลกนันกั และสามารถเดินทางถึงกนัดว้ยรถไฟฟ้ามหา
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นคร ย่อมส่งผลดีต่อการติดต่อประสานงานและสะดวกในการเดินทางของผูบ้ริหารและทีมงานท่ี
ตอ้งเก่ียวพนักบัสถานท่ีทั้งสองอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.13  แผนท่ีแสดงต าแหน่งบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 

 
 1.2.2.7   ก าลงัการผลติ 
 ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีนโยบายในการผลิตละครเวท่ี
ใช้จดัแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ประมาณ 3 เร่ืองต่อ 1 ปี โดยแบ่งเป็น ละคร
เพลง 2 เร่ือง และละครพูด 1 เร่ือง อย่างไรก็ตามจ านวนท่ีทางบริษทัระบุน้ีเกิดจากปัจจยัหลกั 3 
ประการไดแ้ก่ สถานการณ์ทางการตลาดของธุรกิจละครเพลง  การบริหารโรงละครเมืองไทย รัชดา
ลยั เธียเตอร์ และศกัยภาพของทีมงาน 

 
 -   สถานการณ์ทางการตลาดของธุรกจิละครเพลง 

 ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จ ากัดมองว่า สถานการณ์ทาง
การตลาดของละครเพลงปัจจุบนันั้นแมก้ลุ่มผูช้มจะขยายตวัมากข้ึนกวา่ในอดีต  หากแต่ยงัจ าเป็น 
ตอ้งพยายามสร้างผูช้มหน้าใหม่ อีกทั้งรักษากลุ่มผูช้มเดิมไว ้ โดยเล็งเห็นว่าการผลิตละครเพลง
ออกอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอจะสามารถช่วยใหเ้กิดฐานทั้งท่ีเป็นผูช้มประจ า และผูช้มหนา้ใหม่ อนั
ส่งผลดีในระยะยาวของธุรกิจละครเพลงของบริษทั 

 
 “เพ่ือท่ีจะทาํให้ฐานผู้ชมมีมากขึน้ และเป็นการเพ่ิมความหลากหลายให้กับ
ธุรกิจ เราต้องผลิตละครอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่ทาํเร่ืองหน่ึงแล้วหายไป คนดูกจ็ะไม่ตามดู เราเลยตั้งเป้า
โปรดักช้ันปีละ 3 เร่ือง” ถกลเกยีรติ  วรีวรรณ กล่าว (ผูจ้ดัการรายวนั, 2551, 30 กรกฏาคม) 
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 “เจ้าอ่ืนๆ ท่ีทาํละครเพลงอาจจะทาํปีละเร่ือง หรือนานๆ ทาํที แต่ของเราเป็น
ธุรกิจหน่ึงถ้าเป็นธุรกิจมันอยู่ ไม่ได้ ต้องผลิตต่อเน่ือง สมํา่เสมอ ถึงจะเกิดคนดู เกิดแฟนประจํา 
ธุรกิจถึงจะอยู่ได้” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
  

 -   การบริหารโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 เม่ือบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัเลือกท่ีจะลงทุนก่อตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั 
เธียเตอร์ นั้นย่อมเท่ากบัว่าบริษทัตอ้งบริหารจดัการโรงละครนั้นมีรายได้และสามารถหล่อเล้ียง
ตนเองได ้จึงเป็นขอ้บงัคบัในทางธุรกิจให้ทีมงานละครเพลงตอ้งผลิตละครเพื่อป้อนโรงละครของ
ตน  

 
 “ธุรกิจโรงละครเพียงอย่างเดียว ถือว่าอยู่ได้ยาก  ย่ิงมีการลงทุนสูงแต่รายได้
ท่ีมามีเพียงให้เช่า ทางบริษัทเองจึงต้องมีการผลิตละครเวทีเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้นมองว่า จากเดิมถ้า
เพียงโรงละครอย่างเดียวกับการลงทุนกว่า 500 ล้านบาท คาดว่าจะคืนทุนใน 10-12ปี แต่เม่ือมีการ
ผลิตละครเวทีเข้ามาช่วย เช่ือว่าคุ้มทุนเร็วขึน้ ในเวลาเพียง  6 ปีเท่านั้น” ถกลเกียรติ  วีรวรรณ กล่าว 
(ผูจ้ดัการรายวนั. 2551, 30 กรกฏาคม) 
 
 “จากจุดเร่ิมต้นของการมีรัชดาลัย เรากเ็ร่ิมทาํละครเวทีเป็นอาชีพ ท่ีเราบอก
ว่าเป็นอาชีพ  เพราะสมยัก่อนตอนท่ีเราไปเช่าศูนย์วัฒนธรรมเน่ีย  เราไม่ว่าง เราขีเ้กียจ เราไม่พร้อม 
เราไม่ทาํกไ็ด้  เพราะเราไม่มีค่าใช้จ่ายด้านสถานท่ี  แต่พอเราลงทุนโรงละครแล้ว มนัเป็นหน้าท่ีท่ีเรา
จะต้องผลิตละครป้อน โรงละคร” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
  -   ศักยภาพของทมีงาน   

    กระบวนการผลิตละครเพลงของบริษทั 1 เร่ืองจากเร่ิมตน้ถึงเปิดการแสดง
กินระยะเวลากว่า 10 เดือน โดยขั้นเตรียมกาผลิตซ่ึงนับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการกุมทิศทาง
ละครเพลงแต่ละเร่ืองนั้นใช้ระยะเวลานานถึง 4 เดือน โดยในขั้นตอนน้ีทางบริษทัตอ้งใช้ทีมงาน
ผูผ้ลิตหลกัในการพฒันางาน เช่นผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากบัการแสดง ทีมงานสร้างสรรค์ ทีมบท
ละคร ผูก้  ากบัศิลป์ และผูค้วบคุมการผลิต อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทางขอ้จ ากดัของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ท่ี
มีทีมงานหลกัอยูเ่พียง 1 ทีม ท าใหส้ามารถพฒันาละครเพลงไดเ้พียงปีละ 3 เร่ืองเท่านั้น 
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 “สําหรับโรงละคร 3 เร่ืองกําลังดี แต่สําหรับคนทํางานเรียกว่าหนักมาก 
เพราะทีมผลิตหลักๆ  มีอยู่ ทีมเดียว ไม่ได้มีหลายทีมท่ีมาช่วยกันวน  ท่ีเกิดขึน้ตอนนี้คือ เรากาํลัง
ซ้อมเร่ืองนีอ้ยู่  กต้็องคิดบทของเร่ืองต่อไปแล้ว และคิดพลอตของเร่ืองในอนาคตอีกทีนึงด้วย  แต่
สําหรับทีม Stage หรือทีมสนับสนุนอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว เพราะจบเร่ืองหน่ึง ก็ไปทาํอีกเร่ือง
หน่ึงต่อได้” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
  

 กล่าวโดยสรุปปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเน
ริโอ จ ากัด สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1.สภาพแวดล้อมระดับมหภาค และ 2.
สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคล้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลง  อย่างไรก็ตาม
สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลง ประกอบไปดว้ย สภาพแวด- 
ล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ี
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทางการ
แข่งขนั  นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลงประกอบ
ไปดว้ย  ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ  คนกลางในตลาด ผูช้ม และหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองคก์ร อนั
หมายรวมถึง ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล ภาพลกัษณ์องคก์ร  การวิจยัพฒันา ท าเลท่ีตั้ง 
และก าลงัการผลิต   
 

 อย่างไรก็ตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลง สามารถสร้างเป็น
แบบจ าลองไดด้งัน้ี 
 

 
ภาพท่ี  4.14 ภาพจ าลองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
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ตอนที ่2  โครงสร้างและการบริหารงานละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั  
 ธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมี
คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงบริษทัซีเนริโอ จ ากดั ด าเนินกิจการดา้นธุรกิจบนัเทิงใน
หลากหลายแขนง โดยเร่ิมกา้วเขา้สู่ธุรกิจละครเพลงแบบครบวงจรในปี พ.ศ.2550  ดว้ยการก่อตั้ง
และบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ พร้อมแผนงานการผลิตละครเวทีเฉล่ียปีละ 3 
เร่ือง 

 
2.1  โครงสร้างการบริหารงานธุรกจิละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 

 ลกัษณะโครงสร้างการบริหารงานของธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากัด เป็น
โครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน มีบุคลากรไม่มากนกั เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลากหลาย 
เหตุเพราะเจา้หนา้ท่ีของธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัอีกดว้ย นอกจากน้ีธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เน้นการจดัโครง-
สร้างตามลกัษณะงานท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ โดยสามารถแบ่งโครงสร้างองคก์รออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 
  -  ส่วนงานผลติละครเพลง 
   ส่วนงานน้ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบกระบวนการผลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด 

ประกอบดว้ยต าแหน่งและฝ่ายหลกัๆ ในกระบวนการผลิตละครเพลง คือ ผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากบั
การแสดง ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายด าเนินการผลิต ฝ่ายรับผิดชอบดา้นการแสดง ดา้ยบทละคร ดา้น
การตลาด ดา้นเพลง ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ และกองอ านวยการ 
 

  -  ส่วนงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
   โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ เป็นหน่วยงานท่ีมีเจา้หนา้ท่ีจ  านวนนอ้ยและการ

จดัองคก์รเป็นไปในแนวราบไม่มีล าดบัขั้นมากนกั ในการบริหารจดัการนั้นจะมี Theater Manager 
(ผูจ้ดัการโรงละคร) บริหารจดัการโรงละครในภาพรวม และแบ่งโครงสร้างบริหารเป็น 3 ส่วนงาน
ได้แก่ House Manager (ผูจ้ดัการโรงละครส่วนใน)  ท าหน้าท่ีบริหารจดัการภายในโรงละคร  
ผูจ้ดัการR-Café ดูแลธุรกิจร้านอาหาร R-café และ ผูจ้ดัการ R-Shop ดูแลธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ 

 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปภาพรวมการโครงสร้างการบริหารงานธุรกิจละคร

เพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัไดด้งัภาพท่ี 4.15 
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R-CARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.15  แผนผงัโครงสร้างธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 

ผู้อ านวยการสร้าง 

ผู้ก ากบัการแสดง 
ทีป่รึกษาด้าน
การแสดง 

ทีป่รึกษาด้าน
อืน่ๆ 

ผู้ช่วยก ากบัการแสดง 

ฝ่ายควบคุมการผลติ 

- ผูค้วบคุมการผลิต 
- ผูช่้วยผูค้วบคุมการผลิต 
- ผูป้ระสานงาน 

ฝ่ายด าเนินการผลติ 

- ผูด้  าเนินการผลิต 
- ผูช่้วยผูด้  าเนินการผลิต 

ด้านเพลง 
 

ด้านบทละคร 
 

ด้านเคร่ืองแต่งกาย 
 

ด้านการแสดง 
 

ผูป้ระพนัธ์ดนตรี 
ผูป้ระพนัธค์  าร้อง 
ผูก้  ากบัดนตรี 
  - ผูช่้วยผูก้  ากบัดนตรี 
ผูเ้รียบเรียงเสียงประสาน 
ผูค้วบคุมวงดนตรี 
 - นกัดนตรี 

ทีมเขียนบทละคร 
 

ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 - ผูช่้วยผูอ้อกแบบเคร่ือง  
 แต่งกาย 
ฝ่ายเส้ือผา้ 
ฝ่ายแต่งหนา้ 
ฝ่ายท าผม 
 

ด้านองค์ประกอบศิลป์ 
 ผูก้  ากบัศิลป์ 
 - ผูช่้วยผูก้  ากบัศิลป์ 
ผูอ้อกแบบฉาก 
ผูก้  ากบัแสง 
ผูก้  ากบัเสียง 
ฝ่ายฉากและอุปกรณ์  
    ประกอบฉาก 
ฝ่ายก ากบัเวที/ฉาก  
 

ผูก้  ากบัลีลา 
 - ผูช่้วยผูก้  ากบัลีลา 
ผูดู้แลการร้อง 
ผูดู้แลการแสดง 
 

ด้านการตลาด 
 ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

โรงละคร 
เมอืงไทยรัชดาลยัเธียเตอร์ 

 Theatre Manager 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั : ถกลเกยีรติ  วรีวรรณ 

กองอ านวยการ 
 

R-Cafe 
 

R-Shop 
 - ผูจ้ดัการR-Cafe  

- เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 
  (8คน) 

 

- ผูจ้ดัการR-Shop  
- เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 
  (2คน) 

 

Theatre 
 -House Manager 

- เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 
   (20คน) 
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2.1.1 หน้าทีค่วามรับผดิชอบงานเจ้าหน้าทีแ่ต่ละแผนก 
 สืบเน่ืองจากภาพภาพท่ี 4.15  แผนผงัโครงสร้างธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
จะพบวา่การบริหารงานละครเพลง 1 เร่ืองประกอบดว้ยทีมงานในต าแหน่งต่างๆ มากมาย อยา่งไรก็
ตามเพื่อสร้างความเขา้ใจถึงความรับผิดชอบของทีมงานแต่ละต าแหน่ง ในส่วนน้ีจึงขออธิบาย
ขอบเขตการท างานของทีมงานและระบุช่ือทีมงานแต่ละต าแหน่ง ดงัน้ี 
 
  ผู้อ านวยการสร้าง    
  ผูริ้เร่ิมการผลิตละครเพลงแต่ละเร่ือง นอกจากน้ียงัเป็นผูบ้ริหารงบประมาณ และ
บริหารงานดา้นธุรกิจของละครเพลง อยา่งไรก็ตาม ผูอ้  านวยการสร้างละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั ไดแ้ก่ ถกลเกยีรติ  วรีวรรณ 
 
  ผู้ก ากบัการแสดง    
  ผูก้  าหนดแผนงาน วางแผนการผลิต คดัเลือกทีมงานแต่ละฝ่าย และก ากบัการแสดงให้
ละครเพลงออกมาตรงตามท่ีตนตีความไว้ โดยจ ามีผูช่้วยผูก้  ากบัการแสดงเป็นผูช่้วยด าเนินงาน 
อย่างไรก็ตามผูก้  ากบัการแสดงละครเพลงส่วนใหญ่ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ได้แก่ ถกลเกียรติ  
วรีวรรณ 
 
  ทีป่รึกษา    
  ละครเพลงทุกเร่ืองของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัจะมีท่ีปรึกษาด้านการแสดง 1 ท่าน รับ
หนา้ท่ีร่วมตีความบทประพนัธ์และออกแบบการแสดงร่วมกบัผูก้  ากบัการแสดง รวมทั้งฝึกหดันกั-
แสดงใหมี้ความเขา้ใจในตวัละครนั้นๆ ซ่ึงรับผูรั้บชอบไดแ้ก่ ม.ล. พนัธ์เทวนพ เทวกุล 
 
 ฝ่ายควบคุมการผลติ 

  -     ผู้ควบคุมการผลติ 
   ผูค้วบคุมการผลิต หรือ Producer คือผูว้างแผนการผลิตละครเพลงเพื่อด าเนินการ

ผลิตองคป์ระกอบทุกดา้นของละครเพลงให้ด าเนินไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา  งบประมาณ และส่ิง
ท่ีผูก้  ากบัไดอ้อกแบบไว ้ โดยทีมงานผูค้วบคุมการผลิตประกอบดว้ย ชยากร  สุทินศักดิ์   ฤดีภัญ  
แสง-ชูโต  และ สุธาสินี  บุศราพนัธ์ 
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 ฝ่ายด าเนินการผลติ 
   -  ผู้ด าเนินการผลติ  
     ผูด้  าเนินการผลิตตามท่ีฝ่ายควบคุมการผลิตไดว้างแผนการผลิตไว ้อย่างไรก็ตามผู ้
ด าเนิน-การผลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั คือ  อัจฉรา ชูสกุล และละครเพลงบางเร่ืองจะมี
ผูช่้วยผูด้  าเนินการผลิตดว้ย 
 
  ด้านการแสดง 
  - ผู้ก ากบัลลีาและผู้ช่วยผู้ก ากบัลลีา 
    รับผิดชอบงานด้านออกแบบท่าเต้น ลีลาและการเคล่ือนไหวประกอบการแสดง 
ตามท่ีผูก้  ากบัการแสดงตอ้งการ  นอกจากน้ียงัรับผิดชอบการฝึกซ้อมเตน้ของนกัแสดง อย่างไรก็
ตาม สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา มกัรับผิดชอบในต าแหน่งผูก้  ากบัลีลา และ  กันยารัตน์ นภาศัพท์ เป็นผูช่้วย
ผูก้  ากบัลีลา 

- ผู้ดูแลการร้อง 
   ประสานงานระหว่างผูป้ระพนัธ์ค าร้อง ดนตรี ทีมเขียนบทละคร และผูก้  ากบัการ

แสดงเพื่อตีความและรับผิดชอบการฝึกซ้อมนักแสดงจนสามารถร้องเพลงในละครเพลงเพื่อให้
สามารถส่ือสารอารมณ์ของตวัละครตามท่ีผูก้  ากบัตอ้งการ  อยา่งไรก็ตาม สุกานดา  บุญธรรมิก และ 
ธานี  พูนสุวรรณ เป็นผูดู้แลการร้องของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 

 
 ด้านเคร่ืองแต่งกาย 
  - ผู้ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

   รับผิดชอบการออกแบบและควบคุมการผลิตเคร่ืองแต่งกายตวัละครทุกตวัของ
ละครเพลงใหมี้ความสวยงาม เหมาะสมกบัตวัละครและการแสดง รวมถึงงบประมาณตามท่ีผูก้  ากบั
การแสดงไดก้ าหนดไว ้โดยส่วนใหญ่บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จะมอบหมายให้ TUBE Gallery ซ่ึง
เป็นองคก์รภายนอกรับผดิชอบเป็นผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกายในละครเพลง 
 - ฝ่ายเส้ือผ้า 

   รับผิดชอบการจดัเตรียมเคร่ืองแต่งกายของนกัแสดงและเป็นผูช่้วยนกัแสดงในการ
เปล่ียนเคร่ืองแต่งกายในทุกรอบการแสดง  นอกจากน้ียงัตอ้งดูแลความเรียบร้อยและซ่อมแซม
เคร่ืองแต่งกายท่ีช ารุดใหมี้ความพร้อมในการแสดงอยูเ่สมอ  
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 - ฝ่ายแต่งหน้า  
 รับผิดชอบการแต่งหนา้นกัแสดงหลกั ทุกรอบท่ีเปิดท าการแสดง  บริษทั ซีเนริโอ 

จ ากดั จะเลือกใชที้มแต่งหนา้ของ U-STAR ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั
(มหาชน) 
 -  ฝ่ายท าผม 

 รับผิดชอบการท าผมนักแสดง ทุกรอบท่ีเปิดท าการแสดง  บริษทัซีเนริโอ จ ากัด 
เลือกใชที้มงานเกตุวดี - แกนดินี ซ่ึงเป็นทีมงานจากบริษทัภายนอกเป็นผูรั้บผดิชอบงานดงักล่าว 

 
 ด้านบทละคร 
   -   ทมีเขียนบทละคร  
    รับผดิชอบงานการตีความบทประพนัธ์ร่วมกบัผูก้  ากบัการแสดง พฒันาบทประพนัธ์
ใหก้ลายเป็นบทละคร และท างานร่วมกบัผูป้ระพนัธ์ดนตรีและค าร้องเพื่อพฒันาเป็นบทละครเพลง  
อย่างไรก็ตามทีมเขียนบทละครของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ประกอบด้วย ศุภกร เหรียญสุวรรณ  
พมิพ์มาดา  พฒันอลงกรณ์  พฤกษ์ เอมะรุจิ 
 
 ด้านเพลง 

- ผู้ประพนัธ์ดนตรี 
    ผู้ประพันธ์ดนตรีในละครเพลง ทั้ งดนตรีประกอบละคร และท านองเพลงท่ี

นกัแสดงตอ้งร้องประกอบละคร อยา่งไรก็ตามผูป้ระพนัธ์ดนตรี ไดแ้ก่  สราวุธ เลศิปัญญานุช 
- ผู้ประพนัธ์ค าร้อง 

      ผูพ้ฒันาบทละคร และบทสนทนาของตวัละครให้เป็นเน้ือร้องในละครเพลง ตาม
ความตอ้งการน าเสนอของผูก้  ากบัการแสดง อยา่งไรก็ตามผูป้ระพนัธ์ค าร้องไดแ้ก่ วิเชียรตันติ พิมล
พนัธ์ 

- ผู้ก ากบัดนตรี 
    ผูอ้อกแบบดนตรีและควบคุมดนตรีของละครเพลงให้มีความเหมาะสม กบัการ

แสดง อย่างไรก็ตาม ผูก้  ากบัดนตรีมกัประกอบดว้ย  สราวุธ เลิศปัญญานุช พัชราพงศ์  จันทาพูน 
และพงศ์พูน พบูิลย์เกษตรกจิ 

- ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน 
    รับผิดชอบการพฒันาดนตรีและค าร้องในละครเพลงให้อกมาในรูปแบบเสียง

ประสาน ท่ีมีความไพเราะทั้งดา้นดนตรีทั้งตอ้งประพนัธ์เสียงประสานของเคร่ืองดนตรีทุกช้ิน และ
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การออกแบบร้องประสานของนกัแสดงหมู่มวล อยา่งไรก็ตามทีมงานผูเ้รียบเรีบงเสียงประสานใน
ละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด ประกอบด้วย สราวุธ เลิศปัญญานุช ซ่ึงรับผิดชอบงานด้าน
ประพนัธ์ดนตรี และก ากบัดนตรี  ร่วมกบั พชัราพงศ์  จันทาพูน 

- ผู้ควบคุมวงดนตรี 
    วาทยกรผูค้วบคุมวงดนตรีให้สามารถบรรเลงเพลงละครอย่างถูกตอ้ง ไหลล่ืน ส่ง-
เสริมการแสดงบนเวที วาทยากรจะด าเนินงานฝึกซ้อมกบัวงดนตรี และควบคุมวงดนตรีในการ
แสดงจริงทุกรอบการแสดง ทีมงานผูผ้ลิตจะคดัเลือกผูค้วบคุมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ
ละครเพลงแต่ละเร่ือง อย่างไรก็ตาม สราวุธ เลิศปัญญานุช มกัมีส่วนในการควบคุมวงดนตรีใน
ละครเพลงดว้ย 
 
 ด้านการตลาด 

- ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 
    ทีมงานผูรั้บผิดชอบด้านการจ าหน่ายบตัร พฒันาขอ้ตกลงธุรกิจกบัผูส้นับสนุน

ละครเพลง รวมทั้งพฒันาแผนงาน ผลิตและซ้ือส่ือเพื่อการส่งเสริมการตลาด นอกเหนือจากน้ียงั
พฒันาสินคา้และรับผิดชอบธุรกิจร้าน R-Shop ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ อย่างไรก็
ตามทีมงานฝ่ายส่งเสริมการตลาดธุรกิจละครเพลงเป็นทีมชุดเดียวกนักบัทีมงานส่งเสริมการตลาด
ธุรกิจอ่ืนของบริษทั เอ็กแซกท ์และ ซีเนริโอ  อนัไปประกอบไปดว้ยทีมงานหลกั เช่น ชยากร สุทิน
ศักดิ์  ศศิภา กฤษดากร ณ อยุธยา   ประอรทพิย์ ด ารงวฒัน และ กฤษณ  สุนทรนาค เป็นตน้ 

- ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
   ผูรั้บผิดชอบงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจละครเพลง เช่น การจดังานแถลง
ข่าว การประสานงานรายการโทรทศัน์ ประสานงานส่ือแขนงต่างๆ เพื่อส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ 
(Press Release) เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ทีมงานหลกัประกอบดว้ย นฤมล ส าเภาเงิน ภูมินทร์ เต็ง
เจริญ เบญจวรรณ สุวรรณสุข ก าพล ภูวรณ์  และ จรินทร์ธร  เมฆฉาย เป็นตน้ 
 
 ด้านองค์ประกอบศิลป์ 

- ผู้ก ากบัศิลป์  
    รับผิดชอบการก ากบัดูแลงานผลิตองค์ประกอบศิลป์เช่น ฉากละคร แสง เทคนิค
พิเศษ และอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดของละครเพลงให้มีความสวยงามและ สอดประสานเป็น
เน้ือเดียวกนัภายตีความตอ้งการของผูก้  ากบัการแสดง งบประมาณและระยะเวลาการผลิตท่ีมีจ ากดั 
อยา่งไรก็ตามผูก้  ากบัศิลป์ของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั คือ ศศวตั  บุษยพนัธ์ 
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- ผู้ออกแบบฉาก 
     ทีมงานผูรั้บผิดชอบการออกแบบฉากละคร และเทคนิคการเปล่ียนฉากละครให้มี

ความเหมาะสม สวยงามตามความตอ้งการของผูก้  ากบัการแสดงและผูก้  ากบัศิลป์  รวมถึงติดต่อกบั
ผูผ้ลิตฉากละครเพื่อด าเนินงานผลิต  อยา่งไรก็ตามทีมผูอ้อกแบบฉากละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั ประกอบดว้ยทีมงานหลกัอยา่ง ธรณศิร ปิติกุล   วรีะชัย วรรัตน์ชัยกุล   สมบัติ สมเกียรติเจริญ 
และ อตัถสิทธ์ิ พพิธิเมธานนท์ เป็นตน้ 

- ผู้ก ากบัแสง 
    ทีมงานผูรั้บผิดชอบงานดา้นการออกแบบแสง  ให้สวยงามและสอดคลอ้งกบัการ
แสดงในแต่ละฉาก นอกจากน้ียงัเป็นผูติ้ดต่อกบับริษทัภายนอกในการเช่าหรือซ้ืออุปกรณ์แสง
ส าหรับละครเพลง  อย่างไรก็ตามทีมผู ้ออกแบบแสงละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด
ประกอบดว้ยทีมงานหลกัอยา่ง ปรากรณ์  กาญจนศรีสุขกุล  ณัฐพร  ลีลาพิสุทธ์ิ และ อาทร เหลื่อม
เพชร เป็นตน้ 

- ผู้ก ากบัเสียง 
    ทีมงานผูค้วบคุมและออกแบบเสียงในโรงละครขณะแสดงทั้งเสียงดนตรี  เสียงพูด
จากไมโครโฟนนกัแสดง รวมทั้งเสียงประกอบต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการแสดง
ละครตลอดทั้งเร่ือง  ทีมก ากบัเสียงของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั  

- ฝ่ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 
    ทีมงานผูรั้บผิดชอบการผลิตอุปกรณ์ประกอบฉาก และรับผิดชอบเตรียมฉาก 

เตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก การเปล่ียนฉากในรอบการแสดงจริงตามท่ีผูก้  ากบัการแสดงไดอ้อก-
แบบไว ้อย่างไรก็ตามละครเพลงแต่ละเร่ืองจะมีทีมงานฝ่ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากรวมกนั 
ไม่ต ่ากวา่ 20 คน 

- ฝ่ายก ากบัเวที 
    ทีมงานผูค้วบคุมองค์ประกอบทางการแสดงทุกด้านในรอบการแสดงจริงให้
สามารถด าเนินไปอยา่งท่ีผูก้  ากบัการแสดงตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง ไร้เหตุผดิพลาด  
 
 กองอ านวยการ 
   ทีมงานผูช่้วยประสานงานทั้งภายนอก และภายในองคก์รเพื่อด าเนินงานการผลิตในทุก
ด้านใก้ส าเร็จละล่วงตามเป้าหมาย ระยะเวลา และงบประมาณท่ีก าหนดไว ้ และนอกจากน้ียงั
รับผดิชอบงานดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ ใหก้บัทีมงานละครเพลงอีกดว้ย 
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2.2  การบริหารงานละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
 ธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีครบวงจร ทั้ง

การด าเนินการผลิตละครเพลงออกสู่ตลาด และการก่อตั้งและบริหารโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั 
เธียเตอร์ส าหรับรองรับงานแสดงละครเพลงท่ีบริษทัผลิตข้ึน อย่างไรก็ตามการบริหารงานละคร
เพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีรายละเอียดต่างๆ ของการท างาน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน
ต่างๆ ได ้4 ขั้นตอนใหญ่ ดงัน้ี 
 

 ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการผลติ 
1.1 การประชุมวางแผนการผลิตประจ าปี  

   1.2 การคดัเลือกบทประพนัธ์ 
   1.3 การพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ืองและพฒันาโครงสร้างบทละคร 
   1.4 การพฒันาบทละคร ดนตรี ค าร้อง  

1.5 การพฒันาองคป์ระกอบศิลป์ 
   1.6 การคดัเลือกนกัแสดงและการพฒันาเคร่ืองแต่งกาย 

 ขั้นที ่2 ขั้นการผลติและการซ้อม 
   2.1   การซอ้มร้องเพลง  
   2.2  การอ่านบทรวม (Read-through) 

2.3  การซอ้มเตน้  
2.4  การรวมซอ้มในหอ้งซ้อม  

2.4.1 การซอ้มล าดบัการแสดง (Blocking) 
2.4.2  การซอ้มตลอดเร่ืองในหอ้งซอ้ม (Run-through) 

   2.5  การด าเนินการผลิตองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
   2.6  การด าเนินงานดา้นการส่ือสารการตลาดและจ าหน่ายบตัร 
     2.6.1 การหาผูส้นบัสนุน  
    2.6.2 การผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารการตลาด 
    2.6.3 การจ าหน่ายบตัร 

2.7 การซอ้มในโรงละครจริง 
2.7.1 การซอ้มล าดบัการแสดง (Mark - through) 
2.7.2 การซอ้มตลอดเร่ืองบนเวทีการแสดง (Run-through) 
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 ขั้นที ่3 ขั้นการเปิดการแสดง 
3.1  การเปิดแสดงเพื่อทดสอบผูช้ม (Test-Audience) 
3.2  การเปิดแสดงจริง 
3.3 การเพิ่มรอบการแสดง 

 ขั้นที ่4  ขั้นปิดการแสดง 
 
 จากขา้งตน้ การบริหารงานละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัทั้ง 4 ขั้นตอนหลกั 

สามารถอธิบายโดยมีรายละเอียดการบริหารงานดงัต่อไปน้ี 
 

ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการผลติ 
 ขั้นตอนการเตรียมการผลิตละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด สามารถอธิบาย
ตามล าดบัขั้นการท างาน ไดแ้ก่ การประชุมการวางแผนการผลิตประจ าปี  การคดัเลือกบทประพนัธ์  
การพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ืองและพฒันาบทละคร การพฒันาโครงสร้างบท ดนตรี ค า
ร้องและองคป์ระกอบอ่ืนๆ  รวมทั้งขั้นตอนการคดัเลือกนกัแสดง  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  
 1.1 ประชุมการวางแผนการผลติประจ าปี 
   การด าเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นการประชุมภายในของทีมงานละครเพลงบริษทั 
ซีเนริโอ จ ากดั อนัประกอบไปดว้ย ผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค ์(Creative)  
ผูค้วบคุมการผลิต ทีมบทละคร เพื่อวางแผนการผลิตก าหนดจ านวนละครเวทีท่ีจะผลิตในแต่ละปี   
 
   “เราเร่ิมจากการท า Year Plan ว่าปีหน่ึงจะละครก่ีเร่ือง ฟอร์มขนาดเล็กก่ีเร่ือง 
ฟอร์มขนาดใหญ่ก่ีเร่ือง ท่ีผ่านมาเราวางแผนผลิต 3-4 เร่ืองต่อปี แบ่งเป็นฟอร์มขนาดเล็ก 2 ฟอร์ม
ขนาดใหญ่ 1-2  เร่ือง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
   ขั้นตอนน้ีบริษทัจะมีการก าหนดงบประมาณคร่าวๆ ของการผลิตละครเพลงแต่ละ
เร่ือง โดยเกณฑ์ในการก าหนดงบประมาณละครเวมีแต่ละเร่ืองจะข้ึนอยู ่“ฟอร์ม” ของละคร โดย
ซีเนริโอ แบ่งขนาดละครออกเป็น 3 ฟอร์ม คือ เล็ก กลาง และใหญ่  
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   “ละครแต่ละเร่ืองใช้งบประมาณต่างกัน ทุกเร่ืองเป็นหลัก 10 ล้านขึน้ไป หากเป็น
ละครฟอร์มเล็กก็แค่ 10 ล้าน บางเร่ือง ฟอร์มขนาดกลางก็สัก 30 ล้านบาท  บางเร่ืองฟอร์มใหญ่
หน่อยก ็40-50 ล้าน” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
   เม่ือท่ีประชุมไดข้อ้สรุปการวางแผนการผลิตและจ านวนการผลิตละครเพลงในแต่
ละปีแลว้นั้น ขั้นตอนต่อไปคือการวางระยะเวลาในการผลิตและระยะเวลาจดัแสดงของละครเพลง
แต่ละเร่ืองอย่างคร่าวๆ เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไปทั้งทีมงานผลิตละครเพลง
และทีมบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 
   “เม่ือเห็นภาพรวมและจ านวนของละครแต่ละปีแล้ว เราจะลองวาง Schedule 
คร่าวๆ ว่าละครแต่ละเร่ืองควรเล่นช่วงไหนของปี ควรเตรียมงานตั้งแต่เม่ือไหร่ และแต่ละเร่ืองควร
เล่นช่วงไหน ทีมละครจะเห็นแผนการท างานคร่าวๆ และเราจะส่ง  Schedule นีใ้ห้รัชดาลัยด้วยเพ่ือ
วางคิวไว้ก่อน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
   “การท างานเร่ิมต้นของทางรัชดาลัยคือทางทีมละครจะส่ง  Schedule คร่าวๆ มาให้ 
ว่าแต่ละปีจะมีละครก่ีเร่ือง และเล่นช่วงไหนบ้าง ระยะเวลาการเล่นคาดว่านานเท่าไหร่ ทางรัชดาลัย
จะน า Scheduleไปบริหารต่อเพ่ือจองพืน้ท่ีการจัดแสดง” (จกัรกฤษณ์ พิมพว์รเมธกุล, สัมภาษณ์, 9 
กรกฏาคม 2553) 
    
   เม่ือส้ินสุดขั้นตอนน้ี ทางบริษทัจะได้เห็นภาพรวมการด าเนินธุรกิจ อนัได้แก่ 
จ  านวนละครเพลงท่ีจะผลิต ระยะเวลาในการด าเนินงาน และงบประมาณท่ีตอ้งใช้ในแต่ละปี อนั
น าไปสู่ขั้นตอนการผลิตละครเวทีแต่ละเร่ืองต่อไป 
 
 1.2   การคัดเลอืกบทประพนัธ์ 
   จุดเร่ิมตน้ท่ีแทจ้ริงของการบริหารงานละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ แต่ละเร่ืองนั้น 
อยูใ่นขั้นตอนของการคดัเลือกบทประพนัธ์ท่ีจะน ามาผลิต ขั้นตอนน้ีเกิดข้ึนก่อนการแสดงจริงถึง 8 
เดือน โดยเร่ิมจากการประชุมของทีมงานฝ่ายต่างๆ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากบัการแสดง ทีม
สร้างสรรค์ (Creative) ผูค้วบคุมการผลิต ทีมบทละคร ผูป้ระพนัธ์ดนตรี ผูป้ระพนัธ์ค าร้อง น าบท
ประพนัธ์ท่ีน่าสนใจมาพิจารณาความเหมาะสมในการผลิต   
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   “ในการประชุมเราจะน าบทประพันธ์ท่ีเป็นนวนิยายยอดนิยมของคนไทยมา
พิจารณา ซ่ึงมีท้ังท่ีเราซ้ือลิขสิทธ์ิไว้แล้วและยังไม่ได้ท า หรืออยู่ระหว่างการติดต่อกมี็ นอกจากน้ัน
เรายังมีบทละครโทรทัศน์ท่ีน่าสนใจของเราท่ีสามารถพัฒนาป็นละครเพลงได้ เราจะมาตัดสินใจ
ร่วมกันว่า ควรหยิบเร่ืองไหนขึน้มาท าก่อน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
   หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกบทประพนัธ์ 
   หลกัเกณฑท่ี์ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงใชใ้นการคดัเลือกบทประพนัธ์เพื่อน าไปผลิต
ละครเพลง ประกอบดว้ยหลกัเกณฑต์่างๆ อนัไดแ้ก่ 
 

 -   ความนิยมของบทประพนัธ์ 
ทีมผู ้ผลิตละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ มักให้ความส าคัญกับการเลือกบท

ประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของผูช้มแลว้มาพฒันาเป็นละครเพลง อาจเป็นนวนิยายหรือบทละคร
ท่ีทางบริษทัเคยผลิตเป็นละครโทรทศัน์มาก่อน  
 

“การเลือกท่ีนิยายท่ีคนไทยรู้จักมาก่อนมันก็จะง่ายกว่า ส่วนใหญ่เราก็ท าแบบ
นั้น เลือกเร่ืองท่ีเราเคยท าเป็นละครทีวีมาก่อน อย่างบัลลังก์เมฆ หรือเลือกเร่ืองท่ีเป็นบทประพันธ์มา
ก่อน เช่นฟ้าจรดทราย ข้างหลังภาพ ท่ีคนไทยรู้จัก และเราก็ถนัดท่ีจะท างานแบบนี ้คนดูก็อยากดู
นิยายท่ีเขาชอบ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
 -    ความต้องการของผู้ชม 

เกณฑใ์นการคดัเลือกบทประพนัธ์เพื่อผลิตละครเพลง จากการวิจยัพบวา่บริษทั
เลือกบทประพนัธ์จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูช้มในหลากหลายประเด็น อาทิ นกัแสดงท่ี
ผูช้มอยากชม ฉากท่ีผูช้มอยากเห็น เป็นต้น และบทประพนัธ์เร่ืองใดท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูช้มได ้บริษทัจะเลือกบทประพนัธ์นั้นๆ มาด าเนินการผลิต 
 
   “ตอนเลือกบทคุณบอยจะคิดถึงคนดูตลอด ว่าท าแล้วจะสนุกไหม คนดูอยากดู
อะไร คนดูอยากฟังเพลงเพราะตอนเลือกบทกจ็ะถามฝ่ายเพลงเลยว่าเร่ืองนีท้ าออกมาเพลงจะเพราะ
ไหม เร่ืองนีถ้้าท าออกมาฝ่ายฉากเห็นว่าจะอลังการไหม สามารถเอานักแสดงท่ีคนดูอยากดูมาแสดง
ได้ไหม” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
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“ข้างหลังภาพ สาเหตุหน่ึงมันเกิดจากว่า เราเคยเช็กแบบสอบถามคนท่ัวๆ ไป 
ว่านักแสดงท่ีคุณอยากดูเล่นละครเพลงคือใคร ฝ่ายชายผลออกมาคือ บี ้ ส่วนฝ่ายหญิง มี 2 คน คือ 
สินจัย กับแพท  สินจัย เรากคิ็ดว่า เพ่ิงเล่นจบไป  แล้วเร่ืองอะไรท่ีจะเป็น บีก้ับแพท  เพราะอายุแก่
กว่ากัน  กเ็ป็นเร่ืองเดียวคือข้างหลังภาพ” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)  

 
- สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

        ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จะคดัเลือกพฒันาละครเพลงจากบท
ประพนัธ์ท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงท่ีเปิดแสดง อยา่งไรก็ตามสภาพแวดลอ้ม
ในปัจจุบนัท่ีทางบริษทัค านึงถึง ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางการตลาด และสภาพแวดลอ้มทางสังคม 

 
 สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
 การคดัเลือกบทประพนัธ์เพื่อผลิตเป็นละครเพลงของทีมงานบริษทั ซีเนริ-

โอ จ ากดั ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางการตลาดของบริษทัดว้ย เช่น กรณีในปี 2550 ท่ีทางบริษทัตอ้ง
ผลิตละครเพลงส าหรับแสดงท่ีโรงละครเมืองไทยรัชดาลยัเป็นเร่ืองแรก และถือเป็นการ “เปิดโรง” 
ทีมงานผูผ้ลิตจึงตอ้งการบทประพนัธ์ท่ีมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ น าไปสู่การคดัเลือกบทประพนัธ์ 
“ฟ้าจรดทราย” 

 
 “เราต้องเปิดโรงละคร และต้องหาเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมในการ  Grand 

Opening  ฟ้าจรดทรายมีความน่าสนใจ  มีท้ังความรัก ฉากท่ีวัง ทะเลทราย มีความเป็น fantasy  เรา
คิดว่าน่าจะใหญ่โตอลังการส าหรับการเปิดโรงละครใหม่” ถกลเกียรติ วีรรวรรณ กล่าว (ถกลเกียรติ 
วรีรวรรณ,รายการทไวไลทโ์ชว,์ 14 พฤษภาคม 2552) 

 
 สภาพแวดล้อมทางสังคม 
 เกณฑ์ในการคดัเลือกบทประพนัธ์เพื่อใช้ในการผลิตละครเพลง ทีมงาน

ผูผ้ลิตจะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม และเลือกบทประพนัธ์ท่ีเหมาะสมในช่วง
ระยะเวลา ดงักล่าวมาพฒันาเป็นละครเพลง ยกตวัอยา่ง กรณีละครเพลง “สู่ฝันอนัยิ่งใหญ่” ท่ีทีมงาน
ผูผ้ลิตเล็งเห็นวา่สอดคลอ้งกลบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมของไทยใน ปี 2550 

 
 “ทุกวันนีป้ระเทศไทยต้องการความหวัง ต้องการความฝัน ต้องการอะไร

สักอย่างให้คนยึดมั่น ต้องการอะไรให้สักอย่างให้สังคมดีขึน้ บ้านเมืองดีขึน้  เราเลยนึกท่ีจะหยิบ
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ละคร สู่ฝันอันย่ิงใหญ่ มาแสดงท่ีรัชดาลัย เพราะเร่ืองนีพู้ดถึงความฝันท่ีดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่
มีความพยายามท่ีจะท ามันให้ได้” ถกลเกียรติ วีรรวรรณ กล่าว (ถกลเกียรติ วีรรวรรณ, รายการ 1 ปี
เมืองไทยรัชดาลยัเธียเตอร์, 10 พฤษภาคม 2551) 

 
  เกณฑ์ในการคดัเลือกบทประพนัธ์เพื่อพฒันาเป็นละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ นั้น 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาอยา่งกวา้ง ไม่ตายตวั และยืดหยุ่น นอกจากน้ีการคดัเลือกบทประพนัธ์เร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงมาพฒันาเป็นละครนั้นข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของ ผูอ้  านวยการผลิต ซ่ึงจะรับฟังความ
คิดเห็นของทีมงานด้านต่างๆ ในท่ีประชุมด้วย อย่างไรก็ตามขั้นตอนน้ีจะเกิดการประชุมเพียง 1 
หรือ 2 คร้ังเท่านั้น 

 
 1.3  การพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ือง (Theme) และพฒันาโครงสร้างบทละคร 
   เม่ือทีมงานประชุมคดัเลือกจนไดบ้ทประพนัธ์ท่ีจะน ามาพฒันาเป็นละครเพลงแลว้ 
ขั้นตอนน้ี ผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค ์(Creative) ทีมบทละคร จะน าบทประพนัธ์ท่ีคดัเลือก
แลว้มาพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ือง หรือ “ธีม”(Theme) หลกัของละคร และน าประเด็นการ
น าเสนอของเร่ือง (Theme) น้ีไปเป็นแนวทางในการพฒันาบทละครต่อไป  
  
   การพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ือง (Theme) 
   เพราะละครเวทีคือการส่ือสาร “ประเด็น”  ไปยงัผูช้ม ดงันั้นในการผลิตละครเพลง
ทีมงานบริษทัซีเนริโอ ผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค์(Creative) ทีมบทละครตอ้งประชุมเพื่อ
พฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ือง หรือ “ธีม”(Theme) ของบทประพนัธ์ท่ีไดค้ดัเลือกไวแ้ลว้ โดย
ทีมงานจะให้ความส าคญักบัการพฒันาประเด็นของเร่ืองเพราะเปรียบเหมือน “หัวใจ” ของละคร
เพลงแต่ละเร่ือง 
 
   “หัวใจส าคัญของศิลปะละครเวที ก็คือ “ธีม” หรือสารภายใต้เร่ืองราวต่างๆ ของ
ละคร เราจะต้องคิดว่าอะไรจุดท่ีผู้ท าต้องการส่ือสารกับคนดู เช่น ท าดีได้ดีท าช่ัวได้ช่ัว น่ีคือสารข้าง
ใต้ แต่ก็จะมีเร่ืองราวต่างๆ อยู่ ในละคร” (ยุทธนา มุกดาสนิท, ละครเวที ศาสตร์และศิลป์แห่ง
จินตนาการ,  รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551) 
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   การพัฒนาประเด็นการน าเสนอของเร่ือง (Theme) ละครเพลงแต่ละเร่ือง มี
ผลกระทบต่อการพฒันาบทละครเพลงทั้งเร่ือง อาจกล่าวไดว้า่ตวัละคร สถานท่ี และสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในละครเพลงลว้นแลว้แต่สะทอ้นประเด็นการน าเสนอของละครเพลงแต่ละเร่ืองแทบทั้งส้ิน 
 
   “แก่นของเร่ืองแม่นาคคือการยึดติดและการปล่อยวาง เป็นเร่ืองของความรักของ
ชายหญิงคู่หน่ึง ถึงแม้ผู้หญิงจะตายไปแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยวาง มันก็เป็นหลักพุทธศาสนา ไม่มี
อะไรจีรังยัง่ยืน คุณต้องปล่อยวางให้ได้ และในเร่ืองนีไ้ม่ใช่แค่แม่นาคท่ียึดติด เพราะทุกตัวละครใน
เร่ืองนีก้ยึ็ดติด แล้วในเร่ืองก็สะท้อนด้วยว่าสังคมไทยยึดติดกับอะไร บางทีกยึ็ดติดกับโชคลาง ยึด
ติดกับความเช่ือ” ถกลเกียรติ วรีวรรณ กล่าว (ชยากร สุทินศกัด์ิ, (บรรณาธิการ), 2552: 10) 
 
   การพฒันาบทโครงสร้างบทละคร 
   เม่ือทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงประชุมสรุปประเด็นการน าเสนอของเร่ือง หรือ “ธีม”
(Theme) ของบทประพนัธ์ท่ีจะน ามาพฒันาเป็นละครเพลงไดแ้ลว้ ทีมงานชุดเดิมอนัประกอบไป
ด้วยผูก้  ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์(Creative) ทีมบทละครจะน าบทประพนัธ์มาพฒันาเป็น 
“โครงสร้างบทละคร” ตามประเด็นการน าเสนอของเร่ือง (Theme) ท่ีได้ตกลงกันไว ้ในขั้นการ
พฒันาโครงสร้างบทละครคือการศึกษาบทประพนัธ์ท่ีคดัเลือก แลว้น าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ในบท
ประพนัธ์มาเรียบเรียงใหม่ เพื่อน าเสนอในรูปแบบของบทละครเวที  
 

 “ขัน้การวางโครงสร้างบท ถ้าเป็นนวนิยายจะไม่ยากเพราะมันจะมีโครงใหญ่ๆ อยู่
แล้ว หรือ Squecn ใหญ่ๆ ของเร่ืองอยู่แล้ว เราอาจตัดตรงนั้น รวบตรงนี้เพ่ือให้กระชับ หรือเพ่ิม
บางอย่างเพ่ือให้เนื้อเร่ืองเข้มข้น หรือเสริมธีมของละครท่ีเราวางไว้มากขึน้” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, 
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
   ขั้นการพฒันาโครงสร้างบทนอกจากค านึงถึงเคา้โครงบทประพนัธ์ตน้ฉบบั  และ
ประเด็นการน าเสนอของเร่ือง(Theme) ของเร่ืองแล้ว นอกจากน้ีทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงให้
ความส าคญักบั ความสนุก ความพึงพอใจ ความเขา้ใจในเร่ืองราวของผูช้มควบคู่กนัไปดว้ย  
 

  “เวลาพัฒนาโครงเร่ือง เราจะคิดเสมอว่า คนดูจะรู้เร่ืองไหม คนดูจะเข้าใจส่ิงท่ีเรา
ส่ือสารได้ไหม ถ้าเราเล่าเร่ืองแบบนีค้นดูจะชอบไหม” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 
2553) 
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 1.4   การพฒันาบทละคร ดนตรี ค าร้อง และองค์ประกอบด้านอื่นๆ 
    ภายหลงัจากการประชุมของผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค์ (Creative) ทีมบท
ละคร จนไดส้รุป “โครงสร้างบทละคร” ท่ีสะทอ้นประเด็นการน าเสนอของเร่ือง (Theme) และคาด
วา่จะเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้ม โครงสร้างบทละครดงักล่าวจะถูกน าไปพฒันาองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของ
ละครเพลงต่อไป เช่น บทละคร ดนตรี ค าร้อง เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามขั้นตอนน้ีจะเป็นการประชุม
พฒันางานของของผูก้  ากบัการแสดง  พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายต่างๆ เช่น ทีมสร้างสรรค์ (Creative)   
ทีมบทละคร ทีมประพนัธ์เพลง ทีมประพนัธ์ค าร้อง ทีมฉาก ทีมควบคุมการผลิต   
  
  การพฒันาบทละคร 
    จากโครงสร้างบทละครท่ีสรุปจากท่ีประชุมของผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค์
(Creative) ทีมบทละคร ทีมประพนัธ์เพลง และทีมประพนัธ์ค าร้อง  โดยขั้นตอนการพฒันาบท
ละคร ทีมบทละครจะน าโครงสร้างบทละครดงักล่าวมาพฒันาเป็นบทละคร 2 องก์ และตดัสินใจวา่
ในแต่ละองกจ์ะเร่ิมเร่ืองอยา่งไร มีเหตุการณ์ใดอยูใ่นองกน์ั้นบา้ง และแต่ละองกจ์ะจบลงอยา่งไร  
 
   “ทีมบทละครจะเอาโครงสร้างบทละครมาแบ่งเล่าเร่ืองเป็นองก์ เราจะทราบว่า
องก์ 1 จะเร่ิมเร่ืองอย่างไร เร่ืองราวด าเนินอย่างไร แล้วจะจบองค์ 1 ท่ีเหตุการณ์ไหน  และอีกคร่ึง
เร่ืองก็เช่นกันจะเกิดอะไรในองก์ 2 และตอนจะจบด้วยวิธีแบบนี้” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 
กรกฏาคม 2553) 

 
   เม่ือทีมบทละครพฒันาบทละครอยา่งกวา้งเป็น 2 องก ์ จึงกลบัมาน าเสนอผูก้  ากบั
การแสดง ทีมสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมร่วมกนั เม่ือไดข้อ้สรุป ทีมบท
ละครจะน าบทละครไปพฒันาในขั้นตอนต่อไป กล่าวคือการลงรายละเอียดในแต่ละฉาก โดยจะ
พฒันาบททีละฉากตามล าดบัการแสดงจริง 
 
   “ขัน้ตอนนีที้มบทจะพัฒนาบทละครทีละฉากๆ เป็นบทพูดก่อน ตามการแสดงจริง 
จากฉากแรก เร่ิมเร่ืองเกิดขึน้ท่ีไหน มีใครอยู่ในฉากบ้าง เกิดอะไรขึน้ แล้วต่อด้วยฉากท่ี 2 ท่ี 3 โดย
ทีมบทจะลงรายละเอียดต่างๆ ไว้ครบถ้วน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
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   การพฒันาดนตรี 
   ในขั้นตอนของการประชุมพัฒนาโครงสร้างบทละคร เม่ือท่ีประชุมพัฒนา
โครงสร้างบทละครเกือบเสร็จสมบูรณ์แลว้ ผูก้  ากบัการแสดงจะเชิญทีมประพนัธ์เพลงเขา้ร่วมใน
การประชุมพฒันาบทในการประชุมคร้ังต่อไป หรือเร่ิมเชิญเขา้ร่วมในการประชุมพฒันาบท ดว้ย
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้ทีมประพนัธ์เพลงเขา้ใจโครงเร่ืองโดยภาพรวม อยา่งไรก็ตามผูก้  ากบัการ
จะแสดงทศันะและแนวคิดเพลงท่ีตอ้งการในละครเพลง อนัน าไปสู่การวางแผนการประพนัธ์ดนตรี
ในละครเพลง  
  
   “พอพัฒนาโครงเร่ืองเร่ืองน่ิง หรือเร่ิมพัฒนาบทละครแล้ว ฝ่ายเพลงจะเข้ามานั่ง
ประชุมด้วยเพ่ือให้เข้าใจเร่ืองราวของละครเพลงท้ังหมด ตอนนีผู้้ก  ากับการ  Brief ฝ่ายดนตรีว่า จาก
โครงเร่ือง มีช่วงไหนบ้างท่ีอยากให้แต่งเพลง ในช่วงต่างๆ ของละครอยากได้เพลงแนวไหน หรือ
จากบทละครท่ีเป็น Dialog ผู้ก  ากับอยากปรับบทพูดนั้นเป็นร้อง ทางฝ่ายดนตรีจะรับความต้องการ
ของผู้ก  ากับท้ังหมดไปแต่งเป็นสกอร์เพลง”  (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
  
   หลงัจากท่ีผูป้ระพนัธ์ดนตรีรับทราบโครงเร่ืองบทละครเพลง และรับทราบความ
ตอ้งการของผูก้  ากบัแล้ว ผูป้ระพนัธ์ดนตรีจะกลบัมาประพนัธ์ดนตรีเบ้ืองตน้จากการตีความของ
ผูป้ระพนัธ์เอง ก่อนจะกลบัมาแลกเปล่ียนกบัผูก้  ากบัการแสดงเพื่อปรับปรุงแกไ้ข อยา่งไรก็ตามการ
ประพนัธ์ดนตรีส าหรับละครเพลงนั้น ตอ้งอาศยัการตีอย่างความสอดประสานระหว่างของผูป้ระ-
พนัธ์ดนตรีและผูก้  ากบัอยา่งสูง 
 
   “เวลาแต่งเพลงก็ต้องตีความเร่ืองราว ตัวละคร จากตัวเองไประดับหน่ึง แต่พอมา
คุยกับผู้ก  ากับ กเ็น้นเร่ืองอารมณ์เยอะขึน้ และเรากต้็องเอาอารมณ์ตรงนั้นมาผสมเข้าไปกับของท่ีเรา
ดีไซน์ในขั้นแรกไว้” สราวุธ เลิศปัญญานุช  ผู ้ประพันธ์ดนตรี กล่าว (ชยากร สุทินศักด์ิ , 
(บรรณาธิการ), 2552: 32) 
 
   หลกัเบ้ืองตน้ในการประพนัธ์ดนตรีส าหรับละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดันั้น 
นอกจากดนตรีจะตอ้งท าหนา้ท่ีเล่าเร่ืองและส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครแลว้ ผูผ้ลิตละคร
เพลงบริษทั ซีเนริโอยงัเนน้พฒันาเพลงในละครเพลงท่ีฟังง่ายไพเราะ  ติดหูผูช้ม เพื่อประโยชน์ใน
การใชเ้พลงจากละครเพื่อต่อยอดในดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์อีกดว้ย 
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   “ท านองในละครเพลงแม้ว่าจะเป็นท าไว้จะยากหรือซับซ้อนส าหรับผู้ เล่น แต่คน
ฟังต้องสมูทท่ีสุด ต้องเป็นเพลงท่ีไพเราะ และมีความเป็นเมโลดิก(ท่วงท านองท่ีไพเราะ) อยู่สูง แต่
ไม่ฟังยาก เหมือนกับว่าฟังไปเท่ียวแรก และพอฟังเท่ียวท่ีสองกเ็ร่ิมจ าได้ ซ่ึงวิธีประพันธ์เพลงรักซ่ึง
อยู่ ในละครเพลงต้องใช้วิธีนี้” สราวุธ เลิศปัญญานุช ผูป้ระพนัธ์ดนตรี กล่าว (ชยากร สุทินศกัด์ิ, 
(บรรณาธิการ), 2552: 32) 
 
   “เพลงละครโดยเฉพาะเพลงโซโล หรือเพลงท่ีตัวละครหลักจะร้องเด่ียว อันนี้ผู้
ก  ากับจะเน้นพิเศษว่าต้องเพราะมากๆ จ าง่าย ติดหู บางทีอาจจะ  Brief ชัดไปเลยว่า เพลงนีข้อแนว 
POP หรือ Rock หน่อย เพ่ือจะได้ขายได้หรือเอาไว้โปรโมท” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 
กรกฏาคม 2553) 
 
   การพฒันาค าร้อง 
   เม่ือผูก้  ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์ (Creative) ทีมบทละคร ได้พฒันาดนตรี
ร่วมกบัผูป้ระพนัธ์ดนตรีจนไดท้  านองเพลงอยา่งคร่าวๆ ท่ีจะใชป้ระกอบในละครเพลงแลว้นั้น ใน
ขั้นตอนน้ีผูป้ระพนัธ์ค าร้องจะเร่ิมเขา้ร่วมในการประชุมกบัทีมงานขา้งตน้ เพื่อเร่ิมพฒันาค าร้องใน
ละครเพลง โดยผูป้ระพนัธ์เพลงจะน าบทพูดจากบทละครมาพฒันาเป็นเน้ือร้อง โดยผูก้  ากบัจะ
ถ่ายทอดและก าหนดแนวทางในการแต่งเพลงในละครให้ตรงประเด็นการน าเสนอของเร่ือง
(Theme) และส่ิงท่ีผูก้  ากบัตอ้งการส่ือสารเพื่อให้ผูป้ระพนัธ์ค าร้องมีแนวทางในการพฒันาเน้ือร้อง 
อย่างไรก็ตามผูป้ระพนัธ์ค าร้องจะทดลองพฒันาค าร้องแบบร่างข้ึนมาก่อน ค าร้องในร่างแรกจะ
พั ฒ น า ข้ึ 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 
 
   “หลังจากประชุมกับผู้ประพันธ์เพลงได้ 3-4 ก ็ทีมงานท้ังหมดจะได้ยินสกอร์เพลง 
เร่ิมได้ยินเมโลดี หลังจากนั้น 1-2 อาทิตย์ ผู้ประพันธ์ค าร้องจะลองเขียนเนือ้เพลงมาก่อน ในร่างแรก 
ว่าถูกทางท่ีผู้ก  ากับก าหนดไว้หรือไม่  ซ่ึงร่างนีเ้พียงแค่อันแรกคือถูกทางหรือเปล่านะ ยังไม่ลงถึง
ความสละสลวยของค า เอาทางให้ถูกก่อน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
   เม่ือผูป้ระพนัธ์ค าร้องพฒันาค าร้องในร่างแรก และน าเสนอแก่ผูก้  ากบัการแสดง 
หากท่ีประชุมเห็นวา่ค าร้องท่ีพฒันามาในร่างแรกมีความเหมาะสม  ผูป้ระพนัธ์ค าร้องจึงจะน าค าร้อง
ดงักล่าวไปพฒันาใหส้มบูรณ์ข้ึน อยา่งไรก็ตามหลกัในการพฒันาเพลงละคร นอกจากค าร้องจะตอ้ง
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวความรู้สึกของตวัละคร หรือบทสนทนาในเร่ืองไดแ้ลว้นั้น ทีมผูผ้ลิตละคร
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เพลงบริษทัซีเนริโอ ยงัให้ความส าคญักบัเน้ือเพลงท่ีสละสลวยในการใชภ้าษา และมีความไพเราะ 
ซ่ึงในขั้นตอนการพฒันาเน้ือเพลงผูก้  ากบัการแสดงจะใหค้วามส าคญักบัเน้ือเพลงอยา่งใกลชิ้ด 
 
    “การเดินเร่ืองเป็นมิวสิคัลต้องสามารถเผยความลึกของละครผ่านเนื้อเพลงได้ 
อย่างในส่วนของเพลงท่ีเป็นการโซโล่ กจ็ะเป็นการบรรยายอารมณ์ของตัวละครว่ารู้สึกอย่างไร ท า
ให้ผู้ชมรับรู้และเข้าใจได้อย่างชัดเจน และท่ีขาดไม่ได้คือเพลงในส่วนท่ีเป็นไดอะลอ็ก(บทสนทนา) 
ซ่ึงจะถ่ายทอดการสนทนาของตัวละคร การแต่งค าร้องคนดูต้องฟังรู้เร่ือง แต่ละท่อนมีสัมผัสคล้อง
จองล่ืนไหล และต้องมีความไพเราะ” วิเชียร ตนัติพิมลพนัธ์ ผูป้ระพนัธ์ค าร้อง กล่าว (ชยากร สุทิน
ศกัด์ิ, (บรรณาธิการ), 2551: 33) 
 

  “ผู้ก  ากับจะลงรายละเอียดมากกับค าร้อง ดูว่าค านี ้ประโยคนีเ้หมาะสมกับตัวละคร
ไหม  ท่อนไหนควรปรับเพ่ือให้ธีมของเร่ืองชัดขึน้  หรือค าตรงนีเ้ปล่ียนหน่อยได้ไหม อยากได้ค าท่ี
เพราะกว่านี ้คลาสิกกว่านี ้ฝ่ายเขียนบทและฝ่ายเพลงกจ็ะกลับไปแก้” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 
9 กรกฏาคม 2553) 
 
      ขั้นตอนการพฒันาบทละคร ดนตรี ค าร้อง นั้นจะมีการจดัประชุมพฒันางานกนั
ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือน โดยเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือการพฒันางาน
ระหวา่ง ผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค ์(Creative) ทีมบทละคร ผูป้ระพนัธ์เพลง และผูป้ระพนัธ์
ค าร้อง เน่ืองจากเน้ืองานสร้างสรรค์ทั้งหมดมีความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัอยา่งแยกไม่ออก และ
ในกระบวนการยงัมีการปรับแกไ้ขอยูต่ลอด 
 
   “ตลอด 4 เดือนเราจะประชุมปรับบทกันตลอด ท ากันทีละฉาก ท าทีละ dialog 
พัฒนาบทแล้วอยากเห็นเป็นเพลง อยากเห็นพระเอกนางเอกร้องเพลงให้กัน เพลงจะออกมาเป็น
ยงัไง  หากดนตรีได้แล้ว คนเขียนเนือ้เขียนมา เพราะหรือยัง ขายหรือยัง คนดูฟังแล้วร้องไห้ไหม จะ
ท าและปรับกันเร่ืองๆ ในขึน้ตอนนี ้ และกว่าบทจะเสร็จกป็รับประมาณ 50 ร่าง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, 
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
 1.5  การพฒันาองค์ประกอบศิลป์ 
        ในขั้นตอนการพัฒนาบทละคร ดนตรี ค าร้องนั้ น ผูก้  ากับการแสดง และทีม
สร้างสรรค์ (Crative) จะเรียกผูก้  ากบัศิลป์เขา้ร่วมประชุมเป็นระยะ เพื่อรับฟังแนวคิดในการพฒันา
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องคป์ระกอบศิลป์ต่างๆ อนัน าไปสู่การวางแผนการพฒันางานฉากละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก และ
แสง ควบคู่กนัไป  อยา่งไรก็ตามเน้ืองานส่วนหลกัๆ จะเนน้ไปท่ีการออกแบบฉากละคร 
 
   การพฒันาฉากละคร 
    ผูก้  ากบัศิลป์และผูอ้อกแบบฉากจะร่วมประชุมกบัผูก้  ากบัการแสดง และทีมสร้าง-
สรรค ์(Creative) เพื่อพฒันาฉากละครร่วมกนั เบ้ืองตน้ผูก้  ากบัศิลป์และผูอ้อกแบบฉากจะออกแบบ
ฉากหลกัๆ จากบทละครท่ีตนไดรั้บ อยา่งไรก็ตามผูก้  ากบัการแสดงจะถ่ายทอดความตอ้งการของตน
ดว้ยวา่ ในแต่ละฉากนั้นๆ ตอ้งการฉากในลกัษณะใด  ผูก้  ากบัศิลป์และผูอ้อกแบบฉากจะเร่ิมท างาน
จากการก าหนดแนวคิดการออกแบบฉากละคร (Theme) เร่ืองนั้นๆ เสียก่อน 
  
   “ต้องก าหนดธีมออกแบบฉาก โดยเราจะตีความจากบทละครท้ังหมดว่าต้องการ
ส่ือสารอะไร หรือเกิดอะไรขึน้ในละคร ยกตัวอย่างเร่ืองข้างหลังภาพเรามีแนวคิดให้ฉากละคร
เหมือนกับภาพเขียนจากความทรงจ า  เป็นภาพเขียนท่ีเล่าเร่ืองได้เพราะว่ามันเป็นเร่ืองท่ีนพพรเล่า
ผ่านเร่ืองราวจากท่ีเขามองภาพแล้วมีความผูกพันธ์กับภาพท่ีเขามอง” (ศศวตั บุษยพนัธ์, สัมภาษณ์, 
9 กรกฏาคม 2553) 
  
   เม่ือก าหนดแนวคิดการออกแบบฉากละคร (Theme) เรียบร้อยแลว้ผูก้  ากบัศิลป์
และผูอ้อกแบบฉากจึงเร่ิมพฒันาฉากละครแต่ละฉาก อย่างไรก็ตามการคน้ควา้ขอ้มูลทั้งจากการ
เดินทางไปส ารวจสถานท่ีจริงและการค้นควา้ขอ้มูลเชิงเอกสาร ของสถานท่ีและบรรยากาศสถานท่ี
จะถูกสร้างเป็นฉากละครเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ผูก้  ากบัศิลป์และผูอ้อกแบบฉากน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
คน้ควา้ขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการสร้างสรรคฉ์ากละครเวที 
 
   “เราต้องท าในส่ิงท่ีเราไม่เคยเห็นให้คนดูดู การรีเสิร์ชจึงส าคัญมาก ถือเป็นต้นทุน
ท่ีดีท่ีสุด เร่ืองข้างหลังภาพเราเดินทางไปรีเสิร์ชถึงญ่ีปุ่น กจ็ะน าเอาสีสันจริงๆ มาใช้ ให้เห็นถึงความ
เป็นญ่ีปุ่นจริงๆ คือสีหลักสามสี เขียว น า้ตาล แดง สีเขียวของต้นไม้ สีน า้ตาลของตึกรามบ้านช่องใน
สมัยนั้น ซ่ึงจากท่ีเราไปดูเกียวโตน่ีเป็นแบบนั้นจริงๆ คือบ้านเรือนเป็นสีน า้ตาลหมดเลย น า้ตาล
อ่อน น า้ตาลเข้ม ส่วนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิหรือท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาถึงจะเป็นสีแดง เรากเ็อาสามสีนีม้าใช้ 
หรืออย่างฟ้าจรดทรายเราไปโมร็อกโกเพ่ือดูว่าพระราชวังกลางทะเลทรายตกแต่งอย่างไร มีเสา มี
กรอบแบบไหน หรือสีสันของทะเลทรายท่ีเม่ือพระอาทิตย์เปล่ียนองศา สีของฟ้ากจ็ะเปล่ียน สีของ
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ทรายกจ็ะเปล่ียนซ่ึงเห็นจากภาพถ่ายไม่เหมือนกับท่ีเห็นด้วยตา ซ่ึงฉากต้องท าให้ได้เหมือนตาท่ีเรา
เห็น” (ศศวตั บุษยพนัธ์,สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
  
   หลกัจากการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ผูก้  ากบัศิลป์และผูอ้อกแบบฉากจะเร่ิม
ออกแบบฉากละครด้วยคอมพิวเตอร์ ก่อนจะน าเสนอต่อผูก้  ากบัการแสดง และทีมสร้างสรรค์
(Creative) เพื่อหาขอ้สรุปในการพฒันาฉากละครต่อไป อยา่งไรก็ตามผูก้  ากบัศิลป์จะเป็นผูค้วบคุม
การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประกอบฉาก(Props) และควบคุมการออกแบบแสงส าหรับละคร
เพลงดว้ย 
 
  
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.16 ฉากละครเพลงเร่ือง บลัลงักเ์มฆ เดอะมิวสิคลัท่ีสร้างสรรคโ์ดยคอมพิวเตอร์ 
 

    หลกัในการออกแบบฉากละคร 
    หลกัในการออกแบบฉากละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จะค านึงถึง
หลกัเกณฑห์ลกัๆ 3 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 
    - การตอบสนองความต้องการของผู้ชม 

ผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากับการแสวงและทีมงานสร้างสรรค์(Creative)  
ให้ความส าคญักบัฉากละครเป็นอย่างมาก เพราะจากการวิเคราะห์ของทีมงาน ฉากละครท่ียิ่งใหญ่ 
หวอืหวา สวยงาม เป็นส่ิงท่ีผูช้มคาดหวงัจากละครเพลงของบริษทั โดยละครแต่ละเร่ืองจะพฒันาให้
มีฉากขาย เพื่อและใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ดึงดูดผูช้ม 

 
“จากการท าแบบส ารวจของเรา พบว่าคนดูอยากจะเห็นเราท าฉากละคร

แบบย่ิงใหญ่อลังการ การเปล่ียนฉากท่ีสวยงามรวดเร็ว หวือหวา หรือฉากท่ีไม่คิดว่าจะท าได้บนเวที 
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โดยแต่ละเร่ืองเราจะพัฒนาให้มีฉากขาย อย่างข้างหลังภาพกคื็อมิตาเกะท่ีใช้น า้จริงๆ หรืออย่างแม่
นาคกเ็ป็นบ้านแม่นาคท่ีมี 2 ช้ัน” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 

  -  ความต้องของผู้ก ากบัการแสดง 
เพราะฉากละครมีความสัมพนัธ์กับเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในละครเพลงผู ้

ก  ากบัศิลป์และผูอ้อกแบบฉากตอ้งออกแบบฉากท่ีตอบสนองการน าเสนอของผูก้  ากบัการแสดง 
ตามท่ีผูก้  ากบัการแสดงจินตนาการไว ้อย่างไรก็ตามการออกแบบฉากตอ้งพฒันาเทคนิคในการ
สร้างสรรคฉ์ากนั้นๆ ดว้ยในคราวเดียวกนั 

 
 “บางฉากผู้ก  ากับจะบรีฟเราว่า ต้องการอะไรในฉากนีเ้ป็นพิเศษ หรือจะ 

เกิดอะไรขึน้ เช่น ข้างหลังภาพผู้ก  ากับบรีฟเราว่าพระเอกนางเอกจะต้องเต้นร ากลางน า้ตก เราต้อง
ออกแบบฉากท่ีมีน ้าจริงๆ ให้ได้ หรือแม่นาคท่ีผู้ก  ากับอยากให้ฉากบ้านแม่นาคจะต้องเปล่ียน
สวยงามเป็นบ้างรกร้างในพริบตาเพราะมนต์ของแม่นาคเส่ือม รวมถึงบรรยากาศรอบๆ ข้างด้วย ซ่ึง
ทุกอย่างต้องเปล่ียนในพริบตา ซ่ึงท้ังหมดเราต้องท าให้ได้ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ” (ศศวตั บุษยพนัธ์
,สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
    -  ความสวยงามและความมีมิติสมจริง 

นอกจากการออกแบบฉากท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูช้มและ
ผูก้  ากบัการแสดงแลว้ หลกัเบ้ืองตน้ของการออกแบบฉากละคร คือ ความสวยงาม ความมิติสมจริง
ของงานฉากละคร 

 
“แม้ว่าฉากจะเป็นตัวช่วยโฟกัสให้คนดูว่าควรมองท่ีจุดไหนบนเวที แต่

ในขณะเดียวกัน ละครเวทีกไ็ม่สามารถท าให้คนดูจุดใดจุดหน่ึงได้เหมือนละครโทรทัศน์ เพราะคน
ดูย่อมมีอิสระท่ีจะมองทุกจุดบนเวที จะอย่างไรการออกแบบฉากก็ต้องสวยงามทุกมุมมอง และท่ี
ส าคัญฉากต้องมีความสมจริง เหล็กต้องดูเป็นเหลก็แม้ท าจากไม้ก็ตาม  และต้องท าให้ฉากในโรง
ละครเล็กๆ มีมิติ คนดูแล้วรู้สึกถึง ตื้นลึกหนาบางความความใกล้ ไกล” (ศศวตั บุษยพันธ์
,สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
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 1.6  การคัดเลอืกนักแสดงและการพฒันาเคร่ืองแต่งกาย 
       ขั้นตอนของการคดัเลือกนักแสดงเพื่อแสดงบทบาทต่างๆ ในละครเพลงนั้น จะ
เกิดข้ึนหลงัจากผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค ์ ทีมบทละคร ไดพ้ฒันาบทละครใกลเ้สร็จสมบูรณ์
ซ่ึงทีมงานจะสามารถก าหนดได้แล้วว่า ในละครเพลงเร่ืองนั้ นๆ จะต้องมีตัวละครอะไรบ้าง 
บุคลิกลกัษณะเป็นอยา่งไร และจะจดัให้มีการ “ทดสอบบท”(Audition)  เพื่อคดัเลือกนกัแสดงท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในบทบาทต่างๆ ในละครเพลงเร่ืองนั้นๆ  
 
   “เป็นธรรมดาของละครเพลง เพ่ือให้ได้นักแสดงท่ีเหมาะสมกับบท ลักษณะ 
รูปร่างในบทประพันธ์คงเป็นลักษณะคร่าวๆ  เราสามารถมาดัดมาปรับว่าท าอย่างไร จะได้คนแบบ
ไหนท่ีจะได้คนท่ีถ่ายทอดบทแบบนีอ้อกมาได้ดีท่ีสุด วิธีเดียวท่ีท าให้เราเช่ือได้คือ ทดสอบ ลองกัน
ต่อหน้า ให้ร้องเพลงให้ดู ให้แสดงให้ดูว่าสามารถกลมกลืนไปกับบทนั้นได้” (ยุทธนา มุกดาสนิท, 
ละครเวที ศาสตร์และศิลป์แห่งจินตนาการ,  รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551)  
 

ภาพท่ี 4.17  นกัแสดงซอ้มร้องเพลงในกระบวนการทดสอบบท(Audition)  เร่ืองสู่ฝันอนัยิง่ใหญ่ 
 
   นักแสดงละครเพลง บริษทัซีเนริโอ จ ากัดนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ นักแสดงน า และนักแสดงสมทบ (Ensemble) ทุกตวัละครต้องผ่านขั้นตอนการคดัเลือก
นกัแสดงทั้งส้ิน อยา่งไรก็ตามขั้นตอนการคดัเลือกนกัแสดงน าและนกัแสดงสบทบจะมีกระบวน-
การคดัเลือกท่ีแตกต่างกนัไป 
  
   การคัดเลอืกนักแสดงน า 
   เม่ือผูก้  ากับการแสดง ทีมสร้างสรรค์(Creative) ทีมบทละคร สรุปได้แล้วว่าตวั
ละครหลกัจะมีตวัละครใดบา้ง  บุคลิกลกัษณะจากบทละครเป็นอยา่งไร ทีมงานจะคดัเลือกนกัแสดง
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ท่ีคาดว่ามีความเหมาะสมกบับทนั้นๆ และเชิญเพื่อเขา้ร่วมคดัเลือกบท โดยขั้นตน้ทีมงานจะนัด
หมายนกัแสดงเพื่อมาซอ้มร้องเพลงกบัเปียโนพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดคร่าวๆ ของละครและตวั
ละครใหน้กัแสดงทราบ ก่อนจะนดัหมายใหก้บัมาแสดงจริงต่อหนา้ผูก้  ากบัการแสดงและทีมงานใน
วนัคดัเลือกนกัแสดง 
 
   “การออดิช่ันเราไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องเป็นดารา มีท้ังท่ีเป็นดาราและไม่ใช่   โดย
ทีมงานกับผู้ก  ากับจะสรุปกันว่าบทหลักๆ นั้นมีตัวละครมีก่ีตัว ลักษณะเป็นอย่างไร ต่อจากนั้นเราจะ
มาตกลงกันว่านักแสดงคนไหนท่ีน่าจะเหมาะกับบทนั้นๆ เราจะเชิญเขามาออดิช่ัน   นักแสดงท่ีเชิญ
มาจะต้องซ้อมร้องเพลงกับเปียโนก่อน เพลงกจ็ะเป็นเพลงของตัวละครนั้นๆ ท่ีต้อง ร้องในเร่ือง เรา
อาจจะให้เวลานักแสดงกลับไปซักซ้อม 1 หรือ 2 วัน แล้วนัดให้กลับมาแสดงต่อหน้าผู้ก  ากับการ
แสดงและทีมงานฝ่ายต่างๆ อีกคร้ัง เพ่ือคัดเลือกนักแสดงท่ีเหมาะสมท่ีสุด” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, 
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
   เม่ือนกัแสดงท่ีร่วมในกระบวนการคดัเลือกตวัละครไดแ้สดงและร้องเพลงต่อหนา้
ผู-้ก ากับและทีมงานแล้ว  ทีมงานทั้ งหมดจะหาข้อสรุปร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักแสดงท่ี
เหมาะสม อย่างไรก็ตามเกณฑ์ในการพิจารณานกัแสดงน าของละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
ประกอบดว้ยเกณฑ ์3 ขอ้หลกั ดงัต่อไปน้ี 
 

  -  ความเหมาะสมกบับทบาท 
ผูก้  ากบัและทีมงานจะคดัเลือกนักแสดงท่ีมีความเหมาะสมทั้งรูปร่าง

ลกัษณะ ช่วงอาย ุท่ีมีความสอดคลอ้งกบับทละครหรือบทประพนัธ์ 
 

“อันดับแรกต้องเห็นแล้วใช่ เป็นไปตามบทประพันธ์ท่ีเขียนไว้  เล่น
แล้วคนดูเช่ือว่าเป็นตัวละครนั้นจริงๆ เช่น ฟ้าจรดทราย นางเอกคือมิเชล ต้องสวยและเป็นลูกคร่ึง 
ทีมงานจึงเลือกนัท มีเรีย หรือข้างหลังภาพท่ีเลือกนักแสดงเป็นบีแ้ละแพท มีอายุและบุคลิกใกล้เคียง
กับตัวละครในบทประพันธ์” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
  -    ความสามารถในด้านการร้องเพลง การแสดง และการเต้น 

ละครเพลงเป็นศาสตร์ท่ีต้องผสมผสานระหว่าง การแสดง การร้อง
เพลง และการเตน้ร า การคดัเลือกนกัแสดงน าในละครเพลง ทีมงานจะพิจารณาคดัเลือกนกัแสดงท่ีมี
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ความสามารถทั้งการร้อง การแสดง และการเตน้ร ามากกว่าการพิจารณาความสามารถของนกัแสดง
เพียงดา้นใดดา้นหน่ึง 

 
“เน่ืองจากเป็นละครเพลง นักแสดงท่ีต้องมาเล่นอันดับแรกต้องร้องดี 

อันดับต่อไป ด้านการแสดงและการเต้นมันต้องดีเท่าเทียมกันตามมา” (ยุทธนา มุกดาสนิท, ละคร
เวที ศาสตร์และศิลป์แห่งจินตนาการ,  รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551) 

 
“ถ้าพูดถึงละครมิวสิคัลแล้ว จะต้องร้องเพลงได้  เต้นได้ และการแสดง

จะต้องดีด้วย นักแสดงต้องมีส่ิงเหล่านีผ้สมกัน ไม่ใช่เค่ร้องดีแต่แสดงไม่ได้ ยกตัวอย่างคุณสินจัยใน
เร่ืองบัลลังก์เมฆ เขาอาจไม่ได้โดดเด่นทางด้านของเสียงร้อง แต่ด้วยความด้วยการแสดงของเขา ถือ
ว่าอยู่ เอาอยู่หมด...!” ถกลเกียรติ วีรวรรณ กล่าว  (ถกลเกียรติ  วีรวรรณ, ชีวิตการแสดง สินจยัเปล่ง
พานิช,  รายการเร่ืองของเร่ือง, 2550) 
 

  -   องค์ประกอบอืน่ๆ  
การผลิตละครเพลงเป็นงานท่ีตอ้งเก่ียวพนักบัคนจ านวนมาก นอกจาก

หลกัเกณฑ์การคดัเลือกนกัแสดง นอกจากความสามารถและบุคลิกลกัษณะท่ีตรงกบับทประพนัธ์
แลว้ ทีมงานบริษทั ซีเนริโอ ยงัใชเ้กณฑ์ในอ่ืนๆ  เพื่อพิจารณาคดัเลือกนกัแสดงดว้ย เช่น  นกัแสดง
ตอ้งมีเวลาให้กบัการซ้อมอย่างเต็มท่ี  มีความรับผิดชอบ อีกทั้งอุปนิสัยส่วนตวัของนกัแสดงท่ีเป็น
มิตร  โดยองคป์ระกอบต่างๆ ส่งใหก้ารท างานของทีมงานละครเวทีราบล่ืนข้ึน 

   
“เร่ืองคิวเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก อันดับแรกนักแสดงต้องยอมเทคิวให้เรา 

เพราะคิวซ้อมเราจะแน่นและหนักมาก การซ้อมแต่ละคร้ังจะมีปรับแก้ตลอด ดังนั้นจะขาดซ้อม
ไม่ได้เลย และเราจะเลือกนักแสดงท่ีท างานกับได้ ต้องมีความรับผิดชอบสูง ต้องมีความเป็น
นักแสดงท่ีดี” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
“เราเลือกนักแสดงท่ีเราสามารถดิวได้ เราไม่เลือกคนท่ีแบบ เร่ืองมาก 

หรือคนเก่งจริงแต่คิวน้อย หรือเก่งจริงแต่ติสต์เรากไ็ม่เอา เพราะมันเป็นงานทีมเวิร์ค  เพราะว่าซ้อม
กันหนักมา คุณจะมาติสต์ มันนีผ้มเหน่ือยผมไม่มี มันกไ็ม่ได้ ดังนั้นคนจึงถามว่า ท าไมมีแต่กบเล่น 
มอสเล่น นัทเล่น  สินจัยเล่น เพราะคนพวกนีท้ างานกับเราแล้วเราไม่ได้มานั่งลุ่นว่า จะเพีย้นไหม จะ
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ติสต์ไหว  เราการีนตีได้ว่า จะซ้อมหนักแค่ไหน เขากม็า เขาไม่เบีย้ว”   (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์
, 4 มิถุนายน 2553) 
 
   การคัดเลอืกนักแสดงสมทบ 
   นอกจากบทนกัแสดงน าท่ีจะตอ้งคดัเลือกนกัแสดงท่ีเหมาะสมท่ีสุดแลว้ นกัแสดง
สมทบ ทุกบทของละครเพลง ซ่ึงในเร่ืองหน่ึงๆ จะมีทั้งหมดประมาณ 40 ตวัละครนั้น ตอ้งมีการ
คดัเลือก(Audition) เช่นกนั  โดยทีมงานจะประกาศเปิดรับคดัเลือกนกัแสดงสมทบ  เพื่อเขา้รับการ
คดัเลือกหรือแสดงต่อหนา้ผูก้  ากบัการแสดงและทีมงานฝ่ายต่างๆ  
 
   เกณฑใ์นการคดัเลือกนกัแสดงสมทบจะพิจารณาความสามารถโดยรวม จากเกณฑ์
หลากหลายขอ้ ไดแ้ก่  ความเหมาะสมกบับทบาท ความสามารถดา้นการร้อง และความสามารถใน
การเตน้    
 
   “นักแสดงสมทบก็ต้องร้องเพลงได้ เต้นได้ และแสดงดี โดยเราเปิด  audition ทุก
เร่ือง ในการ audition ไม่ว่าจะเป็นเดก็เก่าหรือเดก็ใหม่ ต้องมาร่วม audition  ท้ังหมดแล้วเราจะเลือก
อีกทีหน่ึง บางทีเราเห็นว่าเดก็เก่าของเราบางคนมีความสามารถเหมาะกับบทนี ้เรากเ็ลือกเขามาเล่น 
แล้วก็มีเดก็ใหม่ท่ีมาใหม่แล้วกดี็เหลือเกิน ร้องเพลงเพราะเหลือเกิน เรากเ็ลือก มันจะสลับกันไป“ 
(ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 

   การกระบวนการคดัเลือกนกัแสดง ผูเ้ขา้ร่วมคดัเลือกจะตอ้งฝึกซ้อมร้องเพลงใน
ละครกบัผูดู้แลการร้องและแสดงจริงต่อหนา้ผูก้  ากบัการแสดง ทีมงานผูค้ดัเลือก และผูดู้แลการร้อง
จะเป็นผูค้ดัเลือกดว้ย  โดยบทท่ีตอ้งมีการเตน้ผูเ้ขา้ร่วมคดัเลือกตอ้งฝึกซ้อมท่าเตน้ท่ีจะใช้ในละคร
ก่อนจะเตน้จริงต่อหน้าผูก้  ากบัการแสดง ทีมงานผูค้ดัเลือก และผูก้  ากบัลีลาจะเป็นผูค้ดัเลือกดว้ย 
ทั้งน้ีในขั้นตอนการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการคดัเลือกจะมีหมายเลขของตนเองในกระบวนการคดัเลือก
เพื่อง่ายต่อการสังเกตและตดัสินของผูก้  ากบัการแสดง 
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ภาพท่ี 4.18  กระบวนการคดัเลือกนกัแสดงสมทบในละครเพลงเร่ือง สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่ 

 
   การพฒันาเคร่ืองแต่งกาย 
   เม่ือผูก้  ากบัการแสดงคดัเลือกนกัแสดงทั้งหมดส าหรับแสดงละครเพลงแต่ละเร่ือง
แลว้ ผู-้ก ากบัการแสดงและทีมสร้างสรรค ์(Creative) จะเชิญผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกายรับฟังแนวคิด
และความตอ้งการในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายส าหรับละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่ง
กายจะรับความตอ้งการของผูก้  ากบัการแสดงและทีมงานสร้างสรรค ์(Creative) ไปพฒันาเป็นเคร่ือง
แต่งกายท่ีใชใ้นละครเพลง อยา่งไรก็ตามหลกัการออกแบบเคร่ืองแต่งกายส าหรับละครเพลงบริษทั 
ซีเนริโอ จ ากดั มีหลกัดงัต่อไปน้ี 
 

- ความสวยงาม 
หลกัส าคญัของการออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีทีมงานผูผ้ลิตละครเพลง

บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัใหค้วามส าคญัคือ เคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงาม เป็นท่ีพึงพอใจของผูช้ม 
 

“หลักในการออกแบบเส้ือผ้า เอาเร่ืองความสวยงามก่อน ความเป็นเวที ดู
จากท่ีนั่งคนดูแล้วมองจากบนเวทีแล้ว สวย อลังการจริงๆ เราให้ความส าคัญตรงนีสู้งเพราะคนดูของ
เราคาดหวงั” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 

- รายละเอยีดทีร่ะบุไว้ในบทละครหรือบทประพนัธ์ 
บทประพนัธ์หลากหลายเร่ืองท่ีบริษทั ซีเนริโอ เลือกน ามาพฒันาเป็นบท

ละครเพลงนั้นจะมีการระบุรายละเอียดเคร่ืองแต่งกายของตวัละครไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงผูก้  ากบัการ
แสดงและทีมบทละครไดเ้ก็บรักษารายละเอียดต่างๆ ไว ้เพราะตอ้งการสร้างสรรคเ์คร่ืองแต่งกายให้
ตรงกบับทประพนัธ์มากท่ีสุด 
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“เร่ืองข้างหลังภาพเราต้องค านึงถึงชุดท่ีระบุไว้ในบทประพันธ์ เช่น ชุดน า้
เงินลายจุด กต้็องหาให้ลงตัวท้ังแบบและเนือ้ผ้า หมวก รองเท้าต้องเหมาะสมกับยุคสมัยนั้น  หรือชุด
กิโมโนก็ได้ถูกบรรยายลวดลายไว้ เราต้องหาแบบนั้นให้ได้หรือต้องใกล้เคียงท่ีสุด” ศักดิสิทธ์ิ 
พศิาลสุพงษ์ ผูอ้อกแบบเส้ือผา้ กล่าว (ชยากร สุทินศกัด์ิ, (บรรณาธิการ), 2552: 34) 

 
- สะท้อนถึงแนวคิดการน าเสนอของละครเพลงและบุคลิกลักษณะของตัว

ละคร 
ประเด็นการน าเสนอของเร่ือง (Theme) มีผลอยา่งมากในออกแบบเคร่ือง

แต่งกาย ผูก้  ากบัการแสดงจะให้ความส าคญัในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีสะทอ้นประเด็นการ
น าเสนอของเร่ือง (Theme) อีกทั้งสามารถสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละครออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 

  
“ประโยคหน่ึงของพ่ีบอย ท่ีจ าติดใจและเป็นหลักในการออกแบบเส้ือผ้าก็

คือ เส้ือผ้าในเร่ืองเป็นสัญลักษณ์แทนถึงการห่ม พันคลุม ปิดบังตัวตน พอเราปลดเปลื้องเส้ือผ้า
ออกไปก็หมายถึงเราได้เปิดเผยตัวตนท่ีแท้จริงออกมา ท าให้การออกแบบชุดของแต่ละตัวละคร
ไม่ได้สวมแค่ชิ้นเดียว แต่เป็น 2-3 ชิ้น” พนัธ์ุชนะ สุนทรพิพิธ ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกาย กล่าว (ชยา-
กร สุทินศกัด์ิ, (บรรณาธิการ), 2550: 24) 

 
“ในเร่ืองแม่นาคซ่ึงเป็นละครผี ธีมเร่ืองคือการไม่ยอมปล่อยวาง มีความดุ 

รวมท้ังความรักท่ีมีต่อพ่อมาก ความร้อนแรง เลยสรุปว่าแม่นาคต้องห่มผ้าด้วยสีแดง เป็นโทนสีท่ี
สะท้อนความรู้สึกของแม่นาคออกมาได้”  อุดมเวทย ์คงภกัดี  ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกาย กล่าว (ชยา-
กร สุทินศกัด์ิ, (บรรณาธิการ), 2550: 19) 

 
- ความเป็นไปได้ในการสวมใส่ถอดเปลีย่น 

การแสดงละครเพลงเกิดข้ึนสดบนเวที นกัแสดงตอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย
ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ดงันั้นนอกจากเคร่ืองแต่งกายส าหรับละครเพลงจะตอ้งมีความสวยงามเป็น
หลักแล้วยงัจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการสวมใส่ถอดเปล่ียนในระยะเวลาอันจ ากัด 
นอกจากน้ีผูอ้อกแบบตอ้งคิดคน้เทคนิคในการสวมใส่เส้ือผา้ดงักล่าวควบคู่กบัความสวยงามดว้ย 

 
“ดีไซน์เนอร์ต้องดีไซน์ท้ังชุดสวยและเทคนิคไปพร้อมๆ ชุดต้องสามารถ

Quick Change ได้ คือการเปล่ียนเร็ว ต้องมีความเป็นไปได้ในการถอดใส่ รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ 
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เช่น การเปล่ียนชุดกลางเวที การฉีกมาเป็นชุดใหม่ มันจะครีเอทมาตั้งแต่ในบทอยู่แล้ว เช่น จากบท 
จากเพลงนี ้เส้ือผ้าจะเปล่ียนออกเป็นอีกชุดหน่ึง ทุกคนอ่านบทจะเตรียมพร้อมอยู่แล้ว  หรือระหว่าง
เปล่ียนฉากตัวละครมีเวลา 15 วินาทีในการว่ิงมาเปล่ียนชุดด้านหลัง ดังนั้นชุดต้องออกแบบมาให้ท า
ส่ิงเหล่านีไ้ด้” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

   
“เหนือส่ิงอ่ืนใดเส้ือผ้าต้องเปล่ียนเร็ว การออกแบบต้องมีการดัดแปลงใน

การถอดง่ายใส่ง่าย และต้องให้นักแสดงเคล่ือนไหวได้สะดวกด้วย” พนัธ์ุชนะ สุนทรพิพิธ ผูอ้อก-
แบบเคร่ืองแต่งกาย กล่าว (ชยากร สุทินศกัด์ิ, (บรรณาธิการ), 2550: 24) 
 

  ขั้นที ่2 ขั้นการผลติและการซ้อม 
  ในขั้นตอนการผลิตการซ้อม ทีมงานผูผ้ลิตจะแยกส่ิงท่ีตอ้งซ้อมออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

การซ้อมร้องเพลง และการซ้อมเตน้ นักแสดงทั้งหมดจะเร่ิมจากการซ้อมร้องเพลงท่ีใช้ในละคร
เสียก่อน จากนั้นจะเขา้สู่ขั้นตอนของการการอ่านบทรวม(Read-through) 1 คร้ัง และต่อจากนั้น
นกัแสดงจะซ้อมเตน้ อยา่งไรก็ตามขณะท่ีนกัแสดงซกัซ้อมการแสดงส่วนต่าง ทีมงานฝ่ายต่างๆ จะ
พฒันางานไปพร้อมกนั อาทิ ฝ่ายฉาก ฝ่ายแสง ฝ่ายออกแบบเคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ โดยขั้นการผลิต
และการซอ้มใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินประมาณ 2 เดือน 
  

2.1 การซ้อมร้องเพลง  
เม่ือทีมงานพฒันาเพลงท่ีใช้ในละครเพลงเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนแรกนักแสดง

ทั้งหมดไม่วา่จะเป็นนกัแสดงน า หรือนกัแสดงสบทมจะถูกแยกห้องซ้อมส าหรับฝึกซ้อมร้องเพลงท่ี
ใช้ในละครเพลง โดยจะเป็นการฝึกซ้อมร้องเพลงกบัเปียโน ภายใตก้ารฝึกสอนและควบควมของ 
“ผู้ดูแลการร้อง”  
 

“เราจะแยกเพลงออกมาก่อนว่า แต่ละคนจะต้องร้องเพลงอะไรบ้าง เรากซ้็อมร้อง
เพลงก่อน ใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ หรืออาจจะ 1 เดือน ท่ีนักแสดงจะต้องร้องเพลงของท้ังเร่ือง
ให้ได้” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

  
การร้องเพลงในละครเพลงนั้นมีเทคนิคท่ีแตกต่างไปจากการร้องเพลงทัว่ไป  

กล่าวคือนกัแสดงตอ้งท าหน้าท่ีส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกกบัตวัละครต่างๆ บทเวทีไปตามเน้ือเร่ือง 
และตอ้งใชเ้ทคนิคการร้องในการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกเดียวกนัน้ีไปยงัผูช้มในโรงละครอีกดว้ย 
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“การร้องเพลงท่ัวๆ ไป คือการส่ือสารโดยตรงกับผู้ชม แต่ว่าถ้าเป็นละครเพลงน้อย
มากท่ีจะมีการส่ือสารโดยตรงกับคนดู  ตัวละครจะส่ือสารกันเองแล้วคนดูมาเห็น เพราะฉะนั้นตัว
ละครจะพูดให้เหมือนก าลังส่ือสารกันจริงๆ  ไม่ใช่การท าเสียงไพเราะ  มนัต้องใช้เทคนิคการร้องให้ 
Project เสียงออกไป  ซ่ึงต่างจากการพูดธรรมดา เพราะบนเวทีตัวละครพูดกันอยู่  แต่ขณะเดียวกันก็
ต้องส่งเสียงออกไปให้ผู้ชมท่ีอยู่ไกลๆ รู้สึกและได้ยินด้วย” ธานี พูนสุวรรณ ผูฝึ้กสอนการร้องเพลง  
กล่าว (ธานี พูนสุวรรณ, ละครเวที ศาสตร์และศิลป์แห่งจินตนาการ,  รายการกบนอกกะลา, 6 
มิถุนายน 2551) 
 

อย่างไรก็ตามตลอดขั้นตอนการฝึกซ้อม ผูก้  ากับการแสดงและทีมสร้างสรรค์
(Creative) จะเข้าดูการฝึกซ้อมร้องเพลงของทั้งนักแสดงน าและนักแสดงสมทบอย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดระยะเวลาการฝึกซอ้มราว 1 เดือน 
 
  2.2  การอ่านบทรวม(Read-through) 

เม่ือนกัแสดงหลกัและสมทบสามารถร้องเพลงในละครเพลงไดแ้ลว้ และทีมงาน
ผูผ้ลิตต่างๆ ไดเ้ตรียมงานผลิตตามท่ีผูก้  ากบัไดม้อบหมายไปแลว้ก่อนหนา้น้ี ผูก้  ากบัการแสดงจะนกั
นกัแสดงทั้งหมดรวมถึงทีมงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมในกระบวนการ “การอ่านบทรวม”(Read-
through) 

 
ภาพท่ี 4.19  ภาพการอ่านบทรวม(Read-through) ในละครเพลงเร่ือง สู่ฝันอนัยิง่ใหญ่ 

 
ขั้นตอนการ“การอ่านบทรวม”(Read-through) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากขั้นตอน

หน่ึง  ขั้นตอนน้ีคือการท่ีนกัแสดงและทีมงานมารวมกนัอยูใ่นห้องๆ หน่ึงและทุกคนจะไดอ่้านบท
ละครท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  นกัแสดงทุกบทบาทจะอ่านบทและร้องเพลงเหมือนการเล่นละครจริง ผูก้  ากบั
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การแสดงและทีมงานสร้างสรรค์ (Creative) จะเห็นภาพรวมของละครเพลงวา่ควรปรับแกต้รงไหน 
อยา่งไร และในส่วนของทีมงานเองจะทราบวา่ละครเพลงเร่ืองนั้นๆ จะด าเนินไปอยา่งไร เกิดอะไร
ข้ึนบา้ง น าไปสู่การเตรียมงานผลิตต่อไป  

 
“Read-through กเ็หมือนเล่นจริง ตีความใส่อารมณ์ แล้วกร้็องเพลง ทุกคนจะเห็น

ภาพรวมพร้อมกันในวันนี ้ว่ารูปแบบของละครเป็นอย่างไร ยาวไปไหม ส้ันไปไหม เศร้าไปไหม 
ตลกไปหรือเปล่า น่ากลัวไปไหม ทุกคนทุกฝ่ายมาหมด เพ่ือมารับรู้พร้อมกันว่า จะเกิดอะไรในแต่
ละฉาก แล้วทุกคนก็จะมีภาพหัว ก่อนท่ีจะออกมาเป็นภาพ เกิดขึน้วันเดียว  ผู้ก  ากับอาจจะมีการ
ปรับแก้ไขรายละเอียดต่างๆ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
“วันนี้ถือเป็นการรวมพลของทุกฝ่าย ท้ังแสง เสียง เวที props  นักดนตรี เส้ือผ้า 

แต่งหน้า ผม นักแสดงทุกคนจะได้รู้จังหวะการตอบโต้กันเหมือนละครจริง กันอย่างไร ส่วนทีมงาน
เองจะได้เห็นด้วยว่าละครจะด าเนินไปอย่างไร” นพมาศ รวยร่ืน รองผูอ้  านวยการผลิตละคร กล่าว 
(นพมาศ รวยร่ืน, ละครเวที ศาสตร์และศิลป์แห่งจินตนาการ,  รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 
2551) 

 
 “ต้องมาดูคาแรกเตอร์ของแต่ละตัวละคร แต่ละตัวละครก็คาแร็กเตอร์ต่างกัน 

บุคลิก ลักษณะแตกต่างกัน เส้ือผ้าต้องสะท้อนอกมาให้ได้” อุดมเวทย ์คงภกัดี ฝ่ายออกแบบเคร่ือง
แต่งกาย ฝ่ายก ากบัแสง กล่าว (อุดมเวทย์ คงภกัดี, ละครเวที ศาสตร์และศิลป์แห่งจินตนาการ,  
รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551) 

 
“ฝ่ายแสงเรากต้็องรู้จักบรรยากาศท้ังหมดของบทละคร ว่าเขามาท่ีมาท่ีไปอย่างไร 

แล้วกเ็วลา Read-through นักแสดงอ่านบท เรากจ็ะได้เห็น Acting ได้เห็นอารมณ์ เราจะได้เห็นของ
จริงคร่าวๆ หลังจากนั้นเราถึงจะเอาไปท าการบ้านต่อได้” ปรากรณ์ กาญจนศรีสุขกุล ฝ่ายก ากบัแสง
กล่าว (ปรากรณ์ กาญจนศรีสุขกุล, ละครเวที ศาสตร์และศิลป์แห่งจินตนาการ,  รายการกบนอก
กะลา, 6 มิถุนายน 2551) 

 
“Read-through ท าให้เรารู้ว่า เคร่ืองประกอบฉากหรือ Props ในแต่ละฉากมีเร่ือง

ของ Props จะได้รู้ว่าเวลาท่ีเขาแสดเขาต้องใช้อะไร จ านวนเท่าไหร่ เพราะในบทไม่ได้บอกไว้”       
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สุพจน์ โสภณศิรินันท์ ฝ่ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากกล่าว (สุพจน์ โสภณศิรินนัท์, ละครเวที 
ศาสตร์และศิลป์แห่งจินตนาการ,  รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551) 

 
2.3  การซ้อมเต้น 

หลงัจากขั้นตอน “การอ่านบทรวม” (Read-through) นกัแสดงทั้งหมดจะกลบัมา
สู่กระบวนการซ้อมเตน้ในห้องซ้อม ท่าทางการเตน้ต่างๆ เกิดจากการสร้างสรรคข์อง“ผู้ก ากับลีลา”  
ท่ีไดรั้บเอาความตอ้งการของผูก้  ากบัการแสดง ดนตรี และเน้ือร้องในขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
และมาตีความและสร้างสรรค์เป็นทางเต้นประกอบกับบทเพลงต่างๆ ในละครเพลง แม้ว่าใน
ขั้นตอนน้ีจะอยู่ในความรับผิดชอบของ “ผู้ก ากับลีลา” หากแต่ผูก้  ากับการแสดงและทีมงาน
สร้างสรรค ์(Creative)  จะหมัน่เขา้มาดูแลการฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

 
“การซ้อมเต้นจะซ้อมกันหนักมาก เพ่ือให้นักแสดงทุกคนเต้นได้อย่างเป็นธรรม-

ชาติ และไม่เหน่ือยเพราะการแสดงจริง นักแสดงทุกคนต้องร้องและเต้นไปด้วย การฝึกซ้อมอย่าง
หนักจะท าให้นักแสดงไม่เหน่ือยและเต้นออกมาอย่างธรรมชาติท่ีสุด ในการซ้อมเต้นเราจะใช้เวลา
ซ้อมประมาณ 1 เดือน” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 

 2.4  การรวมซ้อมในห้องซ้อม  
   ตลอดระยะ 2 เดือนท่ีนกัแสดงไดฝึ้กซอ้มร้องเพลง และซอ้มเตน้ นกัแสดงสามารถ

จ าบทพดูและเพลงของตนเองได ้ขณะเดียวกนัก็สามารถเตน้ประกอบไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ อยา่งไร
ก็ตามทั้งการซ้อมร้องเพลงและการซ้อมเตน้ในขั้นตอนก่อนหนา้น้ีเป็นการแยกซ้อม ในขั้นตอนน้ีผู ้
ก  ากบัการแสดง และทีมงานสร้างสรรค ์(Creative) จึงน านกัแสดงทุกบทบาทมาซ้อมรวมกนัในห้อง
ซ้อม เป็นการซ้อมตามล าดับการแสดงท่ีจะเกิดข้ึนจริงเร่ิมจากขั้นตอนการซ้อมล าดบัการแสดง
(Blocking) และการซอ้มตลอดเร่ืองในหอ้งซอ้ม (Run-through) ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะอยูใ่นการควบคุม
ของผูก้  ากบัการแสดง ร่วมดว้ยทีมงานสร้างสรรค ์ (Creative)  โดยใชร้ะยะเวลาในขั้นตอนน้ีราว 1 
เดือน 
 

   2.4.1   การซ้อมล าดับการแสดง (Blocking) 
   นักแสดงทุกบทบาทท่ีผ่านการซ้อมร้องเพลง การซ้อมเต้น จนสามารถ

จดจ าบทละคร บทเพลง การท่าเตน้ไดแ้ลว้ ผูก้  ากบัการแสดงจะวางแผนการซ้อมการแสดงโดยแบ่ง
ซอ้มเป็นฉากๆ ตามล าดบัการแสดงจริง อาจแบ่งการซอ้มวนัละ 1-3 ฉาก จนกระทัง่การซ้อมครบทุก
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ฉากจนจบองก์ท่ี 1  ผูก้  ากบัจึงให้นกัแสดงซ้อม ตลอดองก์ 1 (Run-through)  หลงัจากนั้นจะเขา้สู่
ขั้นตอนการซ้อมแบบเจาะรายละเอียด (Work Scene) ซ่ึงผูก้  ากบัจะลงลึกในรายละเอียดของการ
แสดงมากข้ึน และในขั้นตอนการซ้อมแบบเจาะรายละเอียด (Work Scene) นั้นถือวา่เป็นขั้นตอนท่ี
ใชร้ะยะเวลามากท่ีสุดในขั้นตอนการซอ้ม 

 
“หลังจากแยกซ้อม เราจะเอาทุกอย่างมาซ้อมรวมกัน โดยผู้ก  ากับจะเร่ิมเข้า

มาก ากับ และจากดูการซ้อม โดยแบ่งการซ้อมเป็นวันๆ เช่นวันนี ้ฉาก 1-3  พรุ่งนี ้ฉาก 4-6 เป็นต้น 
ท าไปเร่ือยๆ จนจบองก์ 1 เม่ือจบองก์ 1 เราจะ Run Trow ให้ผู้ก  ากับดู  กคื็อการเอาทุกฉากมาต่อกัน 
เราจะดูว่ามนัต่อกันระเอียดไหม พอพ่ีบอยดูเสร็จแล้ววันรุ่งขึน้ จะมีการ Work Scene คือการเจาะแต่
ละฉากอย่างระเอียด คราวนีจ้ะไปช้าแสนสาหัส เพราะพ่ีบอยจะลงรายละเอียดทุกตัวก็ว่าได้ ก ากับ
อารมณ์ ก ากับทุกอย่าง ตามอย่างท่ีผู้ก  ากับคิดไว้ และต้องการ มันจะช้ามาในส่วนนี”้ (ฤดีภญั แสง-ชู
โต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
การซ้อมในขั้นตอนน้ี ทีมงานจะเตรียมการซ้อมให้ใกลเ้คียงการแสดงจริง

ท่ีสุด เช่น ในห้องซ้อมจะมีการท า “Ground Plan” หรือการใช้เทปพนัสายไฟหรือเทปกระดาษสี
ต่างๆ ติดท าเคร่ืองหมายบอกทิศทางเขา้ออก ขอบเขตของห้องหรือแนวการตั้งฉาก และความสูงต ่า
ของระดบัยกพื้น และท่ีตั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ บนพื้นของห้องซ้อม  การเร่ิมใชอุ้ปกรณ์ประกอบฉาก
(Props) และดนตรีท่ีใชใ้นการซอ้มนั้นจะใชเ้ปียโนเพียงช้ินเดียวในการบรรเลงประกอบการซอ้ม  
 

    2.4.2  การซ้อมตลอดเร่ืองในห้องซ้อม (Run-through) 
   เม่ือนกัแสดงผา่นการซ้อมล าดบัการแสดง (Blocking) และการซ้อมแบบ

เจาะรายละเอียด (Work Scene) ครบทั้ง 2 องก์ โดยท่ีผูก้  ากบัการแสดงไดก้ ากบัการแสดงแบบลง
รายละเอียดจนเป็นท่ีพึงพอใจแลว้ ผูก้  ากบัการแสดงจะก าหนดให้นกัแสดงซ้อมตลอดเร่ือง (Run-
through) วตัถุประสงคข์องการซอ้มในขั้นตอนน้ีเพื่อให้นกัแสดงจดจ าจงัหวะการแสดงไดต้ลอดทั้ง
เร่ือง เพื่อการแสดงท่ีร่ืนไหลต่อเน่ือง ขั้นตอนน้ีคือการซ้อมการแสดงตามล าดบัการแสดงท่ีเกิดข้ึน
จริงบนเวทีการแสดง คือการเร่ิมซ้อมจากองก์ท่ี 1 และต่อด้วยการซ้อมองก์ท่ี 2  การซ้อมน้ีจะใช้
ระยะเวลาเท่ากบัการแสดงจริงบนเวที โดยผูก้  ากบัการแสดงจะซ้อมตลอดเร่ือง (Run-through) ราว 
15-20 รอบ 
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“การซ้อม Run-through ท าเพ่ือทุกคนจะจ าบทได้ จ าบล็อกกิ้งได้ จ า 
timming ได้ ทุกอย่างจะเป๊ะ ผู้ก  ากับจะเห็นภาพรวมของละครชัดเจนขึน้มา รู้ว่าถ้าเล่นท้ังเร่ืองแล้ว
มนัจะขาด หรือเกินตรงไหน กจ็ะปรับแก้กัน นักแสดงเองกรู้็จังหวะการแสดงของท้ังเร่ือง” (ฤดีภญั 
แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.20  การซอ้มตลอดเร่ืองในหอ้งซ้อม(Run-through) เร่ือง ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั 
 

ตลอดการซ้อมตลอดเร่ือง (Run-through) จะมีทีมงานฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วม
สังเกตการณ์ดว้ยเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมวา่ จากภาพรวมละครเพลงท่ีเกิดข้ึนในขั้นการ
อ่านบทรวม(Read-through)  เกิดพฒันาเป็นการแสดงจริงบนเวทีนั้นมีอะไรท่ีเปล่ียนแปลงไป
หรือไม่ หากการเปล่ียนแปลงนั้นกระทบต่อเน้ืองานของตน  ก็จะมีการวางแผนการแก้ไขให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการแสดงท่ีจะเกิดข้ึนจริงบนเวทีการแสดงต่อไป 

 
  2.5  การด าเนินการผลติองค์ประกอบอืน่ๆ 
   ขั้นตอนน้ีจะเกิดข้ึนควบคู่ไปกบัขั้นตอนการรวมซ้อมในห้องซ้อมขา้งตน้ โดยเป็น
ขั้นตอนท่ีฝ่ายต่างๆ ด าเนินการพฒันาผลงานตามความรับผิดชอบของตนภายใตแ้นวคิดท่ีฝ่ายต่างๆ 
ไดส้รุปร่วมกบัผูก้  ากบัการแสดงและทีมงานสร้างสรรค์ (Creative)  ซ่ึงองค์ประกอบต่างๆ ของ
ละครเพลงท่ีถูกพฒันาข้ึนในขั้นตอนน้ี สามารถอธิบายคร่าวๆ ตามส่วนงานท่ีเกิดข้ึนจริง ดงัต่อไปน้ี 
 
   -  ฝ่ายดนตรี 
   เม่ือผูป้ระพนัธ์ดนตรีและผูพ้นัธ์ค  าร้องไดร่้วมกนัพฒันาเพลงท่ีใช้ในละครเพลง
เสร็จส้ิน เพลงทั้งหมดจะถูกน าไปพฒันาต่อโดยจะตอ้งผา่นการเรียบเรียงเสียงประสาน ผูเ้รียบเรียง
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เสียงประสานจะพฒันาให้ฟังไพเราะยิ่งข้ึน ก่อนจะน าเพลงท่ีเรียบเรียงเสียงประสานแลว้มอบแด่ผู ้
ก  ากบัดนตรีเพื่อวางแผนซอ้มในหอ้งซอ้มต่อไป 
 
   ละครเพลงของบริษัทซีเนริโอจ ากัดมกัใช้จ  านวนนักดนตรี 20-25 คนต่อเร่ือง 
ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีต่างประเทศ อยา่ง Piano, Bass, Drum, Percussion, Keyboard, Timpani,  
Accordion, Trumpet, Guiter, Violin, Viola, Cello, Flute, Clarinet, Oboe, Horn, French 
Horn ,Tromboneและ Harmonica 
 

   เม่ือนกัดนตรีซ้อมไดส้ักระยะหน่ึง ก่อนการซ้อมในโรงละครจริง ท่ีจะเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนท่ี 2.6 ผูก้  ากบัการแสดงจะให้นกัแสดงทุกคนซ้อมร้องเพลงกบัวงดนตรีจริงในห้องซ้อม 1 
คร้ัง เพื่อใหน้กัดนตรีทราบถึงโทนเสียงและจงัหวะการแสดงท่ีจะเกิดข้ึนจริงบนเวที อีกทั้งนกัแสดง
เม่ือร้องกบัดนตรีจริงแลว้จะทราบวา่ตนเองควรแกไ้ขหรือปรับปรุงการร้องอยา่งไร อยา่งไรก็ตามผู ้
ก  ากบัการแสดงและผูก้  ากบัดนตรีจะหาของสรุปร่วมเพื่อพฒันาให้ดนตรี การร้อง และการแสดง
สอดประสานอยา่งลงตวัท่ีสุด 

 
   -   ฝ่ายเส้ือผ้า และออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
   เม่ือไดข้อ้สรุปเร่ืองแนวคิดของเส้ือผา้ของแต่ละตวัละคร รวมถึงจ านวนเคร่ืองแต่ง

กายท่ีจะตอ้งผลิตในขั้นตอน 1.5 การพฒันาองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ แลว้ ฝ่ายเส้ือผา้และออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายจะด าเนินการตดัเยบ็เส้ือผา้ดงักล่าว เพื่อให้ทนักบัขั้นตอนท่ี 2.6 การซ้อมในโรงละคร
จริงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป อยา่งไรก็ตามเม่ือตดัเยบ็เสร็จอาจมีให้นกัแสดงลองสวมใส่จริงโดยมีผูก้  ากบั
การแสดงตรวจดูความสวมงามเหมาะสม เพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 

จ านวนเคร่ืองแต่งกายของนกัแสดงน า หรือเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกใชบ้่อยบนเวทีการ
แสดง จะถูกตดัเยบ็ส ารองไวม้ากกวา่ 1 ชุดเพื่อใชใ้นยามท่ีชุดช ารุดเสียหาย 

 
“ชุดไหนท่ีดูแล้วว่าเป็นชุดท่ีใช้งานบ่อย มีโอกาสพังแน่ๆ  ก็จะบอกกับคลอสตูม

ไว้เลยว่า อันนีข้อ 3 ชุดเป็นอย่างน้อย ทุกอย่างมีสแปร์หมด แต่งบกต้็องควบคุม อะไรไม่จ าเป็นกไ็ม่
ต้อง อย่างชุดนางเอก ยงังัยกต้็องท าเพราะส าคัญมาก กต้็องท า แล้วไปลดเส้ือผ้าของคนอ่ืนออกไป” 
(ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
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   -  ฝ่ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 
   เม่ือไดข้อ้สรุปเร่ืองแนวคิดของฉากละครและอุปกรณ์ประกอบฉากในขั้นตอน1.5 
การพฒันาองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ แลว้ ฝ่ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากจะตระเตรียมอุปกรณ์
ประกอบฉาก(Props) ซ่ึงมีทั้งท่ีสามารถหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาดและตอ้งประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่ และ
ส่วนงานการติดตั้งฉากละครมีทั้งส่วนท่ีสามารถประดิษฐ์ข้ึนจากภายนอกแลว้น ามาติดตั้งบนเวที     
และส่วนท่ีตอ้งน าวสัดุมาประกอบสร้างบนเวทีการแสดง ขั้นตอนการติดตั้งฉากละครนั้นจะควบคู่
ไปกบัการวางระบบการเปล่ียนฉากไปดว้ย อยา่งไรก็ตามขั้นตอนน้ีใชร้ะยะเวลาในการติดตั้งท่ีโรง
ละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ 

 
ภาพท่ี 4.21  กระบวนการสร้างฉากละครเพลงเร่ือง ขา้งหลงัภาพ เดอะมิวสิคลั 

 
   -  ฝ่ายก ากบัแสง และฝ่ายก ากับเสียง 

   การด าเนินงานของฝ่ายก ากบัแสงและฝ่ายก ากบัเสียง จะกระท าหลงัจากท่ีฝ่ายฉาก
และอุปกรณ์ประกอบฉากด าเนินการติดตั้งฉากละครในโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์เสร็จ
ส้ินแลว้ ทั้งฝ่ายก ากบัแสงและฝ่ายก ากบัเสียงจะด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในโรงละครท่ีจ าเป็นส า-
หรับละครเพลงเร่ืองนั้นๆ  ก่อนจะทดสอบระบบต่างๆ ใหส้ามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้
 

 2.6  การด าเนินงานด้านการส่ือสารการตลาดและจ าหน่ายบัตร 
   ในขณะท่ีทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงเร่งด าเนินการผลิตละครเพลงในทุกขั้นตอน

เพื่อใหท้นัก าหนดการแสดงท่ีก าหนดไว ้แผนงานอีกส่วนหน่ึงท่ีเร่ิมด าเนินการคู่ขนานไปดว้ยกนัคือ
การด าเนินงานดา้นการส่ือสารการตลาดและการจดัจ าหน่ายบตัร ขั้นตอนน้ีผูรั้บผิดชอบจะประกอบ
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ไปดว้ยทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative) ฝ่ายการตลาด ทีมงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และทีมงานฝ่าย
ส่งเสริมการตลาด จะประชุมร่วมกนัเพื่อหารือแนวทางในการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี 
 
   2.6.1  การหาผู้สนับสนุน(Sposor) 

นอกจากรายได้จากการซ้ือบัตรชมละครของผูช้มแล้วนโยบายในการ
แสวงหารายไดข้องธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ช่องทางหน่ึงคือการแสวงหาผูส้นบัสนุน
หรือ สปอนเซอร์(Sponsor) ซ่ึงจากการวิจยัขอ้มูลทางการตลาดพบว่ากลยุทธ์การหาผูส้นับสนุน
(Sponsor) สามารถสร้างรายได้ประมาณเพียง 5% ของรายได้จากละครในแต่ละเร่ืองเท่านั้น 
(ผูจ้ดัการรายวนั, 2551, 30 กรกฏาคม, http://www.gotomanager.com/news/Details.Aspx?id=717  
37) อยา่งไรก็ตามสัดส่วนรายรับจากผูส้นบัสนุน(Sponsor) นอ้ยกวา่รายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัรชม
ละครเหตุเพราะนโยบายของทีมงานผูผ้ลิตไม่เน้นแสวงหารายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายบตัรเขา้ชม
ละครเพลง และมองวา่รายไดจ้ากผูส้นบัสนุน(Sponsor) เป็นผลพลอยไดข้องธุรกิจละครเพลง 

 
   “แต่ก่อนเน่ีย ไม่ใช่เฉพาะละครเวที กระท่ัง  Concert หรือโชว์ต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงของแกรมม่ีจะฝากความหวังไว้กับสปอนเซอร์ โดยหวังให้ Cover รายได้ให้คุ้ม
ทุน ส่วนขายบัตรเป็นผลพลอยได้  ดังนั้นแต่ก่อนจะท าโชว์ อะไรทีมงานจะถามสปอนเซอร์ก่อนว่า
สนใจไหม ถ้าไม่สนใจกจ็ะไม่ท า แต่ละครเวทีเราท าอย่างนั้นไม่ได้ ถ้ารอสปอนเซอร์เราคงไม่ได้สัก
เร่ือง และเรามีโรงละคร มีรายได้เกิดขึน้ตลอดเวลา เราจึงมองกลับและปรับว่าต้องพ่ึงการขายบัตร
ก่อน ส่วนสปอนเซอร์เป็นผลพลอยได้”  (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)   
 
    ประเภทผู้สนับสนุน(Sponsor) 
    ผูรั้บผิดชอบด้านหาผูส้นบัสนุน(Sponsor) ละครเพลงจะเป็นทีมงานฝ่าย
การตลาดของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั อย่างไรก็ตามรูปแบบในการแสวงหาผูส้นับสนุน(Sponsor) 
ละครเพลงแต่ละเร่ืองนั้น ประกอบด้วยรูปแบบการแสวงหาผูส้นบัสนุนเชิงรุก และการแสวงหา
ผูส้นบัสนุนเชิงรับ ดงัน้ี 
 
    - ผู้สนับสนุนเชิงรุก 

ขั้นตอนแรกในการแสวงหาผูส้นบัสนุน(Sponsor) ละครเพลงแต่ละเร่ือง 
ทีมงานฝ่ายการตลาดจะเน้นติดต่อไปยงัพนัธมิตรธุรกิจละครเพลงของตนก่อน ได้แก่บริษัท 
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เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นอนัดบัแรกซ่ึงทั้ง 2 
องคก์รมีฐานะเป็นผูส้นบัสนุน(Sponsor)  โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์  

 
“มนัคือการให้เกียรติพันธมิตรกัน Priority แรกคือ ละครเพลงทุกเร่ือง เรา

จะให้ไทยประกันชีวิต กับธนาคารไทยพาณิชย์ เขาตัดสินใจก่อน” (ปิยะมาศ  เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์
, 16 สิงหาคม 2553) 

  
นอกจากน้ีหากตอ้งการแสวงหาผูส้นบัสนุนเพิ่มเติม ทีมงานฝ่ายการตลาด

จะเน้นแสวงหาผูส้นบัสนุนรายอ่ืนๆ จากพนัธมิตรธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั กล่าวคือ
ผูส้นบัสนุนละครโทรทศัน์ รายการโทรทศัน์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ 

 
 - ผู้สนับสนุนเชิงรับ 

นอกจากท่ีฝ่ายการตลาดจะแสวงหาผูส้นับสนุนจากพนัธมิตรทางธุรกิจ
ละครเพลงและธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัแลว้นั้น บางกรณีจะมีองคก์รภายนอกติดต่อเขา้
มายงัทีมงานฝ่ายการตลาดเพื่อเสนอตวัเป็นผูส้นบัสนุนให้กบัละครเพลงเอง หากแต่ในกรณีนบัว่า
เกิดข้ึนนอ้ยคร้ัง 

  
ทางฝ่ายการตลาดจะประสานงานกบัผูส้นบัสนุนแต่ละรายเพื่อหาขอ้ตกลง

เร่ืองงบประมาณสนบัสนุนและเร่ืองสิทธิประโยชน์ท่ีผูส้นบัสนุนจะไดรั้บ ทั้งน้ีสิทธิประโยชน์ของ
ผูส้นบัสนุนแต่ละรายจะมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดเน่ืองจากการเจรจาต่อรอง อยา่งไรก็ตาม
ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนการจ าหน่ายบตัร ฝ่ายการตลาดตอ้งสรุปรายช่ือผูส้นบัสนุน และสิทธิ
ประโยชน์ของผูส้นบัสนุนแต่ละรายใหก้บัฝ่ายส่งเสริมการตลาดเพื่อผลิตส่ือในการส่ือสารการตลาด
ต่อไป 
 
   2.6.2 การผลติส่ือเพือ่การส่ือสารการตลาด 
             ระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนการจ าหน่ายบตัร ทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์
(Creative) ฝ่ายการตลาด ทีมงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และทีมงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด จะประชุม
ร่วมกนัเพื่อสรุปส่ือและวางแผนผลิตส่ือในการส่ือสารการตลาด วตัถุประสงคข์องการผลิตส่ือเพื่อ
การส่ือสารการตลาดละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั คือเพื่อสร้างการรับรู้ต่อผูช้มในการเปิดแสดง
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ละครเพลงแต่ละเร่ือง กระตุน้การจองบตัรชมละครเพลงของผูช้ม และให้รายละเอียดพอสังเขปของ
ละครแต่ละเร่ืองท่ีเปิดแสดง 
 

“แน่นอนว่าเราท าส่ือเพ่ือให้คนรู้ว่าเราจะมีละครเร่ืองใหม่เล่นแล้ว เร่ืองนั้น
คือเร่ืองอะไร ใครเล่นบ้าง ทีมงานผู้ผลิตเป็นใคร เล่นท่ีไหน เม่ือไหร่ และในท่ีสุดกต้็องบอกว่า บัตร
ราคาเท่าไหร่ ซ้ือบัตรได้เม่ือไหร่ ท่ีไหน น่ีคือหน้าท่ีหลักของมัน” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553)   

 
กระบวนการในการผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารการตลาดจะเร่ิมข้ึนจากการท่ี

ทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์(Creative) ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด ประชุมร่วมกนัเพื่อพฒันาแนวทาง
ในการออกแบบส่ือทั้งหมด โดยเร่ิมการพฒันาแนวคิดการส่ือสาร (Concept) ก าหนดอารมณ์และ
บรรยากาศของการส่ือสาร (Mood and Tone) ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีจะพฒันาประเด็นการน าเสนอของ
เร่ือง (Theme) วตัถุประสงค์ของทีมงานผูผ้ลิตตอ้งการให้ผูช้มท่ีชมส่ือแลว้สามารถจินตนการไดถึ้ง
บรรยากาศและเร่ืองราวภาพรวมท่ีจะเกิดข้ึนในละครเพลงแต่ละเร่ือง 

 
“ส่ือท่ีท าออกมา กคิ็ดมาจาก Theme ของละครแต่ละเร่ือง บรรยากาศของ

ละครแต่ละเร่ือง เราต้องท าให้คนดูเขาเห็นปุ๊ปแล้วรู้ว่า ละครเร่ืองนี้ Mood&Tone เป็นอบ่างไร  
อะไรจะเกิดขึน้บนเวทบ้าง เราต้องท าให้เขาจินตนาการได้ว่า เขาจะได้อะไรจากละครเร่ืองนีบ้้าง เขา
ถึงอยากมาดู” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)   

 
เม่ือทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative) และทีมงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด

สามารถสรุปแนวคิดการส่ือสาร (Concept) และอารมณ์และบรรยากาศของการส่ือสาร (Mood and 
Tone) ร่วมกนัไดแ้ลว้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกนัพฒันาแนวทางการส่ือสารของส่ือแต่ละชนิด เช่นส่ือ 
ส่ือ ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์จะพฒันาเป็นสตอร์ร่ีบอร์ดพร้อมบทโฆษณา ส่ือโฆษณาทาง
ส่ิงพิมพจ์ะมีการท าแบบร่าง (Lay-out) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามเม่ือพฒันาแนวทางการส่ือสารของส่ือ
แต่ละชนิดเบ้ืองตน้ ทีมงานฝ่ายสร้างสรรค ์(Creative) และทีมงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด จะน าเสนอ
แนวทางส่ือต่อผูก้  ากบัการแสดงและผูอ้  านวยการสร้าง เพื่อพฒันาเป็นส่ือในการส่ือสารการตลาด
ต่อไป 
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 ส่ือหลกัๆ ท่ีทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงใช้ในการส่ือสารการตลาดถึงผูช้ม
ไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพท่ี์สามารถพฒันาเป็นส่ืออ่ืนๆ ไดเ้ช่น ส่ือ
ไปรษณียบตัร ส่ือโปสเตอร์ ส่ือป้ายกลางแจง้ รวมทั้งส่ือเวบ็ไซท ์เป็นตน้  
 
   2.6.3   การจ าหน่ายบัตร 

บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ได้วางนโยบายจ าหน่ายบตัรละครเพลงล่วงหน้า
ประมาณ 2-3 เดือนก่อนท่ีแสดงในรอบแรก ซ่ึงผูรั้บผดิชอบหลกัดา้นการจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลง
ไดแ้ก่ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด  

 
ขั้นตอนการเตรียมการจ าหน่ายบตัรจะเกิดข้ึนก่อนการจ าหน่ายบตัรราว 1-2 

เดือน ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการตลาดจะเร่ิมตกลงรายละเอียดต่างๆ ของละครเพลงท่ีจะเปิดแสดงกบั
ตวัแทนจ าหน่ายบตัรหรือก็คือ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยรายละเอียดส าคญัท่ีทีมงานฝ่ายส่งเสริม
การตลาดตอ้งแจง้แก่ตวัแทนจ าหน่ายบตัเพื่อด าเนินงานไดแ้ก่ อตัราค่าเขา้ชมท่ีไดก้ าหนด จ านวน
รอบ วนัแวลาท่ีเปิดการแสดง  อตัราส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆท่ีผูช้มสามารถใช้สิทธิในการซ้ือ
บตัรได ้ เป็นตน้  

  
เม่ือทราบรายละเอียดการจดัจ าหน่ายบตัรของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ 

จ ากดั เร่ืองนั้นๆ แลว้ ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์จะด าเนินงานวางระบบการจดัจ าหน่าย ภายใตข้อ้ตกลง
ทางธุรกิจท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีร่วมกนั 
 

  2.7  การซ้อมในโรงละครจริง 
   เม่ือผูก้  ากบัการแสดงเห็นวา่นกัแสดงสามารถแสดงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองล่ืนไหลตลอด

ทั้ง 2 องกข์องละครเพลงเร่ืองนั้นๆ โดยเป็นไปตามความพึงพอใจของผูก้  ากบัการแสดงแลว้ ผูก้  ากบั
การแสดงจะน านกัแสดงและทีมงานทั้งหมดยา้ยจากหอ้งซอ้มมาซอ้มต่อยงั สถานท่ีแสดงจริง หรือก็
คือโรง-ละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์  
 

   2.7.1  การซ้อมล าดับการแสดง (Mark - through) 
ขั้นตอนน้ีจะเป็นการน านักแสดงน าและนักแสดงสมทบข้ึนก าหนด

ต าแหน่งการแสดงท่ีจะเกิดข้ึนจริงบนเวทีในแต่ละฉากและจะซ้อมเปล่ียนฉากควบคู่ไปด้วย 
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วตัถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีเกิดข้ึนให้นกัแสดงทราบว่าแต่ละฉากนั้น จะมีฉาก อุปกรณ์ประกอบ
ฉากเล่ือนหรือปรากฏมาจากทิศใดในจงัหวะเวลาใดบา้ง ทั้งน้ีก็เพื่อความปลอดภยัของนกัแสดงเอง 

 
“ซ้อมคร้ังนี้จะการเร่ืองของฉากใหญ่โตอลังการเข้ามา เราจะ  Mark - 

through คือการเอานักแสดงไปมาร์คกับฉากจริงๆ จังหวะนีมี้ไอ้น่ีเล่ือนออกมา  นักแสดงต้องทราบ 
เพราะมนัจะเป็นเร่ืองของความปลอดภัย นักแสดงจะทราบหมดว่าในแต่ละ Dialog จะมีอะไรลงมา
จากข้างบน  หริอจะมีอะไรออกมาจากข้างๆ นักแสดงเขาต้องระวังตัวเอง” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, 
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
ภาพท่ี 4.22 การซอ้มล าดบัการแสดง(Mark - through) เร่ือง กินรีสีรุ้ง 

 
ขั้นตอนการซ้อมล าดบัการแสดง (Mark - through) จะกระท าข้ึนเพียง 2 

วนัเท่านั้น โดยจะแบ่งการซ้อมเป็น 2 วนั ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์โดยวนัท่ี1 เป็น
การซ้อมเฉพาะการแสดงในองค์ท่ี1 และวนัท่ี2 เป็นการซ้อมเฉพาะการแสดงในองก์ท่ี 2 อย่างไรก็
ตามในขั้นตอนน้ีทีมงานผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่ผูก้  ากบัการสร้าง ทีมงานสร้างสรรค ์ (Creative)  ผูก้  ากบั
ศิลป์และทีมฉากละคร อาจมีทีมงานฝ่านต่างๆ คอยสังเกตการณ์อีกดว้ย 

 
   2.7.2   การซ้อมตลอดเร่ืองบนเวทกีารแสดง (Run-through) 

จากขั้นตอนการซ้อมล าดบัการแสดง(Mark - through) นกัแสดงและทีม-
งานทั้งหมดจะทราบจงัหวะของการแสดง และการเปล่ียนฉากท่ีปลอดภยั จนน ามาสู่ขั้นตอนของ 
“การซ้อมตลอดเร่ืองบนเวทีการแสดง”(Run-Through) ขั้นตอนน้ีจะเกิดข้ึนบนเวทีแสดงจริง ณ 
โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์  
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การซ้อมตลอดเร่ืองบนเวทีการแสดง (Run-through) หรืออาจเรียกวา่การ 
“ซอ้มใหญ่” คือการซอ้มการแสดงท่ีจดัองคป์ระกอบทุกอยา่งเหมือนการแสดงจริงทุกประการ ไม่วา่
จะเป็นการเปล่ียนฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก  การใชแ้สง การใช้ไมโครโฟน การใชว้งดนตรีจริง  
การใชเ้ทคนิคพิเศษ นกัแสดงทดลองแต่งเคร่ืองแต่งกายจริง ซ่ึงในคร้ังแรกๆ ของการซ้อมพบวา่จะ
การแสดงจะยงัไม่ล่ืนไหลนกั เพราะองค์ประกอบต่างๆ ของการแสดงยงัไม่ลงตวันกั การซ้อมใน
คร้ังแรกๆ จึงมีการพยดุพกับา้งเพื่อแกไ้ขจุดบกพร่อง  

 
“ในขั้นตอนนีจ้ะมาการเชิญฝ่ายต่างๆ มาดูด้วยเพ่ือจะได้เห็นว่า จากท่ีซ้อม

ในห้องซ้อมแล้ว เม่ือมาอยู่ในสถานท่ีจริงมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง อย่างนักแสดงในห้องซ้อม
เดิน 3-4 ก้าว แต่เวทีจริงต้องเดิน 10 ก้าวจะต้องท าอย่างไร หรือการเปล่ียนฉาก ไฟมืดลง สว่างขึน้
อีกทีเปล่ียนมาเป็นอีกฉากแล้ว ฝ่ายฉากท าได้ไหม ฝ่ายเสียงท าได้ไหม แสงจะท าได้ไหม เพ่ือน าไป
พัฒนาต่อไป” อภิศักดิ์ สนจด ผูช่้วยผูก้  ากบัการแสดง กล่าว (อภิศกัด์ิ สนจด, ละครเวที ศาสตร์และ
ศิลป์แห่งจินตนาการ,  รายการกบนอกกะลา, 6 มิถุนายน 2551) 

 
“Run-through รอบแรกๆ จะยังไม่ Flow เท่าไหร่ อาจมีหยุดได้บ้าง เพราะ

คราวนี้มันจะมีเร่ืองของ traffic ด้านหลังเวที ฉากท่ีมันต้องสวนกัน มันอาจจะยังไม่ Flow เราจะ
ค่อยๆ ไปอย่างช้ามากๆ ค่อยๆ ท า ค่อยๆ ไป ท าทุกอย่าง  Flow นักแสดง Flow” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, 
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
การซ้อมตลอดเร่ืองบนเวทีการแสดง (Run-through) สามารถท าให้

นกัแสดง ผูก้  ากบัการแสดง และทีมงานทุกฝ่ายเล็งเห็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนบนเวที เพื่อ
แกปั้ญหาดงักล่าว ผูก้  ากบัการแสดงจะจดัให้มีการแยกซ้อมองคป์ระกอบต่างๆ ดว้ยเพื่อปรับปรุงใน
ส่วนท่ีตอ้งแกไ้ขในลงตวัในการแสดง เช่น การแยกซ้อมระหวา่งการเปล่ียนเคร่ืองแต่งการและการ
เปล่ียนฉาก การซอ้มการเปล่ียนฉากและแสง เป็นตน้ 

 
“ผู้ก  ากับเม่ือเห็นว่าตรงไหนยังติดขัดจะแยกซ้อม เช่น การซ้อมเปล่ียนส้ือ

ผ้าแบบ Quick Change ของนักแสดงท่ีทดสอบเวลาพร้อมการเปล่ียนฉาก ความเหมาะสมระหว่าง
เส้ือผ้ากับแสง  ฉากกับแสง”  (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

DPU



 190 

 

ภาพท่ี 4.23  การแยกซอ้มฉากและแสงในขั้นการซอ้มตลอดเร่ืองบนเวทีการแสดง(Run-through) 
 

เพื่อให้ทีมงานและนักแสดงจะเกิดความแม่นย  า  ขั้นตอนการซ้อมตลอด
เร่ืองบนเวทีการแสดง (Run-through) ผูก้  ากบัการแสดงจะจดัให้การซ้อมวนัละ 1 รอบ เร่ิมตั้งแต่
เวลา 13.00 น. ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ โดยจดัใหมี้การซอ้มประมาณ 10 รอบ 
 

  ขั้นที ่3 ขั้นการเปิดการแสดง 
 เม่ือนกัแสดงและทีมงานไดซ้้อมตลอดเร่ืองบนเวทีการแสดง  (Run-through) ทั้งส้ิน 10 

รอบจนการแสดงบนเวทีลงตวัแล้ว ผูก้  ากบัการแสดงจะเปิดให้ผูช้มไดมี้โอกาสแสดงสดต่อหน้า
ผูช้ม อยา่งไรก็ตามขั้นตอนการเปิดแสดงน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 

 
 3.1  การเปิดแสดงเพือ่ทดสอบผู้ชม (Test-Audience) 

ผูก้  ากบัจะเปิดให้มีการ “เปิดแสดงเพื่อทดสอบผู้ชม”(Test-Audience) คือการเปิด
ให้นกัแสดงไดแ้สดงต่อหน้าผูช้มจริงในโรงละครเพื่อให้น าแสดงคุน้เคยกบัปฏิกริยาตอบรับของ
ผูช้มท่ีมีต่อการแสดง  

 
“เราจะมีการ Test-Audience โดยให้นักแสดงเจอกับคนดู  ว่าจังหวะนีค้นดูหัวเราะ

ไหม คือละครเวทีมันจะมี Re-Action ของคนดูตลอดเวลา เวลาซ้อมแบบไม่มีคนดูแบบนึงนะ รู้สึก
แบบนึง แต่พอมีคนดูจะรู้สึกแบบนึง จะคนละแบบ“ (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 
2553) 

 
การจดัแสดงในขั้นตอนน้ีมีข้ึนทั้งส้ิน 3 รอบ โดยรอบท่ี 1 ผูช้มในรอบน้ีจะเป็น

บุคคลภายในไดแ้ก่ ทีมงานผูผ้ลิต ทีมเขียนบท และผูอ้  านวยการผลิตของ บริษทั เอ็กแซ็กท์ จ  ากดั 
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และบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั โดยเม่ือจบการแสดงผูก้  ากบัการแสดงจะเปิดโอกาสให้ผูช้มแสดงความ
คิดเห็น และผูก้  ากบัการแสดงจะน าขอ้เสนอท่ีไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ข  ส่วนอีก 1 หรือ 2 รอบการ
แสดงเพื่อทดสอบผูช้ม (Test-Audience) จะเปิดโอกาสให้นกัแสดงหลกัและนกัแสงสมทบไดเ้ชิญ
บุคคลท่ีตนรู้จกัมาร่วมชบการแสดงก่อนจะเปิดการแสดงจริง 
 

3.2  การเปิดแสดงจริง 
จากการท่ีผูก้  ากบัการแสดงเปิดให้นกัแสดงไดแ้สดงต่อหน้าผูช้มในการแสดงเพื่อ

ทดสอบผูช้ม (Test-Audience) ทั้งส้ิน 3 รอบ และผูก้  ากบัการแสดงไดป้รับปรุงแกไ้ขการแสดงให้มี
ความสมบูรณ์แลว้  บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จึงเร่ิมตน้เปิดแสดงจริงต่อผูช้มภายนอก อย่างไรก็ตาม
ขั้นตอนการเปิดแสดงจริงน้ี จะแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

 
   -  รอบเอไทม์มีเดีย และรอบส่ือมวลชน 

   ก่อนการเปิดการแสดงต่อผูช้มทั่วไปท่ีซ้ือบตัรเข้ามาชมละครเพลงเร่ืองนั้นๆ 
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั  จะจดัรอบพิเศษข้ึน 2  เพื่อเชิญส่ือมวลชนรวมทีมงานผูผ้ลิตรายการวิทยุและ 
นักจดัรายการวิทยุ(DJ.) ของบริษัท เอไทม์มีเดีย จ  ากัด เข้าชมละครเพลง วตัถุประสงค์เพื่อให้
ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ เก่ียวกบัการเปิดแสดง
ละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ โดยหวงัให้เกิดกระแสของละครเร่ืองนั้นๆ ข้ึนในสังคม องัส่งผล
กระต่อยอดจ าหน่ายบตัรของละครเพลงเร่ืองนั้นๆ  
 

   สาเหตุท่ีเน่ืองจากบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ให้ความส าคญักบัรอบบริษทั เอไทมมี์เดีย 
จ ากดั เหตุเพราะผูถื้อส่วนหน่ึงคือบริษทั จีเอ็มเอ็มมีเดีย จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ีเพื่อผลทางการตลาด
และการประชาสัมพนัธ์ บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัจึงเปิดรอบการแสดงพิเศษข้ึน 1 รอบ ส าหรับทีมงาน
ผูผ้ลิตรายการวิทยุและ นกัจดัรายการวิทยุ(DJ.) ของบริษทั เอไทมมี์เดีย จ ากดั ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้นกัจดัรายการ ช่วยประชาสัมพนัธ์และนอกจากน้ีคล่ืนวิทยุในเครือ ยงัมีการเล่มเกมส์เพื่อให้
ผูฟั้งไดมี้โอกาสเขา้ร่วมชมละครเพลงในรอบบริษทั เอไทมมี์เดีย จ ากดั อีกดว้ย 

 
   “เราจะจัดรอบเอไทม์ก่อนและตามด้วยรอบส่ือมวลชน ท้ัง 2 รอบจะแสดงก่อน

เปิดแสดงจริงประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการเปิดแสดงรอบกาล่าท่ีเราก าหนดไว้ ท่ีเป็นอย่างนีเ้พราะ
หลังจากจบรอบส่ือกับรอบเอไทม์ ข่าวต่างๆ จะเร่ิมออก เร่ิมเป็นกระแส 1 อาทิตย์ และก่อนการ
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แสดงนั้นบัตรจะเร่ิมขายดีเพราะคนดูเร่ิมสนใจละครเพลงของเราจากส่ือต่างๆ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, 
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
   -  การเปิดแสดงต่อผู้ชมทัว่ไป 
   การเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดันั้น มกัจดัให้มีการแสดงรอบ

ปฐมทศัน์ หรือรอบ GALA ข้ึน 1 รอบถือเป็นการเปิดตวัการแสดงละครเร่ืองนั้นๆ อยา่งเป็นทางการ 
ก่อนการเปิดแสดงในรอบปกติท่ีผูช้มสามารถหาซ้ือบตัรเพื่อเขา้ชมละครเพลงได ้
 

 รอบปฐมทศัน์ (รอบ GALA) 
    การเปิดแสดงต่อผูช้มรอบปฐมทศัน์ของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั
นั้น จะเรียกว่า “รอบ GALA” ซ่ึงมกัจดัข้ึนในวนัศุกร์ เวลา 19.30 น. โดยรอบ GALA น้ีบริษทัจะ
เชิญศิลปิน นกัแสดง บุคคลช่ือเสียงในวงการต่างๆ อีกทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ซีเนริ
โอ จ ากดั เขา้ชมละครเพลง นอกจากนั้นยงัมีการเชิญส่ือมวลชนแขนงต่างๆ เขา้ร่วมท าข่าวในรอบ
การแสดงน้ีดว้ย 
 

 ในแง่ของการตลาด วตัถุประสงค์ของการจดัแสดงรอบปฐมทศัน์หรือ
รอบ GALA ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดกระแสของละครเร่ืองนั้นๆ ข้ึนอีกคร้ังหน่ึงเน่ืองเพราะการเชิญศิลปิน
และคนท่ีมีช่ือเสียงมาชมละครนั้น ท าให้ส่ือมวลชนสนใจมาท าข่าว  นอกจากนั้นหลงัจากจบการ
แสดงทางบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จะสัมภาษณ์ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีต่อละครเพลงเร่ือง
นั้นๆ เพื่อใชใ้นการท าการส่ือสารการตลาดต่อไป 

 
    รอบการแสดงปกติ 

    หลกัจากการแสดงในรอบปฐมทศัน์ หรือรอบ GALA เสร็จส้ิน รอบต่อ
จากน้ีไปผูช้มจะเป็นผูช้มทัว่ไปท่ีซ้ือบตัรเพื่อเขา้ชมละครเพลง จากการวิจยัพบวา่ การเปิดแสดงใน
รอบการแสดงปกตินั้น บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มกัเปิดแสดง 5 วนัต่อสัปดาห์ คือ วนัองัคาร – วนั
อาทิตย ์(วนัจนัทร์งดเปิดแสดง) โดยวนัองัคาร- วนัศุกร์ จะเปิดแสดง วนัละ 1 รอบ คือรอบเวลา 
19.30 น. และวนัเสาร์-อาทิตย ์จะเปิดแสดงวนัละ 2 รอบ ไดแ้ก่ รอบ 14.30น. และ 19.30 น.  
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 “เน่ืองจากเราแสดงติดต่อกันแต่ละเร่ืองอย่างต า่ก็ 20 รอบ ดังนั้นเพ่ือ
คุณภาพเสียง และไม่ให้นักแสดงล้าจนเกินไป เราจึงมีวนัพัก 1 วัน นั่นคือวันจันทร์” (ฤดีภญั แสง-ชู
โต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

  
    เม่ือละครเพลงเปิดแสดงสู่สายตาผูช้ม ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธีย
เตอร์ นบัวา่หน้าท่ีของผูก้  ากบัการแสดงและทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์ส้ินสุดแลว้ หากแต่จากการวิจยั
พบวา่เม่ือจบการแสดงในแต่ละรอบพบว่าผูก้  ากบัการแสดงจะเป็นสะทอ้นมุมมองของผูช้มพร้อม
ทั้งขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อให้นกัแสดงและทีมงานปรับปรุงไดเ้ก็บรักษาในส่วนท่ีดีและปรับปรุงใน
จุดบกพร่องในรอบการแสดงต่อๆ ไป 
 

  3.3  การเพิม่รอบการแสดง 
ในการเปิดแสดงละครเพลงแต่ละเร่ืองของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มกัเปิดรอบการ

แสดงเพื่อขายบตัรในระยะแรกประมาณ 20-25 รอบ ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนรอบการ
แสดง เกิดข้ึนดว้ย 2 ปัจจยัอนัไดแ้ก่ ทุนสร้างท่ีบริษทัลงทุนไป และผลก าไรท่ีบริษทัวางเป้าหมายไว ้
และการตดัสินใจทั้งหมดจะอยูท่ี่ผูอ้  านวยการสร้างเป็นส าคญั 

 
“เราก าหนดรอบให้คุ้มทุน เรากต้็องดูว่าต่อรอบเราใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ต่อรอบเรา

เสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ โดยปกติเราขายบัตรได้ 80% ต่อรอบ เราจะเบรกออกเป็นก่ีรอบ  ถ้า 30 
ล้านก็ประมาณ 12-13 รอบ แล้วเราจะท าก าไรอีกเท่าไหร่” (ฤดีภัญ แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 
กรกฏาคม 2553) 

 
การตดัสินใจเพิ่มรอบการแสดงละครเพลงแต่ละเร่ืองนั้นทางบริษทั จะพิจารณา

จาก 2 ปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ กระแสความนิยมของผูช้มซ่ึงวดัไดจ้ากยอดจ าหน่ายบตัร และการค านวน
รายไดผ้ลก าไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บหากเพิ่มรอบการแสดง 

 
“ถ้าเพ่ิมรอบก็ต้องคิดแบบเดียวกัน และต้องดูท่ีกระแสด้วย ถ้ากระแสดีมาก บัตร

เราอาจขายได้ 90% แปลว่าเพ่ิมอีก 10 รอบเราจะได้ก าไรเท่านี ้ถ้ากระแสไม่ได้ดีมาก เราขายบัตรได้ 
60-70% กจ็ะได้ก าไรประมาณนี ้บางเร่ืองไม่เท่ากัน ซ่ึงเราจะรู้เร็วว่ากระแสดีหรือไม่ ก่อนเปิดเล่น 1 
อาทิตย์ ถ้ากระแสดีมากบัตรจะค่อนข้างเตม็ แต่พอเปิดไปอาทิตย์หน่ึง คือหลังกาล่า 1 อาทิตย์ น่ี ถ้า
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กระแสดีมากบัตรจะถล่มทลายมันขายลอตแรกน่ีหมดไปแล้ว ต้องเพ่ิรอบมเพราะหมดจริงๆ” (ฤดี
ภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 

  ขั้นที ่4 ขั้นหลงัจากปิดการแสดง 
  ไม่มีงานเล้ียงใดไม่มีวนัเลิกลา ละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ท่ีเปิดแสดง ณ โรง

ละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ก็ตอ้งมีวนัปิดม่านแสดงเช่นกนั ผูอ้  านวยการสร้างและทีมงานจะมี
มติร่วมกนัในการส้ินสุดการแสดงละครเพลงแต่ละเร่ืองดว้ยการวเิคราะห์ปัจจยัหลกัๆ 2 ปัจจยัไดแ้ก่ 

 
 -  ปัจจัยภายนอก  
   ทางทีมงานจะประชุมเพื่อวิเคราะห์ว่าสมควรยุติการแสดงละครเพลงในแต่ละเร่ือง 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั ได้แก่ จากยอดจ าหน่ายบตัรละครเพลงเร่ืองนั้นๆ และการ
ประเมินวเิคราะห์ผูช้มของทีมงานเอง 

 
 “ฟ้าจรดทรายเราท าได้มากท่ีสุด 53 รอบเป็นละครท่ีเราท ารอบการแสดงมากท่ีสุด ท่ี

ตัดสินใหยุดเล่นเพราะเราจะดูจากยอดขายบัตร จากยอดขายท่ีอาจจะแตะ 90% พอร่วงลงมาเหลือ 
80% เราก็จะเร่ิมรู้แล้วว่าคนดูจะไม่มากไปกว่านี้แล้ว” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 
2553) 

 
 “เราวิเคราะห์กันว่าคนดูของเรายังแคบมาก หากแทบกับต่างประเทศ คนดูของเราส่วน

ใหญ่คือคนกรุงเทพท่ีดูละครเวที ซ่ึงมีไม่มากนัก ฟ้าจรดทรายเราเล่น 53 รอบ เท่ากับเรามีผู้ชม 7 
หม่ืนกว่าคน ซ่ึงเราวิเคราะห์ว่าคนดูหมดแล้ว”  (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
 -  ปัจจัยภายใน 
 นอกจากการพิจารณาปัจจยัภายนอกแลว้ ปัจจยัภายในคือนับว่าเป็นปัจจยัส าคญัอย่าง

มากท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยุติการแสดงละครเพลงของบริษทั โดยแบ่งได้เป็น 2 ปัจจยัหลกั คือ 
ผูอ้  านวยการสร้างและทีมงานตอ้งผลิตละครเพลงเร่ืองต่อไป และขอ้จ ากดัด้านคิวของโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
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 “เราอยากให้ละครเพลงของเราอยู่ในโรงนานท่ีสุด แต่ว่ทีมงานหลักๆ เรามีอยู่ ชุดเดียว 
เรามีไทม์ไลน์ของเราท่ีเราวางไว้แล้วว่าต้องไปท าละครเร่ืองอ่ืนต่อ” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553) 

 
 “แม้เราจะมีโรงละครของเราเอง แต่รัชดาลัยก็รับงานจากภายนอกด้วย บางทีเราต้อง

ตัดสินใจหยดุละครเราเพราะโรงละครมีงานอ่ืนๆ จ่ออยู่” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 
2553) 
 
  เม่ือทางบริษทัมีมติยุติการแสดงละครเพลงเร่ืองนั้นๆ  ถือวา่เป็นธรรมเนียมปฏิบติัของ
บริษทั เม่ือหลงัจบการแสดงในรอบสุดทา้ย ผูอ้  านวยการสร้างจะเชิญทีมงานผูผ้ลิตทุกท่านข้ึนบท
เวที และผูอ้  านวยการสร้างจะข้ึนกล่าวขอบคุณและทีมงานผูช้ม เม่ือม่านปิดลง ถือเป็นการส้ินสุด
การแสดงละครเพลงเร่ืองนั้นๆ อยา่งเป็นทางการ 

  
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีการโครงสร้างการบริหารงาน
ละครเพลงท่ีแตกต่างจากแนวคิดดงักล่าว คือ บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จะจดัโครงสร้างท่ีมีล าดบัชั้น
มากกว่า กลาวคือ มีการจดัเป็นกลุ่ม และน าต าแหน่งหรือลักษณะงานท่ีใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั แบ่งไดท้ั้งส้ิน 7 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กองอ านวยการ ดา้นการแสดง ดา้นบทละคร ดา้นเพลง 
ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ ดา้นเส้ือผา้ และดา้นการตลาด ทั้ง 7 กลุ่มงาน อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ 
ผา่นด าเนินการผลิต ซ่ึงมีฝ่ายควบคุมการผลิตดูแลอีกชั้นหน่ึง อยา่งไรก็ตามทั้งหมดอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของผูก้  ากบัการแสดงและ ผูอ้  านวยการผลิต ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ในการผลิตละครเพลงของ
บริษทัซีเนริโอ จ ากดั ผูก้  ากบัการแสดงและผูอ้  านวยการสร้างมกัเป็นคนเดียวกนัคือคุณ ถกลเกียรติ 
วีรวรรณ นอกจากน้ียงัพบวา่ในธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั พนกังาน 1 คน อาจมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบในหลายต าแหน่ง 
  
 ขั้นตอนบริหารงานละครเพลง ของบริษทั ซิเนริโอ จ ากดั กล่าวคือ บริษทัแบ่งขั้นตอนการ
บริหารงาน ละครเพลง 4 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ ทั้ง 4 ขั้นตอน หลกัอนัไดแ้ก่ (1) ขั้นเตรียมการผลิต 
อนัประกอบไปด้วย การประชุมวางแผนการผลิตประจ าปี การคดัเลือกบทประพนัธ์ การพฒันา
ประเด็นการน าเสนอของเร่ืองและพฒันาโครงสร้างบทละคร การพฒันาบทละคร ดนตรี ค าร้อง การ
พฒันาองค์ประกอบศิลป์และการคดัเลือกนกัแสดงและการพฒันาเคร่ืองแต่งกาย  (2) ขั้นการผลิต
และการซ้อม อนัประกอบไปด้วย  การซ้อมร้องเพลง  การอ่านบทรวม (Read-through)  การซ้อม
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เต้น   การรวมซ้อมในห้องซ้อม การด าเนินการผลิตองค์ประกอบอ่ืนๆ การด าเนินงานด้านการ
ส่ือสารการตลาดและจ าหน่ายบตัร และ การซ้อมในโรงละครจริง (3) ขั้นการเปิดการแสดง อนั
ประกอบไปดว้ย   การเปิดแสดงเพื่อทดสอบผูช้ม (Test-Audience)  การเปิดแสดงจริง  และการเพิ่ม
รอบการแสดง และ(4)  ขั้นปิดการแสดง 
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 ตอนที ่3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงทีต่อบสนองผู้ชมของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
  ธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัใน
การผลิตผลงานท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มผูช้มอนัน าไปสู่ความอยู่รอดในเชิงธุรกิจต่อไป อยา่งไรก็
ตามจากการศึกษาพบว่าทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงของบริษทั มีการวางกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองผูช้มไวด้งัน้ี 
 
3.1  กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
   ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีนโยบายในการผลิตละครเพลงแต่ละ
เร่ืองจากการคาดเดาความตอ้งการของผูช้มเป็นส าคัญ และจะผลิตละครเพลงท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูช้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อรายไดแ้ละการด าเนินงานของธุรกิจ 
  
   “อย่าลืมว่าเร่ืองนีจ้บ เด๋ียวกเ็ป็นเร่ืองใหม่ ซ่ึงเราไม่รู้เลยว่าผลตอบรับจะเหมือนกันไหม 
เร่ืองนีท้ าแล้วมีคนดู แต่กต้็องไม่ประมาท ต้องคอยดูว่าคนเขาชอบไหม คนท่ีเคยดูเร่ืองท่ีแล้ว คนท่ี
เคยดูคร้ังก่อน มาดูเร่ืองนีค้ร้ังนีเ้ขาว่ายังไง เราต้องถูกคนดู Audition ใหม่ตลอดเวลา” ถกลเกียรติ 
วรีวรรณ กล่าว (Positioning, 2550, 23 พฤศจิกายน) 

 
 “ท าละครแต่ละเร่ือง ผู้ก  ากับ ทีมงาน พวกเราทุกคน เราจะคิดก่อนว่า คนดูอยากดูไหม 

คนดูจะชอบไหม คนดูจะรู้เร่ืองไหมเราต้องไม่ท าให้คนดูของเราผิดหวัง เพราะถ้าเร่ืองนีเ้ขาผิดหวัง 
เร่ืองหน้า เร่ืองต่อๆ ไปเขาอาจจะไม่มาดูอีกเลย” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
  
  กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัให้ความส าคญัในการ
ผลิตละครเพลงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 8 ประการ 
ดงัน้ี 
 
 3.1.1 รูปแบบการน าเสนอ 
   ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เนน้ผลิตละครเพลงในรูปแบบการน าเสนอ
ท่ีผูช้มรับชมไดง่้าย สนุกสนาน ไม่ซบัซ้อน มีความหวือหวาต่ืนตาต่ืนใจ ทั้งน้ีเกิดจากการวิเคราะห์
ผูช้ม ทั้งจากประสบการณ์ในการท างาน การท าวจิยักลุ่มผูช้ม  
   “เรามองว่าเราท าละครแบบ Mass คือมันต้องมีแง่ของศิลปะการแสดงด้วยแต่คนดูต้อง
ดูง่ายด้วย เพราะคนดูเมืองไทยกย็ังอยากจะมาดูอะไรท่ีสบายใจ สวยๆงามๆ อยู่ แล้ว เสียเงินมาเป็น
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พัน ชอบดูอะไรซาบซ้ึง เราท าให้ดู นั่นคือสไตล์ของเรา” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 
2553) 
  
   “คนดูของเราแน่นอนว่าเขาชอบสไตล์ของเรา บางคนบอกว่าเราเป็นสไตล์บอร์ดเวย์ 
เพราะเรามกัท าละครเพลงแบบดูง่ายสนุก และมกัหวือหวาหรืออะไรท าให้คนดูประหลาดใจ ซ่ึงจาก
ประสบการณ์และผลวิจัยกพ็บว่า คนดูชอบแบบนี ้และเรากถ็นัดท าละครแบบนี้” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, 
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
   อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการน าเสนอในละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั คือ ปัจจยัหน่ึง
ท่ีสามารถดึงดูดใหผู้ช้มช่ืนชอบและตดัสินใจชมละครเพลงเร่ืองต่างๆ ของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

 
“สไตล์ท่ีน่ีจะเป็นแบบบอร์ดเวย์ เนือ้เร่ืองจะสนุก เข้าใจง่าย โชว์สวยๆ และต่ืนตาต่ืนใจ” 

(ยศวรรษ ์พวงจัน่เพชร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ดูเพราะชอบความสนุก ความสวยงาม เพลิดเพลิน สนุก  

ซ่ึงบางเจ้าจะดูยากเข้าใจ ต้องตีความเยอะไปหมดท าให้ดูไม่สนุก” 
(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“เป็นละครเพลงท่ีดูง่าย ไม่ได้อาร์ทจ๋าเกินไป คนท่ีดูไม่ต้องมีพืน้ละครเวทีเลย ใครดูกไ็ด้ 
 แล้วแต่ละเร่ืองกมี็อะไรให้คนดูได้ต่ืนตาหรือประหลาดใจเสมอ” 

(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 

 3.1.2    ช่วงเวลาในการจัดแสดง 
   นโยบายการผลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จะเปิดการแสดงละครเวทีปีละ 3 
เร่ือง โดยทีมงานมกัก าหนดให้ละครเพลงฟอร์มใหญ่ทุนสร้างสูงเปิดแสดงในช่วงกลางปีของทุกปี 
ทั้งน้ีเกิดจากการประสบการณ์และการวเิคราะห์พฤติกรรมของผูช้ม 

 
    “Timming ในการแสดงกส็ าคัญ คือลองมาเร่ือยกจ็ะรู้ว่า ธันวา มกรา อย่าไปเล่น ธันวา 
คนไม่เอาอะไรแล้ว คนจะไปเท่ียว มกราคมเพ่ิง hang over จากปีใหม่ ยังไม่ค่อยอยากปาร์ตีอ้ะไรกัน
ต่อ   ดังนั้นช่วงดีคือช่วงมีนา พฤษภา มิถุนา กรกฏา กลางปีนี้เวิร์ค เท่าท่ีลองมาเรากเ็ลยได้สไตล์ว่า 
ละครฟอร์มใหญ่จะลงกลางปี คนก าลังพอดีพอดี  อ้ันๆ มาแล้วต้ังแต่ต้นปี  แล้วกไ็ม่เบ่ือ เพราะถ้าไป
ปลายปีเน่ีย กว่าจะถึงปลายปี มนัจะมีอีเวนท์อะไรเยอะแยะ คนจะใช้เงินหมดแล้ว ดังนั้นกลางปีเน่ีย
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ก าลังดี  ท้ังหมดเน่ียมันเกิดจากประสบการณ์ ลองผิดลองถูกมาเร่ือยๆ” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
   นโยบายการผลิตละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั วางช่วงเวลาในการแสดงละครเวที
ของบริษทัไว ้3 ช่วง ช่วงตน้ปี ราวเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคมจะเปิดการแสดงละครฟอร์มเล็ก (ละคร
พดู) ช่วงกลางปีราวเดือนพฤษภาคม- กรกฏาคม มกัเปิดการแสดงละครเพลงฟอร์มขนาดใหญ่ และ
ช่วงปลายปี ราวเดือนกนัยายน-ตุลาคม จะเปิดแสดงละครเพลงฟอร์มขนาดกลาง 

 
   ช่วงเวลาในการเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั โดยเฉพาะละครท่ีมกัเปิดแสดงช่วง
กลางปี และปลายปีนั้น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรละครของกลุ่มผูช้ม ทั้งในแง่ความตอ้งการเสพ
ความบนัเทิง และในแง่เศรษฐกิจ 
 
“คนดูกไ็ม่ได้อยากดูละครเพลงอะไรบ่อยๆ อาจจะปีละเร่ืองหรือ 2 เร่ือง ซ่ึงtimming ของซีเนริโอถือ
ว่าก าลังดีในมมุคนดู คือดูเร่ืองนีม้นัจะยงัสนุกอยู่พักหน่ึงซ่ึงเรากค็งยงัไม่อยากดูละครเร่ืองไหนเพ่ิม  
แต่ถ้าทิง้ระยะสักหน่อย 3 หรือ 4 เดือน มันกเ็ป็นช่วงท่ีเราเร่ิมลืมเร่ืองเก่า อยากดูเร่ืองใหม่พอดี” 

 (นายคิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ช่วงกลางๆ ปีเน่ีย ท างานเหน่ือยๆ กอ็ยากหาอะไรท าให้ผ่อนคลาย ถ้ามีละครเพลงแสดงช่วงนี้ 

กอ็ยากดู ส่วนช่วงปลายปีกเ็หมือนกัน เหมือนให้รางวลัประจ าปีกับตัวเอง” 
(นพดล  สินพิศุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ส่วนใหญ่เขาจะเล่นเร่ืองหน่ึงแล้วห่างกัน 3-4 เดือน ซ่ึงกดี็เพราะว่าเราจะได้เกบ็เงินทัน 
ถ้าเล่นติดกันมากกว่านีเ้กบ็เงินไปทัน” 

(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 

 3.1.3   บทละคร 
   บทละครเสมือนหัวใจของละครเพลงทุกเร่ืองนั้น เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทีมงานผูผ้ลิตละคร
เพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม 
ทีมงานจะเลือกพฒันาละครเพลงจากบทประพนัธ์ท่ีผูช้มช่ืนชอบอยู่ มากกว่าการพฒันาบทละคร
ข้ึนมาใหม่ นอกจากเพื่อตอบสนองความตอ้งผูช้มแลว้ ยงัเป็นการลดความเส่ียงของการท าธุรกิจ
ละครเพลงอีกดว้ย 
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   “จากประสบการณ์มันท าให้เรารู้ว่า ละครประเภทเขียนเร่ืองเองเน่ียเส่ียง คิดพลอตเอง 
เส่ียง เอาเพลงเก่ามาร้องใหม่เส่ียง เร่ืองบางกอก2548 ท่ีเราเขียนบทเองประสบความส าเร็จน้อยท่ีสุด 
แต่ในทางกลับกันถ้าเราเอานวนิยายดังมาท า คนดูท่ีเคยอ่านก็สนใจ อยากดู” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
  “จากประสบการณ์ของเร่ืองกินรีสีรุ้ง เห็นเลยว่าเร่ืองนีไ้ม่ได้ขายดีเท่าเร่ืองอ่ืน  คนไทย

เหมือนยังไม่เปิดรับตัวละครท่ีเขาไม่รู้จัก เขารู้จักแม่นาค เขารู้จักคุณหญิงกีรติ และเขามีความรัก
และความผูกพันกับละครเร่ืองนี ้เวลาเราเอามาท ามันเลย  touch เขา มันได้เขา แต่พอเป็นอิซซ่ี คือ
อะไร แม้บางคนบอกว่าดีมาก แต่บางคนก็ไม่ได้ขวนขวายมาดู” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 
กรกฏาคม 2553) 

 
   นโยบายการผลิตละครเพลงท่ีเนน้ท่ีเนน้ตอบสนองผูช้มดว้ยการพฒันาบทละครจากบท
ประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงนั้น นโยบายดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกชมละครของบริษทั 
หากบทประพนัธ์ดงักล่าวเป็นบทประพนัธ์ท่ีผูช้มช่ืนชอบอยูก่่อนหนา้ จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
บตัรเขา้ชมได้ง่ายข้ึน อีกทั้งการน าบทประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงมาพฒันาเป็นละครเพลง ท าให้ละคร
เพลงเร่ืองนั้นๆ มีความน่าสนใจมากข้ึน 
  

“ค่ายอ่ืนๆ จะเอาเร่ืองท่ีเราไม่รู้จักมาแสดง แต่ของซีเนริโอเขาเอานิยายดังมาท า เราเคยอ่าน เคย
ประทับใจอยู่แล้ว กอ็ยากดู ตัดสินใจซ้ือบัตรง่ายกว่าเร่ืองท่ีเราไม่รู้จัก” 

(ปัทมาพร ไชยเชษฐพ์ิพฒัน์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“เขาเอานิยายท่ีเขียนไว้ดีมาท าละครเพลง เรากเ็ช่ือใจได้ระดับหน่ึงว่ามนัต้องสนุกน่าดูแน่นอน 

เพราะนิยายมนัดีอยู่แล้ว ไม่ต้องนั่งเสียงเดาว่าเร่ืองนีจ้ะสนุกไหม” 
(อดิสร  ส่งเสริม, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ซีเนริโอชอบเอานิยายท่ีคนไทยชอบมาท าเป็นละครเพลง บางเร่ืองอย่างฟ้าจรดทราย  
ไม่เคยท าเป็นอะไรมาก่อน แต่ถกูสร้างเป็นละครเพลงเลยกน่็าสนใจมาก  

หรือข้างหลังภาพท่ีไม่น่าจะสร้างเป็นละครเพลงได้พอสร้างออกมากเ็ลยน่าสนใจ” 
(พนิตา  มะลิเถาว,์ สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
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 3.1.4    ฉากละคร  
   งานฉากละครเพลง เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีทางทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเน ริ
โอ จ ากดั ให้ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาฉากในละครเพลงให้มีความยิ่งใหญ่ สวยงาม แปลกตา 
เนน้เทคนิคพิเศษ อย่างไรก็ตามในละครทุนสร้างสูงของบริษทัจะให้ความส าคญักบัฉากละครมาก
ข้ึน ดว้ยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผ้ช้มประทบัใจละครเพลงของบริษทั 
 
   “สังเกตว่าละครฟอร์ใหญ่จะไม่มีเร่ืองอะไรท่ีเป็นปัจจุบัน  เพราะคนดู เสียเงินมาเยอะ 
เขากเ็คาคาดหวังว่าจะ อลังการ ฉากท่ีแบบ escape เป็นวัง เป็นคฤหาสน์ มีความอลังการ ดังนั้นเรา
เลยต้องให้ความส าคัญกับฉากสูง ต้องดูสวย  สมจริง มีหลายๆ ฉาก การเปล่ียนฉากกต้็องรวดเร็ว 
หวือวา” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
   “จะต้องก าหนดฉากขาย Production number อยู่แล้ว แต่ละเร่ืองต้องมีอย่างน้อย 1 ฉาก  
เป็นฉากท่ีเน้นเทคนิคพิเศษ  อย่างน า้ตกมิตาเกะท่ีใช้น า้จริงในข้างหลังภาพ บ้านแม่นาคท่ีมี 2 ช้ัน 
หรือวงัอลังการในฟ้าจรดทราย” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 
 
   องค์ประกอบด้านฉากละคร เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีกลุ่มผูช้มใช้ในการตดัสินใจเขา้ชม
ละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั อย่างไรก็ตามผูช้มคาดหวงัเห็นงานฉากละครของบริษทัท่ีมี
ความสวยงาม แปลกตา และมีเทคนิคพิเศษ ทั้งน้ีผูช้มมีฐานคิดท่ีหากละครเพลงเร่ืองใดท่ีมีการสร้าง
ฉากจ านวนมากและมีเทคนิคพิเศษ จะสร้างความคุม้ค่าใหก้บัผูช้มมากข้ึนตามไปดว้ย 

 
“ละครบางเร่ืองไปดูฉากท่ีเขาท ากคุ้็มแล้ว และเราบางฉากเรากไ็ม่คิดว่าเราจะได้เห็น  

อย่างมิตาเกะ เรากไ็ม่คิดว่าจะมีน า้ตกจริงๆ อยู่กลางเวที มันประทับใจ  
ท าให้เร่ืองต่อๆ ไปเราอยากรู้ว่า เขาจะมีฉากอะไรพิเศษให้เราดูอีก” 

(นพดล  สินพิศุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“มนัเป็นความคาดหวงัของเรานะ เราเสียเงินไปเป็นพันๆ กต้็องอยากเห็นอะไรคุ้มค่า อลังการ ฉาก

ละครของซีเนริโอถือว่าเป็นสีสันของเร่ืองและเป็นจุดคุ้มของคนดูอย่างเรา” 
(กฤษณพงศ ์ หอมช่ืน, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
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“ทุกเร่ืองท่ีไปดูมา บอกได้ว่าเขาไม่เคยงกเร่ืองฉากและคงเป็นสไตล์ของเขาคือเน้นดูย่ิงใหญ่ 
อลังการ และสวยงามมาก  เร่ืองหน่ึงมีหลากหลายฉาก ท าให้ละครไม่น่าเบ่ือ แล้วคนดูกส็นุกท่ีได้ดู

ฉากต่างๆ หลังๆ พอพูดถึงละครเพลงซีเนริโอ กม็กันึกถึงเร่ืองฉากก่อนเลย” 
(เหมือนฝัน วสิิฐวาณิชกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
 3.1.5  เพลง 
    บทเพลงถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัในละครเพลง  อยา่งไรก็ตามนอกจากทีมงาน
ผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัจะผลิตเพลงเพื่อถ่ายทอดในละครแลว้ ยงัเน้นผลิตบทเพลง
ในละครเพื่อใหผู้ช้มช่ืนชอบเป็นหลกั เนน้เพลงผูฟั้งสามารถฟังไดง่้าย จดจ าง่าย มีสัมผสัคลอ้งจอง  
 
   “เพลง Solo หรือเพลงหลักๆ ของละครแต่ละเร่ือง เราตั้งใจว่าคนฟังต้องชอบ เพลงต้อง
เพราะ อาจฟังง่ายหน่อย ป๊อปๆ หน่อย เราเช่ือว่าคนดูกค็งไม่ได้อยากฟังเพลงท่ียากไปนัก หรือเพลง
ท่ีฟังแล้วไม่รู้เร่ือง ซ่ึงเมืองนอกกเ็ป็นแบบนนีเ้ราจะเห็นว่ามีเพลงดังๆ ท่ีเกิดขึน้จากละครเพลงเมือง
นอกมากมาย” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
    “เพลงในละครเพลงต้องเน้นเพลงเพราะอยู่แล้ว เราพยายามท าให้เพราะท่ีสุด คนดูจะได้
ประทับใจไปกับละคร และมนัส่งผลดีต่อละครด้วย ถ้าเพลงเรากส็ามารถโปรโมทเพลงได้ด้วย คนดู
เม่ือฟังเพลงแล้วเพราะก็อาจตัดสินใจซ้ือบัตรละครได้” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 
2553) 
 
   เพลงในละครเพลง เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีผูช้มในใช้ในการตดัสินใจเพื่อชมละครเพลง
ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั โดยผูช้มจะไดรั้บฟังเพลงจากละครเพลงเร่ืองต่างๆ จากส่ือท่ีทางบริษทั
เผยแพร่ ซ่ึงผูช้มสามารถคาดคะเนความน่าสนใจของละครแต่ละเร่ืองไดจ้ากเพลงละคร อีกทั้งเพลง
ท่ีตวัละครใช้ส่ือสารกนัในละครเพลง เป็นอีกสีสันหน่ึงท่ีกลุ่มผูช้มประทบัใจในละครเพลงของ
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
 
“เขาชอบโปรโมทเพลงก่อน อาจเอาเพลงจากละครมาท าท านองใหม่ให้เป็นเพลงป๊อปมากขึน้ พอ

เราฟังจะรู้ว่า เพลงในเร่ืองนีเ้พราะไหม โทนของเร่ืองจะเป็นอย่างไร น่าไปดูไหม  
บางทีฟีงเพลงโปรโมทกช่็วยตัดสินใจง่ายขึน้ว่า น่าจะดูจังนะ ว่าเพลงนีจ้ะอยู่ในช่วงไหนของละคร” 

(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
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“เพลงเด่ียวของตัวละครจะเพราะมาก ฟังแล้วประทับใจ ความหมายดี  เพราะเข้าใจตัวละครแล้วยงั
เพราะอีก ดูเสร็จแล้วกย็งัจ าเพลงจากละครได้ ท าให้เร่ืองต่อๆ ไปอยากมาดูอีก ” 

(ปิยนนัท ์นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ละครของท่ีน่ีจะมีเพลงท่ีตัวละครใช้คุยกันเยอะ  บางทีจีบกันเป็นเพลง 

ทะเลาะ เถียงกันเป็นเพลง หรือคุยกันเป็นเพลง พวกนีม้นัสร้างความประหลาดใจให้คนดู 
เรากรู้็สึกว่าสร้างสรรค์ดี เข้าใจท า และไม่ซ ้าใคร” 
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
 3.1.6   นักแสดง 
   ในกระบวนการผลิตละครเพลงทีมงานจะคดัเลือกนกัแสดงโดยใช้หลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาคดัเลือก ได้แก่ ความเหมาะสมกบับทบาท ความสามารในการร้องและการแสดงอีกทั้ง
พิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ ประกอบควบคู่กัน (ศึกษาเพิ่มเติม บทท่ี 4 ตอนท่ี 3 การคัดเลือก
นักแสดงน า) อย่างไรก็ตามการคดัเลือกตวันักแสดงมีผลต่อการตดัสินใจของผูช้มในการเขา้ชม
ละครเพลงแต่ละเร่ืองอีกด้วย ทีมงานผูผ้ลิตจึงเน้นการน าศิลปินและนักแสดงท่ีเป็นท่ีรู้จกั และมี
ช่ือเสียงแสดงน า เพื่อดึงดูดใจผูช้ม 

 
   “ดาราท่ีมาเล่นเป็นเร่ืองส าคัญ  ดาราท่ีดัง คนรู้จัก มีความสามารถให้คนดูอยากมาดูได้ 
ต้องไม่ใช่ดังคนเดียว ต้องมาเป็นคู่ หรือเร่ืองไหนใส่ดาราได้เยอะๆ ก็ต้องใส่ ตอนเราท าบางกอก 
2548 นางเอกไม่ซีเรียส เลยเลือกแอนนิตา ซ่ึงไม่มีจุดขาย ไม่ได้รับการยอมรับ ท าให้ไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จ แต่ถ้าเทียบกับบัลลังก์เมฆ ปี 2550 ท่ีเรากลับมาท าให้ เราเลือกดาราดังๆ มาใส่ในทุกบท 
และคนดูก็คงรู้สึกดีท่ีมีดาราดังๆ มารวมอยู่ในละครเร่ืองเดียว” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553) 

 
    “ไม่ใช่แค่ดาราหรือศิลปินท่ีดังเท่านั้น เขาต้องเล่นละครเพลงได้ด้วย เหมาะกับบท คุณ
บอยจะหาตรงนีม้ากกว่า จะเห็นว่าหลังๆ เราเลือกกน็ักร้องท่ีความความสามารถมาเล่นเพราะเราเช่ือ
ว่าเขาท าได้  คนดูก็คงอยากพิสูจน์เหมือนกันว่านักร้องคนนั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหน” (ฤดีภญั แสง-ชู
โต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
   ปัจจยัดา้นนกัแสดงท่ีแสดงน าในละครเพลงเร่ืองต่างๆ มีส่วนอยา่งมากต่อการตดัสินใจ
เลือกชมละครเพลงในแต่ละเร่ือง โดยกลุ่มผูช้มจะพิจารณาในประการแรกว่า นกัแสดงเหล่านั้นมี
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ความเหมาะสมกบับทหรือไม่ พิจารณาถึงความสามารถในการแสดงและการร้องเพลงตามมา หาก
ผูช้มพิจารณาแลว้วา่นกัแสดงมีความเหมาะสมกบัละครเพลงเร่ืองนั้นๆ จึงน าไปสู่การตดัสินใจเขา้
ชมละครเพลง นอกจากน้ีนโยบายของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ท่ีมกัน านกัร้องมาแสดงน าในละคร
เพลงมีทั้งขอ้ดีท่ีว่าผูช้มรู้สึกแปลกใหม่ทา้ทาย และขอ้เสียคือผูช้มขาดความเช่ือมัน่ในตวัศิลปินคน
ดงักล่าว ซ่ึงท าใหส่้งผลต่อการขาดความเช่ือมัน่ในคุณภาพของละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

 
“เราจะดูว่าใครเล่นเป็นบทอะไร เหมาะไหม เล่นเก่งไหม ย่ิงถ้าเร่ืองไหนรวมดาราดังๆ หรือคนเก่งๆ 
ไว้เยอะกน่็าดู อย่างบัลลังก์เมฆดาราเยอะมาก  ข้างหลังภาพท่ีมีท้ังคุณรัดเกล้า คุณแพท และบี”้ 

(ปัทมาพร ไชยเชษฐพ์ิพฒัน์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“นักแสดงเป็นหลักเลยว่าละครเร่ืองนั้นน่าดูไหม เช่นลมหายใจ เรารู้ว่าดาราแต่ละคนร้องเพลง

เพราะมาก นิโคล รัดแก้ม แก้ม อ๊อฟ มอส แล้วแต่ละคนกเ็ล่นละครได้ พอคนเหล่านีม้ารวมบนเวที
เดียวกันกคุ้็มค่า เรากเ็ดาได้ว่าละครน่าจะออกมาสนุก เพลงเพราะไม่น่าผิดหวงั” 

(ปิยะพนัธ์  สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“บางเร่ืองเขาจะเอานักร้องหรือคนท่ีไม่เคยเล่นละครเพลงมาก่อนมาลองเล่น เช่น 
แม่นาคท่ีมีอาร์เดอะสตาร์ ซ่ึงตอนแรกกไ็ม่ค่อยเช่ือฝีมือเท่าไหร่ มนักมี็ท้ังท้าทายว่า 

จะเล่นดีไหม กับท าให้ลังเลท่ีจะซ้ือบัตรไปเลย” 
(อดิสร  ส่งเสริม, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“เร่ืองข้างหลังภาพตัดสินใจไม่ดูเพราะส่วนตัวเช่ือว่า จะเหมาะกับบทนพพร  
ซ่ึงเป็นตัวละครหลักและส าคัญของเร่ือง” 

(พนิตา มะลิเถาว,์ สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 
 3.1.7  ระบ า 
   แมร้ะบ าจะไม่ใช่องคป์ระกอบส าคญัอนัดบัตน้ๆ แต่ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของละคร
เพลงท่ีทีมงานผูผ้ลิตไดใ้นความส าคญักบัการผลิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้มละครเพลง
โดยทีมงานเน้นผลิตระบ าสวยงามในละครเพลง โดยเฉพาะละครเพลงฟอร์มใหญ่ทุนสร้างสูง 
ทีมงานผูผ้ลิตจะเน้นให้มีการระบ าท่ีต่ืนตาต่ืนใจโดยนกัแสดงจ านวนมากอย่างน้อย 1 ชุดในละคร
เพลง 1 เร่ือง ทั้งน้ีนอกเนน้สอดแทรกระบ าใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการแสดงในฉากส าคญัดว้ย 

 
   “ด้วยละครเพลงมันต้องมี Dance อยู่แล้ว คนดูก็หวังว่าเห็นหมู่มวล หรือการเต้นท่ี
สวยงามมันเป็นการรวมการเต้นและการแสดงไว้ร่วมกัน ใน 1 เร่ืองเราจะมี Dance Number ใหญ่ๆ 
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อย่างน้อย 1 ฉาก  ซ่ึงโดยรวม Dance จะส าคัญ ส าคัญมากน้อยขึน้อยู่กับเร่ือง อย่างลมหายใจ Dance 
อาจไม่โดดเด่นมาก แต่กินรีสีรุ้ง Dance จะโดดเด่นมาก  Dance จึงถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีคอย
บาลานท์ให้ละครเร่ืองหน่ึงน่าสนใจ”(ฤดีภญั แสง-ชูโต, สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
   “Dance รูปแบบหน่ึงท่ีเราพยายามสร้าง และเช่ือว่าคนน่าจะชอบ คือ  Movemantใส่มัน
เป็นส่วนหน่ึงในการแสดงเลย เช่นฟ้าจรดทรายตอนต่อสู้ แทนท่ีจะต่อสู้เฉยๆ เรากเ็อาบวกกับการ
เต้นให้มีลีลาท่ีสวยงามได้อรรถรส  แม่นาคช่วงอาจารย์กับแม่นาคยือ้ยุดกัน เรากท็ าให้ผสมการเต้น
เข้าไป และท่ีคิดว่าคนจ าได้คือตอนท่ีนพพรกับคุณหญิงกีรติเผยความในใจและเต้นร ากันท่ีน า้ตา มัน
กคื็อ Dance แต่เราเอามาเล่าในเร่ือง มันเสริมเร่ืองได้ดีกว่า และคนดูกน่็าจะเพลิดเพลินไปกับมัน” 
(ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

  
   ทศันะของผูช้มมองวา่ระบ าละครเพลงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีผูช้มคาดหวงัวา่ตอ้งมีใน
ละครเพลงทุกเร่ือง หากแต่ไม่ได้คาดหวงัแต่การชมระบ าในละครเพลงมากนกั เพราะเล็งเห็นว่า
ระบ าเป็นองคป์ระกอบเสริมใหล้ะครเพลงแต่ละเร่ืองมีสีสันและสมบูรณ์มากข้ึน  
 
“เราซ้ือบัตรดูละครแต่ละเร่ือง เรามาดูอย่างอ่ืนมากกว่า นักแสดง การเล่าเร่ือง ฉาก เพลง ส่วนเร่ือง

เต้นนั้น เราไม่ได้คาดหวงั แต่คิดว่าต้องมีเพราะเป็นละครเพลง” 
(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ละครเพลงกต้็องมีเต้น เต้นเป็นหมู่มวล เต้นเตม็เวที มนัสร้างบรรยากาศในเร่ืองได้ด้วย และดู
สนุกสนานด้วย ย่ิงเร่ืองไหนมีเต้นมากๆ เต้นแปลกๆ จะต่ืนตาต่ืนใจ และรู้สึกว่าคุ้ม” 

(ปัทมาพร ไชยเชษฐพ์ิพฒัน์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“การเต้นท่ีน่าสนใจของค่ายนีคื้อเอามาเร่ือง มันท าให้ละครเร่ืองนั้นมีเสน่ห์ขึน้ มีภาพจ ามากขึน้ เช่น
ตอนกีรติกับนพพรเต้นร ากันกลางน า้ตกมิตาเกะ อันนีถื้อว่าสร้างสรรค์มาก หรือเร่ืองแม่นาคท่ีเอา

มวยไทยมาท าเป็น Show กถื็อว่าแปลกตาและสวย” 
(ปิยะพนัธ์  สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
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 3.1.8   เคร่ืองแต่งกายนักแสดง 
   องคป์ระกอบดา้นเคร่ืองแต่งกายของนกัแสดง เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีทีมงานผูผ้ลิตให้
ความส าคญัโดยคาดหวงัว่าในละครเพลงฟอร์มใหญ่ ความสวยงามเส้ือผา้ของนักแสดง จ านวน
เส้ือผา้ท่ีผลดัเปล่ียนในการแสดง รวมถึงเทคนิคการเปล่ียนเส้ือผา้ของนักแสดง สามารถดึงดูดใจ
ผูช้มใหเ้ขา้ชมละครเพลง และคาดหวงัเพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บัผูช้ม  

  
   “เส้ือผ้านักแสดงเป็นส่ิงท่ีให้ความส าคัญเท่ากับองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีส าคัญอันดับแรก
คือต้องสวยก่อน  และเสริมตัวละครในฉากนั้นๆ มันสร้างความประทับใจให้คนดูได้ เช่นหาก
นางเอกต้องเต้นร า ชุดนักแสดงก็ต้องสวย บานๆ เต้นแล้วพลิว้ คนดูจะได้อารมณ์กว่าถ้าเส้ือผ้ามัน
เกือ้หนุนกัน” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
   “เราผลิตเอาเร่ืองความสวยงามก่อน ความเป็นเวที ดูจากท่ีนั่งคนดูแล้วมองจากบนเวที
แล้ว สวย อลังการจริงๆ แล้วยังสามารถ Quick Change ได้อีกด้วยหรือมีเทคนิคเปล่ียนเส้ือผ้ากลาง
เวทีเลย  ซ่ึงจาก FeedBack ท่ีเราได้รับคือคนดูจะชอบให้ตัวแสดงเปล่ียนเส้ือเร็วๆ หายไป 10 วินาที 
กลับมาเป็นอีกชุด เปล่ียนชุดเยอะๆ หรือชอบเทคนิคการเปล่ียนชุดแบบแปลกๆ” (ฤดีภญั แสง-ชูโต, 
สัมภาษณ์, 9 กรกฏาคม 2553) 

 
    กลุ่มผูช้มแสดงทศันะว่าเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของนกัแสดงในละครเพลงไม่ใช่ปัจจยั
หลกัท่ีผูช้มใชใ้นการตดัสินใจเขา้ชมละครเพลงแต่ละเร่ือง หากแต่เป็นปัจจยัเสริมท่ีช่วยใหล้ะครบาง
เร่ืองมีความน่าสนใจมากข้ึนโดยเฉพาะละครฟอร์มใหญ่ อยา่งไรก็ตามเคร่ืองแต่งกายท่ีสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัผูช้มคือเคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงาม มีการเปล่ียนชุดอยา่งรวดเร็วและมีจ านวนมาก อีก
ทั้งยงัช่ืนชอบการเปล่ียนชุดนกัแสดงบนเวทีดว้ยเทคนิคพิเศษต่างๆ 

 
“เส้ือผ้าทุกตัวละครมีความสวยงาม ดูแล้วเข้ากับฉาก เข้ากับเนือ้เร่ือง  

โดยเฉพาะฉากใหญ่ท่ีมีตัวละครเยอะๆ  เส้ือผ้าตัวแสดงประกอบกส็วยงาม 
 ย่ิงเส้ือผ้านักแสดงหลักย่ิงสวยงามกว่า ดูเขาลงทุนกับตรงนีดี้” 
(เหมือนฝัน วสิิฐวาณิชกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ถ้าละครเพลงฟอร์มเลก็จะไม่คาดหวงัเร่ืองเคร่ืองแต่งกาย เพราะจะธรรมดา ไม่เยอะชุด 
 แต่ถ้าฟอร์มยกัษ์ อันนีค้าดหวงัแน่นอน ว่าเคร่ืองแต่งกายต้องสวย หรูหรา เปล่ียนหลายๆ ชุด” 

(กฤษณพงศ ์ หอมช่ืน, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
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“ชอบดูเส้ือผ้าของละครเพลง เพราะจะเปล่ียนเร็วมาก นักแสดงว่ิงไปหลังฉากว่ิงออกมาเป็นชุดใหม่
แล้ว เรากจ็ะท่ึงว่าท าได้อย่างไร หรือบางเร่ืองกมี็เทคนิคการเปล่ียนเส้ือจากชุดหน่ึงเป็นชุดหน่ึงบน

เวที ซ่ึงตอนดูจะประทับใจมาก เร่ืองอ่ืนๆ เลยจะแอบคิดว่าจะเป็นแบบไหน” 
(อดิสร  ส่งเสริม, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่ากลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 

เนน้ผลิตละครเพลงเพื่อสนองความตอ้งการของผูช้ม อนัน าไปสู่รายไดจ้ากการซ้ือบตัรของผูช้มซ่ึง
ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการผลิตละครเพลงคือ รูปแบบการ
น าเสนอท่ีสนุกสนานหวือหวา บทละครท่ีผูช้มตอ้งการชม ฉากละครท่ีสวยงาม เพลงท่ีไพเราะ 
นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง  ช่วงเวลาในการจดัแสดงท่ีเหมาะกบัพฤติกรรมผูช้ม ระบ าและเคร่ืองแต่งกาย
นกัแสดงท่ีสวยงาม และจากทศันะของผูช้มพบวา่กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ดงักล่าวสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูช้มได ้
 
3.2 กลยุทธ์ด้านราคา 
   กลยทุธ์ดา้นราคาเป็นอีกหน่ึงกลยทุธ์ส าคญัของธุรกิจละครเพลงท่ีส่งผลกระทบทางตรง
ต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรของละครเพลงอนัน าไปสู่การอยู่รอดของธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตามราคา
บตัรละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัในปี  2553 แบ่งออกเป็น 6 ระดบัราคา คือ 500 บาท 1,000 
บาท 1,500 บาท 1,800 บาท 2,300 บาท และ 2,800 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.24  ผงัท่ีนัง่โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์และอตัราค่าเขา้ชมละครเพลง 
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  หากเปรียบเทียบอตัราค่าเขา้ชมละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั กบับริษทัอ่ืนท่ี
เปิดแสดงละครเพลงอนัไดแ้ก่  บริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั และ บริษทั 
เวร์ิคพอทย ์จ ากดั (มหาชน) พบวา่ อตัราค่าเขา้ชมละครเพลงของบริษทัต่างๆ มีการก าหนดราคา 5-6 
ระดบั และมีการก าหนดราคาใกลเ้คียงกนั  โดยอตัราค่าเขา้ชมละครเพลงบริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั 
แบ่งออกเป็น 5-6 ระดบั ระหวา่ง 700 - 2,000 บาท  อตัราค่าเขา้ชมละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
แบ่งออกเป็น 6 ระดบั ระหวา่ง 500 – 2,800 บาท และอตัราค่าเขา้ชมละครเพลง บริษทั ทรู แฟนเท-
เชีย จ  ากดั และ บริษทั เวร์ิคพอทย ์จ ากดั (มหาชน) แบ่งออกเป็น 6 ระดบั ระหวา่ง 800 – 3,500 บาท  

 
ตาราง 4.2  เปรียบเทียบอตัราค่าเขา้ชมละครเพลง 
 

ตารางเปรียบเทียบอตัราค่าเข้าชมละครเพลง 

   

 

ปี 2551 
ข้างหลงั
ภาพ 

ปี2552 
แม่นาค 
พระโขนง 

2553 
กนิรีสีรุ้ง 

2551 
คู่กรรม 

2552 
แม่นาค 

2550 
เงิน เงิน 
เงิน 

2551 
โจโจ้ซัง 

2552 
เร่ขายฝัน 

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

500 .- 

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

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

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

 

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

700 .-  

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

 

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

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

 
 

3.2.1 เกณฑ์ในการก าหนดราคาเข้าชมละครเพลง 
    ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีหลกัเกณฑ์การตั้งราคาบตัรเขา้ชม
ละครเพลงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ดงัน้ี  
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 -   ต้นทุนในการผลติ 
  เน่ืองจากรายไดห้ลกัของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมาจากยอดการจ าหน่ายบตัร 

ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นการตั้งราคาบตัรและรอบของการแสดงนั้น ทีมงานจะน าตน้ทุนการผลิตเป็นตวัตั้ง
โดยจะค านวนและก าหนดจ านวนรอบท่ีเปิดแสดงสามารถสร้างรายในจุดคุม้ทุนของละครเพลงแต่
ละเร่ือง 

 
  “เราเลือกก าหนดราคาโดยค านวนจากต้นทุนมนการผลิตละครแต่ละเร่ืองและ

Running Cost (ค่าใช่จ่ายท่ีเปิดขึน้แต่ละรอบการแสดง) เราจะตัดสินใจได้ว่าถ้างบประมาณท่ีเราเสีย
เท่านี้บาท ต้องเปิดแสดงก่ีรอบถึงได้รายได้กลับมา” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 
2553) 

 
 -  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
   อตัราบตัรชมละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีหลากหลายราคา อยา่งไรก็ตาม

ละครเพลงเร่ืองกินรีสีรุ้ง ท่ีเปิดแสดงในปี 2553 ราคาต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 500 บาท และราคาสูง 2,800 บาท 
ซ่ึงการตั้งราคาท่ีหลากหลายนั้นทีมงานผูผ้ลิตมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ถึงกลุ่มผูช้มท่ีหลากหลาย  

 
     “ละครแต่ละเร่ืองเราก็อยากให้คนดูมาดูเยอะท่ีสุด อยากให้คนดูทุกกลุ่ มเข้ามาดู  
ดังนั้นราคากต้็องตอบส าหรับทุกกลุ่ม เช่น นักเรียนนักศึกษารายได้น้อย อาจจะไม่ซ้ือแพงมาก 500 
บาทอาจก าลังดีส าหรับเขา กลุ่มครอบครัวอาจจะซ้ือบัตรราคาปานกลาง ซ้ือท่ีหลายใบในราคา
พอประมาณ หรือคนท่ีมีรายได้มากกอ็ยากได้ท่ีนั่งท่ีดีท่ีสุด ราคา 2,800 อาจสมเหตุสมผลส าหรับเขา 
มันจึงจ าเป็นต้องมีบัตรหลายราคาให้ใครก็ได้ท่ีอยากดูสามารถดูได้ ในบัตรราคาท่ีเขาคิดว่า
เหมาะสม” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 

 -   การพงึพอใจของผู้ชม 
    นอกจากการค านวนตน้ทุนในการผลิตเพื่อก าหนดราคาบตัรเช้าชมละคร เกณฑ์ขอ้
หน่ึงท่ีใชเ้พื่อก าหนดราคาบตัรเขา้ชมละครเพลง คือการท าการศึกษาวิจยัผูช้มเพื่อปรับอตัราค่าเขา้
ชมใหส้อดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือและความตอ้งการของผูช้ม โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบ-
ถามท่ีผูช้มละครแต่ละเร่ืองจะไดรั้บแจกเม่ือเขา้ชมละครเพลงทุกเร่ือง 
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    “ในแบบสอบถามเราจะถามเร่ืองความเหมาะสมของราคาเสมอ หลังจากเราเปิดโรง
ละครมาได้ 1 ปี ในปี 2550 ปี 2552 เราพบว่าผู้ชมคิดเห็นว่าบัตรละครเรายังสูงอยู่  เราจึงมีการปรับ
ราคาลงทุกท่ีนั่ง จากข้างหลังภาพเราขายแพงสุด 3,000 ถูกสุด 500 พอมาถึงแม่นาคเราลดราคาลง 
200 บาททุกท่ีนั่ง แพงสุด จาก 3,000 เหลือ 2,800 โดยคง 500 บาทไว้” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์
, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 3.2.2   กลยุทธ์ด้านราคาทีต่อบสนองความต้องการของผู้ขม 

 กลยุทธ์การก าหนดอัตราค่าเข้าชมละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูช้มใน 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 
   -  ความเหมาะสมอตัราค่าเข้าชม 
       ผูช้มพึงพอใจอตัราค่าเขา้ชมละครเพลงท่ีทางบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัก าหนด เพราะมี
ความเหมาะสม คุม้ค่า และไม่แตกต่างมากนกักบัอตัราบตัรละครเพลงของบริษทัอ่ืนๆ นอกจากน้ียงั
พบวา่หากอตัราค่าเขา้ชมต ่าเกินไป อาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในคุณภาพของละครเพลงได ้
  

 “เป็นราคาท่ีรับได้ และเหมาะสมกับคุณภาพของละคร สมกับคุณภาพโรงละคร” 
(ยศวรรษ ์พวงจัน่เพชร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ราคาบัตรกไ็ม่แตกต่างจากค่ายอ่ืนๆ เจ้าอ่ืนอาจจะถกูกว่าบ้าง หรือแพงกว่าบ้าง 
 ถือว่าซีเนริโออยู่ในระดับปานกลาง ไม่ถกูไม่แพง” 

(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ปกติดูไม่ได้ตั้งใจดูราคาไหนประจ า บางเร่ืองดูถกูหน่อย บางเร่ืองดูแพงหน่อย 

เลยคิดว่าบัตรท่ีกก็  าลังดี ถ้าแพงกว่านีก้ไ็ม่ไหวคงตัดสินใจมากขึน้ 
หรือถ้าถกูกว่านีก้จ็ะลังเลแล้วว่า ละครมนัจะดีไหม” 
(พนิตา  มะลิเถาว,์ สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
   -  ความหลากหลายของระดับราคา 

     อตัราราคาท่ีทางบริษัทซีเนริโอ จ ากัด ก าหนดข้ึน 6 ระดับ ส่งผลให้กลุ่มผูช้มมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายในการตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพลงตามปัจจยัแวดล้อมปัจจุบนัของผูช้ม 
อยา่งไรก็ตามอตัราราคาท่ีหลากหลายยงัช่วยใหผู้ช้มตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพลงไดง่้ายข้ึน 
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“เราไม่ได้อยากดูบัตรถกูทุกเร่ือง หรือแพงทุกเร่ืองกไ็ม่ไหว ถ้าเร่ืองไหนเราไม่ค่อยอยากดูกเ็ลือก
บัตรไม่ค่อยแพงมากสัก 1,300 หรือถ้าเร่ืองไหนน่าดูมากกข็อท่ีนั่งดีๆ 2,800 ไปเลย ซ่ึงเรากต็ัดสินใจ

ได้ว่าอยากดูบัตรราคาไหน เขากมี็ขายหลายราคา เรากเ็ลือกท่ีเหมาะกับเร่ืองท่ีดู ” 
(กฤษณพงศ ์ หอมช่ืน, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ราคาบัตรมีให้เลือกเยอะดี เลือกได้ คุมงบได้ ว่าสมมติุเราไปคนเดียวอาจจะดูแพงหน่อย  
ไปกัน 2 คนกอ็าจลดราคาลงมานิดนึง หรือถ้าไปกับท่ีบ้าน ซ้ือแพงๆ 3-4 ใบกไ็ม่ไหว  

กอ็าจจะหาบัตรราคากลางๆ ” 
(อดิสร  ส่งเสริม, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ปกติจะดูเร่ืองหน่ึงหลายรอบ พอบัตรมันมีท้ังถกูท้ังแพงเราเลือกดูบ่อยๆ ได้ เช่นคร้ังแรกเราอาจจะ
ดู 1,300  แต่รอบท่ี 2 เราอาจจะบัตร 500 ถ้าเทียบเท่ากับบัตร 1,800 แต่เราได้ดูถึงสองคร้ัง หรือถ้า
เร่ืองไหนดีมากๆ อยากดูใกล้ๆ แบบคร้ังเดียว กซ้ื็อบัตร 1,800 ไปเลย เงินเท่ากันแต่เราเลือกได้

เพราะว่าบัตรมนัมีหลายราคา” 
(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่ากลยุทธ์ด้านราคาของธุรกิจละครเพลงกลยุทธ์ด้านราคาพบว่า 
บริษทั ซีเนริโอ ก าหนดอตัราบตัรละครเพลงเป็น 6 ระดบั 500 -2,800 บาท เป็นอตัราราคาท่ีมีความ
หลากหลาย และเทียบเท่ากบัอตัราบตัรละครเพลงของบริษทัอ่ืนๆ  นอกจากน้ีบริษทัมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดราคาบตัรโดยพิจารณาจาก ความเหมาะสม ตน้ทุนการผลิต การเขา้ถึงกลุ่มผูช้มหลากหลาย
กลุ่ม ความพึงพอใจของผูช้ม อยา่งไรก็ตามผูช้มพึงพอใจอตัราค่าเขา้ชมละครเพลงของบริษทัซีเนริ
โอ จ ากดั เพราะมีความเหมาะสมและหลากหลาย  
 
3.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  การด าเนินธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั  รายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัรถือเป็น
รายไดห้ลกัของธุรกิจละครเพลง ในการวางกลยุทธ์การจ าหน่ายบตัรนั้นจึงนบัเป็นหวัใจอีกประการ
หน่ึงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั โดยละครเพลงทุกเร่ืองของบริษทัจะเปิดจ าหน่ายบตัรแก่ผูช้มประมาณ 2 
-3 เดือนก่อนการเปิดแสดงรอบแรก ทั้งน้ีช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลงนั้นย่อมมีส่วน
ส าคญัอย่างยิ่งต่อธุรกิจละครเพลงเช่นกนั ซ่ึงทีมงานบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัไดเ้ลือกจดัจ าหน่ายบตัร
ละครเพลงโดยใช้ช่องทางการจ าหน่ายของ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพียงบริษทัเดียว โดยท่ีละครเพลง
ของบริษทัอ่ืนๆ จะเปล่ียนช่องทางจดัจ าหน่ายไปในแต่ละเร่ืองท่ีเปิดการแสดง 
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 ช่องทางจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั หรือก็คือ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 
สามารถตอบสนองพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มผูช้มตามท่ีทีมงานบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
ไดว้างกลยทุธ์การจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลงไวด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.3   ตารางเปรียบเทียบช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลงทุกบริษทั 
 

บริษัททีเ่ปิดแสดง เร่ือง ช่องทางการจ าหน่ายบัตร 

 

ทุกเร่ืองท่ีเปิดการแสดง 
 

Thaiticket Major 

 

ปี 2551  คู่กรรม Thaiticket Major 
ปี 2552  แม่นาค Totalreservation 
ปี 2553  น ้าใสใจจริง bananabooking 

 

ปี 2550  เงิน เงิน เงิน Thaiticket Major 
ปี 2551  โจโจซ้งั True Shop  

www.weloveshopping.com 

 

ปี 2552  เร่ขายฝัน เดอะมิวสิคลั www.we-booking.com 

 
 3.3.1  ความสะดวกสบาย 
   ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั วางนโยบายการจ าหน่ายบตัร

ละครเพลงโดยตอ้งอ านวยความสะดวกกบัผูช้ม โดยเห็นวา่การท่ีผูช้มสามารถหาซ้ือบตัรละครเพลง
ไดง่้ายตามสถานท่ีหรือช่องทางจ าหน่ายท่ีหลากหลาย อีกทั้งมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อนนั้นส่งผลดีต่อ
ธุรกิจละครเพลง ทางบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จึงเลือก ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในการจดัจ าหน่ายบตัรละคร
เพลง เน่ืองจากสามารถตอบสนองวตัถุประสงคด์งักล่าวได ้

 
   “คนดูอยากดู แต่ว่าบัตรหาซ้ือยากคนดูอาจเปล่ียนใจไม่ดู ดังนั้นคนดูต้องเข้าถึง

ช่องทางจ าหน่ายบัตรได้ง่ายและสะดวกท่ีสุด ไทยทิคเกต็เมเจอร์แขง็แรงตรงนี ้จุดจ าหน่ายเขาเยอะ
มาก ตามสถานท่ีส าคัญ ห้างใหญ่ๆ ผู้ชมอยากซ้ือบัตรท่ีไหนกไ็ด้ หรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วจอง
ผ่านอินเตอร์เนท็กไ็ด้” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
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   นโยบายท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เลือกจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลงผา่นช่องการจดั
จ าหน่ายของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สามารถอ านวยความสะดวกในการซ้ือบตัรละครเพลงของผูช้มได ้
เน่ืองจากสถานท่ีจ าหน่ายบตัรมีจ านวนมาก อยูใ่นสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกั รวมทั้งช่องทางอินเตอร์เน็ท
สามารถอ านวยความสะดวกในการซ้ือบตัรของผูช้มได ้

 
“บัตรละครหาซ้ือง่ายมาก เพราะไทยทิคเกต็เมเจอร์มีสาขาเยอะ” 
(ปัทมาพร ไชยเชษฐพ์ิพฒัน์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ดีท่ีซีเนริโอขายบัตรกับไทยทิคเกต็เมเจอร์ เพราะสาขาเยอะ ซ้ือง่าย ถ้าวางขายท่ีอ่ืนอย่าง 
Totalreservation จะงงแล้วเพราะไม่รู้จัก ไม่รู้ว่ามีสาขาท่ีไหนบ้าง” 

(ปิยะพนัธ์  สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“เวลาจะซ้ือบัตรจะเข้าเวบ็ไทยทิคเกต็เมเจอร์ก่อน ดูรอบ ดูท่ีนั่งว่าว่างไหม 

 ถ้ามีรอบและท่ีนั่งกจ็องเลย แล้วโอนเงิน สะดวกมาก” 
(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
  3.3.2  ความน่าเช่ือถือ 
   ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซิเนริโอ จ ากดั วิเคราะห์วา่บตัรละครเพลงมีราคา

ค่อนขา้งสูงซ่ึงในการจดัจ าหน่ายบตัร โดยเฉพาะการจดัจ าหน่ายบตัรผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ทนั้น 
ภาพลกัษณ์ของผูจ้ดัจ  าหน่ายบตัรท่ีมีความน่าเช่ือถือในการจดัระบบการจดัการท่ีเป็นระเบียบมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพลงของกลุ่มผูช้ม 

 
   “ตั๋วหนังราคาไม่ก่ีร้อยบาท แต่บัตรละครเพลงค่อนข้างสูง ราคาเป็นพัน เรา

ต้องการระบบท่ีดี คนซ้ือบัตรเช่ือถือในระบบนั้น ตรวจเช็กได้ว่ามีก่ีรอบ ท่ีนั่งไหนว่าง ย่ิงคนท่ีซ้ือ
บัตรในอินเตอร์เนท็ย่ิงต้องน่าเช่ือถือ จองบัตรไปแล้ว โอนเงินไปแล้วต้องได้บัตร ไม่ใช่ตรวจสอบ
ไม่ได้ ไม่มีระบบท่ีน่าเช่ือถือ ไม่อย่างนั้นคนดูกไ็ม่กล้าจอง ซ่ึงภาพลักษณ์ของไทยทิคเกต็เมเจอร์ เขา
น่าเช่ือถือ คนดูรู้จักและเช่ือใจในระบบ ท าให้คนดูเบาใจท่ีจะซ้ือบัตรผ่านไทยทิคเกต็เมเจอร์” (ชยา
กร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
     ภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือในเร่ืองระบบการจดัการของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ นั้นส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจองบตัรละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั กล่าวคือผูช้มรู้สึกเช่ือถือในทุก
ช่องทางของระบบการจดัการของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยเฉพาะกลุ่มผูช้มท่ีมีพฤติกรรมซ้ือบตัร
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ละครเพลงผ่านระบบอินเตอร์เน็ทรู้สึกปราศจากความเส่ียงในการจองบตัรละครเพลงเม่ือเทียบกบั
ความน่าเช่ือถือในเร่ืองระบบการจดัการของผูจ้ดัจ  าหน่ายรายอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 
 
“เคยซ้ือบัตรละครและบัตรงานอ่ืนๆ กับไทยทิคเกต็เมเจอร์ ไม่เคยมีปัญหาเลย และดูน่าเช่ือถือท่ีสุด

แล้วถ้าพูดเร่ืองการซ้ือบัตรต่างๆ” 
(กฤษณพงศ ์ หอมช่ืน, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ละครค่ายอ่ืนจะขายบัตรกับเจ้าแปลกๆ อย่างบานาน่าบุ๊คกิง้ หรือ Totalreservation ซ่ึงไม่ค่อย
น่าเช่ือถือเท่าไหร่ จะเช็กท่ีนั่งว่าในอินเตอร์เนท็กก็ลัวไม่อัพเดท บางทีต้องไปท่ีบูธของเขาซ่ึงล าบาก

เพราะสาขาน้อย” 
(เหมือนฝัน วสิิฐวาณิชกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ดีท่ีซีเนริโอเขาขายบัตรกับไทยทิคเกต็เมเจอร์ เพราะส่วนตัวจะซ้ือบัตรทางอินเตอร์เนท็อยู่แล้ว ถ้า
เปล่ียนไปขายบัตรกับเจ้าอ่ืนๆ ท่ีระบบไม่ดีหรือไม่น่าเช่ือถืออาจจะไม่ซ้ือ” 

(ปิยนนัท ์นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 
    กล่าวโดยสรุปไดว้า่กลยุทธ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย บริษทัซีเนริโอ จ าหน่ายบตัรละคร
เพลงผา่นช่องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพราะมีจุดจ าหน่ายมาก ซ่ึงจะสามารถอ านวยความสะดวก
ในการซ้ือบตัรของผูช้มได ้อีกทั้งมีระบบการจดัการท่ีดีและเป็นท่ียอมรับโดยเฉพาะการซ้ือบตัรผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ม อยา่งไรก็ตามผูช้มพึงพอใจท่ีบริษทัจ าหน่ายบตัรผา่นไทยทิคเก็ตเมเจอร์เพราะมี
สาขามากมาย สามารถอ านวยความสะดวกในการซ้ือบตัรได ้และยงัมีความน่าเช่ือถือ  
 
3.4  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
    ธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั นั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบั
การวางแผนดา้นการตลาด เพราะกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดถือเป็นอีกหน่ึงหวัใจส าคญัท่ีผลกัดนั
ใหธุ้รกิจละครด าเนินต่อไปได ้ 
 
   “ละครเพลงดีๆ ถ้าไม่โปรโมทให้คนมาดู เขากไ็ม่มาดู นั่นคือในเร่ืองของการโปรโมท 
เร่ืองมาร์เกต็ติง้” ถกลเกียรติ วรีวรรณ กล่าว  (พยุงศกัด์ิ วิริยะบณัฑิตกุล, (บรรณาธิการ), 2551: 134)
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   ในมุมมองของ พนิดา ฐปนางกรู นกัการละครและหวัหนา้โปรแกรมศิลปการละครเพื่อ
การพฒันา สถาบนัคลงัสมองชาติกล่าวถึงบทบาทของการตลาดท่ีมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ละครเพลงไวเ้ช่นกนั ดงัน้ี 
 

 “มีความเช่ือหน่ึงเกิดขึน้ในวงการศิลปะการละครว่า หากมีงบประมาณมากพอท่ีจะ
ด าเนินการทางการตลาดโดยซ้ือส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้เกิดมหาชนผู้ รับในการจัดแสดงผลงาน
สร้างสรรค์แล้วกย่็อมท่ีจะท าให้เกิดดุลบัญชีเดิยสะพัดได้ ดังนั้นการลงทุนโหมประโคมประชาสัม-
พันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมในตลาด เพ่ือกระตุ้นต่อมความปราถนาของมหาชนให้ใคร่อยากเป็น
ส่วนหน่ึงของกระแสนิยมหรือแฟช่ัน ตามจิตวิทยาการบริโภค อันเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ทางการตลาด 
ตัวอย่างเช่นนีย่้อมสร้างความเช่ือชุดดังกล่าวให้เกิดขึน้ได้ว่า พลังแห่งการประโคมประชาสัมพันธ์
จะสร้างมหาชนผู้ รับให้เกิดขึ้นในวงการละครได้” (พนิดา ฐปนางกูร, ใน อรพินท์ ค  าสอน.
(บรรณาธิการ), : 64)  
  
 3.4.1  วตัถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
    การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เน้นส่ือสารไปยงั
กลุ่มผูช้มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) ต่อผูช้มให้ไดม้ากท่ีสุด โดยผสมผสานเคร่ืองมือ
ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย เน้นให้ผู ้ชมรับทราบถึงการเปิดแสดงละครเพลง 
รายละเอียดละครเพลงแต่ละเร่ือง วนัเวลา สถานท่ีท่ีจดัแสดง รวมถึงรายละเอียดการจ าหน่ายและ
อตัราค่าเขา้ชม เพื่อหวงัให้เกิดพฤติกรรมต่อผูช้มในการตดัสินใจซ้ือบตัรเพื่อเขา้ชมละครเพลงเร่ือง
นั้นๆ  
 
    “เวลาเราท าโปรโมท เราจะเน้นค าว่า เห็นท่ัวบ้านท่ัวเมือง  อย่างน้อยต้องเห็น 
Awareness ตอกย า้เข้าไปเร่ือยๆ พอเห็นกค็งอยากรู้ว่ามนัคืออะไร ใครเล่นบ้าง เล่นเม่ือไหร่วนัไหน” 

(ปิยะมาศ  เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 
 

     ผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบงานในการด าเนินงานการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจละครเพลง 
ไดแ้ก่ ทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์(Creative) ละครเพลง และทีมงานฝ่ายส่งเสริมการตลาดละครเพลง 
ฝ่ายการตลาดบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และทีมงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
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 3.4.2 รูปแบบการบริหารงานส่งเสริมการตลาด 
   การท าการส่งเสริมการตลาดไปยงักลุ่มผูช้มเป้าหมายนั้น ทีมงานจะมีงบประมาณอยู่
จ  านวนหน่ึงซ่ึงตอ้งบริหารจดัการในการท าการตลาดตลอดระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมเปิดจองบตัรละคร
เพลงแต่ละเร่ือง จนกระทัง่ละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ส้ินสุดการแสดง อยา่งไรก็ตามงบประมาณในการ
ท าการตลาดของละครเพลงแต่ละเร่ืองนั้นไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบังบประมาณในการผลิตและปัจจยั
อ่ืนๆ ประกอบกนั 

 
    ทีมงานผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบงานในการด าเนินงานการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
ละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดันั้น ไดด้ าเนินการบริหารงานส่งเสริมการตลาดธุรกิจละครเพลงไป
ยงักลุ่มผูช้มเป้าหมาย ภายใตรู้ปแบบการด าเนินงาน 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

 
   -    การบริหารทรัพยากรการส่งเสริมการตลาดภายในธุรกิจของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
        การบริหารเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดไปยงักลุ่มผูช้มเป้าหมายของธุรกิจ
ละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั นั้นเนน้ใชเ้คร่ืองมือดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีตนมีอยูแ่ลว้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเสียก่อน เช่น การโฆษณาในช่วงเวลารายการต่างๆ ของบริษทั การโฆษณาแฝงใน
รายการต่างๆ ของบริษทั  และการใช้ส่ือบริเวณโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ทั้งน้ีส่งผลดี
ต่อธุรกิจละครเพลงคือสามารถลดตน้ทุนในการท าการท าการตลาดไดส่้วนหน่ึง  

 
    “เราคงเป็นคนท าละครเพลงเจ้าเดียว ท่ีท ามีเดียโทรทัศน์ด้วย และท าละครเพลงด้วย 
และเอา 2 อย่างมา Merge กัน อันนีป้ฏิเสธไม่ได้เลย เพราะละครเพลง Need การโปรโมทผ่าน
รายการโทรทัศน์มากๆ” ถกลเกียรติ วีรวรรณ กล่าว  (พยุงศกัด์ิ วิริยะบณัฑิตกุล, (บรรณาธิการ), 
2551: 134)  

 
       “หลักๆ จะใช้ส่ือภายในก่อน ไม่ว่าจะแอร์ไทม์ (Air time) หรือไทอิน (Tie in) แค่คุย
กันภายใน เราเป็นมีเดีย ขั้นแรกเราต้อง utilise (ใช้ให้เป็นประโยชน์) มีเดียท่ีเรามีก่อน เพ่ือความ
คุ้มค่า ก่อนท่ีจะไปซ้ือภายนอก เรามีมีเดียของเราเอง หากว่างตรงไหนกค็วรใช้ หรือถ้าของเราเต็ม
จริงๆ  เราถึงจะไปซ้ือภายนอกเพ่ิมเติมหากคิดกันแล้วว่าไม่พอส าหรับโปรโมทแน่” (ปิยะมาศ  
เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 
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 -    การขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกีย่วข้องด้านธุรกจิของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
       เน่ืองจากบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้น
จ านวนหน่ึง อีกทั้งคุณถกลเกียรติ วีวรรณ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นหลกับริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ด ารง
ต าแหน่งเป็นหน่ึงในกรรมการบริษทัของบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั(มหาชน) ดว้ย ดงันั้นบริษทั 
ซีเนริโอ จ ากดัจึงมีความสัมพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงในเชิงธุรกิจกบับริษทั จีเอม็เอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 
ในการท าการตลาดบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จึงเลือกขอความร่วมมือกบับริษทัต่างๆ ในเครือ จีเอ็มเอ็ม
แกรมม่ีในการประชาสัมพนัธ์ละครเพลงท่ีเปิดแสดงซ่ึงถือว่ามีช่องทางส่ือมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
คล่ืนวิทยุในเครือบริษทั เอไทม ์มีเดีย  รายการโทรทศัน์ในเครือบริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย เป็นตน้ เพื่อ
สร้างการรับรู้ (Awareness) อีกทั้งยงัสามารถสร้างความถ่ี (frequency) ในการรับทราบข่าวสารของ
ละครเพลงท่ีแสดง อยา่งไรก็ตามรูปแบบของการขอความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์ละครเพลง
นั้นอาจไม่สามารถก าหนดรูปแบบในการส่ือสารไดเ้ตม็ท่ีนกั 

 
     “เป็นวัฒนธรรมของท่ีน่ีว่าเราเน้นช่วยกันในตึก มันคือของท่ีอยู่ในตึกเรา  ขอความ
ร่วมมือเป็นหลัก  เช่น เอไทม์ เวลาเขามีอะไรเขากมี็ขอเราช่วย เขามีคอนเสิร์ตมาให้ช่วย เรากช่็วยได้ 
พอเราโปรโมทละครเพลงเขาก็ช่วยเราด้วย หรืออย่าง จีทีเอช มีโปสเตอร์ละครเพลงไปติดในฉาก
ซิทคอมเร่ืองเนือ้คู่ประตูถัดไป  นั่นกข็อความร่วมมือ ซ่ึงคงดูจะเห็นถ่ีและบ่อย เปิดไปรายการไหน
ช่องไหนกเ็จอ” (ปิยะมาศ  เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 

 
     “อยู่ในเครือแกรมม่ีเหมือนกัน พอมีอะไรอยากให้ช่วยโปรโมทก็ส่งไป ค่ายเราก็
ส่งโปสเตอร์ไป ค่ายเทปก็ส่งโปสเตอร์มา หรือมีอะไรโปรโมทก็ส่งมา คือระบบมันช่วยๆ กัน
มากกว่า น่ีคือข้อดีของการอยู่ในบริษัทใหญ่ อยู่ในแกรมม่ีอย่างซีเนริโอ  คือถ้าเ ป็นคณะละครเลก็ๆ 
เค้าก็จะมีปัญหาด้านมีเดียท่ีเขามีไม่ค่อยเยอะ เราพออยู่ได้เพราะแบบนี้ ถ้าให้เราโปรโมทล้วนๆ 
เตม็ๆ เองกค็งเหน่ือยๆ” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 
   -     การพฒันาข้อตกลงกบัพันธมิตรทางธุรกจิ 
     บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ด าเนินธุรกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากธุรกิจละครเพลง อีกทั้งโรง
ละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ก็มีความร่วมมือในเชิงพนัธมิตรกบัองคก์รอ่ืนๆ เช่นกนั  ในการ
ท าการตลาดไปยงัผูช้มเป้าหมายนั้น ทีมงานบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จึงแสวงหาโอกาสในการสร้าง
ขอ้ตกลงทางธุรกิจในหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการท าการตลาดไปยงักลุ่มผูช้ม  อยา่งไร
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ก็ตามวตัถุประสงค์ในรูปแบบการด าเนินงานลกัษณะน้ีสามารถเพิ่มช่องทางทางการตลาดไปยงั
ผูบ้ริโภคไดห้ลากหลาย และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายข้ึนอีกดว้ย 

 
“พันธมิตรทางธุรกิจเรามีมาก เวลาเราท าการตลาดกจ็ะคิดเผ่ือร่วมมือกับพันธมิตร

ด้วย อย่างไทยทิคเกต็เมเจอร์เขาต้องช่วยประชาสัมพันธ์ละครเพลงให้เราด้วย เพราะมันคือข้อตกลง
ท่ีท ากันไว้ หรือสปอนเซอร์โรงละครเอง ท้ังเมืองไทยประกันชีวิตและไทยพาณิชย์ มีละครแต่ละ
เร่ืองเราจะถามก่อนว่า อยากท าโปรโมช่ันกับลูกค้าไหม เพราะเขาจะช่วยเราดันต่อได้” (ปิยะมาศ  
เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 

 
การด าเนินงานพฒันาขอ้ตกลงพนัธมิตรธุรกิจอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจใน

การท าการตลาดละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัคือการ “บาร์เธอร์”(Brother) กบัพนัธมิตรอ่ืนๆ 
หรือการตกลงสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เพิ่มเติมระหว่างกนันอกเหนือจากเง่ือนไขดา้นงบประมาณ การ
ด าเนินงานเช่นน้ีเป็นการบริหารทรัพยากรภายในให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถลดตน้ทุนในการใช้
งบประมาณในการท าการตลาดไปยงักลุ่มผูช้มเป้าหมายได ้

 
“งบ 100% ในการซ้ือส่ือ 30% จะเป็นการบาร์เธอร์ หมายความว่าเราต้องเสียบัตร

สัดส่วนในเร่ืองของบัตรจ านวนหน่ึง แทนท่ีจะขาย เราต้องเอาไปให้ฟรีคนอ่ืนเขา  การท าแบบนี้
กระทบกับธุรกิจเหมือนกัน แต่นโยบายเราคือ งบ 100% จะพยายามคุมให้มีมลูค่าไม่เกิน 10% เพราะ
มนัจะส่งผลกระทบต่อแท่งรายได้การจ าหน่ายบัตร  ข้อตกลงแบบนีส่้วนใหญ่จะให้โลโก้เป็น media 
Partner ในส่ือของเราแทน turn กลับไปเป็น media มันเป็นอากาศ มูลค่ามันกจ็ะเยอะกว่าถ้าเห็น
ในสปอตจะมีโลโก้เลก็ๆ เตม็ไปหมด น่ีคือการ Turn เป็น Media มนัจะได้เป็นความถ่ีเป็น Awarness 
ให้คนเห็นว่าเขาเป็น Sponsor เรา” (ปิยะมาศ  เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 
 
    -     การใช้ส่ือจากภายนอกในการท าการตลาด 

นอกเหนือจากการบริหารทรัพยากรในองค์กร และการขอความร่วมมือบริษทัท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัแลว้นั้น ทีมงานยงัเลือกใช้เคร่ืองมือและช่องทาง
ทางการตลาดจากองคก์รภายนอกในการท าการตลาดไปยงักลุ่มผูช้ม วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างการรับรู้
(Awareness) ต่อกลุ่มผูช้มเป้าหมาย โดยเนน้เคร่ืองมือหรือช่องทางท่ีสอดรับกบัพฤติกรรมของกลุ่ม
ผูช้มเป้าหมาย ทั้งน้ีเคร่ืองมือหรือช่องทางท่ีเลือกใชมี้ทั้งท่ีใชง้บประมาณในการด าเนินงานและไม่
ใชง้บประมาณ 
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“ด้วยเป้าหมายเราคืออยากให้คนเห็นละครเราแบบ “เห็นท่ัวบ้านท่ัวเมือง” อย่าง 
เห็นกเ็ห็นว่ามันอาจจะต้องซ้ือ Outdoor Media บ้างอาจจะไม่ต้องจ านวนเยอะมาก แต่อย่างน้อยมัน
เห็น” (ปิยะมาศ  เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 

   
“เด๋ียวนีค้นกเ็ล่นอินเตอร์เนท็มากขึน้ ส่ือพวกนีม้นักฟ็รี มีข้อมลูอะไรกโ็ยนเข้าไป 

ได้ไม่จ ากัด คนดูก็ดูแล้วดูอีก อยากอ่านข้อมูลก่ีรอบก็ได้ เราเลยใช้ส่ือฟรีเหล่านี้ ท้ังวิกิพีเดีย
(Wilipidia) หรือ เฟชบุ๊ค(Facebook) ยูทูป(Youtube)” (ศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 16 
สิงหาคม 2553) 
 
 3.4.3   เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด  
         เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด นั้ น
ประกอบไปดว้ย 8 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาด
ทางตรง  การจดัแสดงสินคา้ การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ  คู่มือสินคา้ และการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ 

 
 3.4.3.1  การโฆษณา 

โฆษณาถือเป็นเคร่ืองมือหลกัของธุรกิจละครเพลงท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ใช้
ในการส่ือสารไปยงักลุ่มผูช้ม เป็นการส่ือสารให้ผูช้มทราบว่าละครเพลงเร่ืองท่ีก าลงัเปิดแสดงนั้น
คือเร่ืองอะไร นกัแสดงมีใครบา้ง ทีมงานผูผ้ลิตเป็นใคร เปิดแสดงเม่ือไหร่ และสามารถจองบตัรได้
ท่ีไหนและเม่ือไหร่ ทั้งน้ีเพื่อสร้างการรับรู้ เกิดความถ่ีในการเห็นส่ือโฆษณาละครพลงกระตุน้ความ
สนใจให้ผูช้มตดัสินใจซ้ือบตัรเขา้ชมละคร ส่ือโฆษณาท่ีทางบริษทัมกัผลิตข้ึนส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ โปสเตอร์ ส่ือป้ายกลางแจ้ง โฆษณาทางหนังสือพิมพ์  ส่ือ
ไปรษณียบตัร อยา่งไรก็ตามส่ือโฆษณาหลกัในการท าการส่ือสารไปยงักลุ่มผูช้มเป้าหมายนั้น คือ
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์  

 
“เราอยากให้คนดูเห็นโฆษณาละครเพลงเราเยอะๆ และบ่อยๆ ซ่ึงเป้าหมายคือ

การซ้ือบัตรเราจึงต้องท าให้น่าสนใจ อยากแรกต้องสวยงามก่อน เขาจึงอยากดู และเราจึงมักใส่รูป
ดาราท่ีเล่น ใส่เครดิตทีมงาน วันท่ีเปิดแสดง สถานท่ี และการจองบัตรต้องชัดเจน” (ชยากร สุทิน
ศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)  
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“จากแบบสอบถามท่ีเราท า คนเห็นและรู้จักละครเพลงแต่ละเร่ืองของเราจาก 
สปอตทีวีมากท่ีสุด ซ่ึงกม็าจากการท่ีเราเทน า้หนักไปท่ีทีวีเยอะ และเรากมี็ช่วงเวลาของเราเอง จึงลง
ได้ถ่ี ดังนั้นส่ือโฆษณาจึงไม่มีปัญหาเลย ส่วนส่ืออ่ืนๆ ท าหน้าท่ีสนับสนุนส่ือทีวี” (ปิยะมาศ  เหล่ือม
เมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.25  โปสเตอร์โฆษณาละครเพลงเร่ือง ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั 

ภาพท่ี 4.26  ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั ความยาว 30 วนิาที 
 

ANNCR: ซีเนริโอ  ภูมิใจเสนอ 

MUSIC : ก็เพราะเธอคือลม 
หายใจ.... 

ANNCR: ผลงานละครเวทีร่ืองใหม่
โดย SUPER : ซีเนริโอ เสนอ 

ANNCR: บอย  ถกลเกียรติ 
SUPER: ผลงานละครเวทีร่ืองใหม่
โดย 

SUPER: บอย  ถกลเกียรติ 

ANNCR: บอย  โกสิยพงษ ์
SUPER: บอย  โกสิยพงษ์ 

ANNCR: ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั 
LOGO : ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั ANNCR: เปิดแสดง 28 ตุลาคม

น้ี 
เร่ิมขายบตัร 29 สิงหาคมน้ี 

ANNCR: สนบัสนุนโดย 
เมืองไทยประกนัชีวิต   ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดัมหาชน 

LOGO: เมืองไทยประกนัชีวติ LOGO: ธนาคารไทยพาณิชย ์

 SUPER: จากบทเพลงสุดโรแมนติกของ 
 

ANNCR: จากบทเพลงสุดโรแมนติกของ 
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   รูปแบบการโฆษณา 
     รูปแบบการด าเนินงานโฆษณาละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั สามารถ
แบ่งรูปแบบตามลกัษณะการด าเนินงานได ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การโฆษณา และการโฆษณาแฝง  ซ่ึงมี
ลกัษณะดงัน้ี 

 -    การโฆษณาปกติ 
 การโฆษณาในรูปแบบน้ีคือการน าส่ือโฆษณาท่ีผลิตไว้และเผยแพร่ตาม

ช่องทางการโฆษณาต่างๆ ตามปกติ อาจใช้งบประมาณในการเผยแพร่ออกอากาศหรือไม่ก็ได ้
อยา่งไรก็ตามพบวา่ทีมงานจะเนน้ใชช่้วงเวลาหรือช่องทางการโฆษณาท่ีบริษทัด าเนินงานอยูใ่นการ
เผยแพร่โฆษณาละครเพลง และอาจมีการใช้งบประมาณส่วนหน่ึงในการซ้ือพื้นท่ีโฆษณาจาก
ภายนอกในการเผยแพร่โฆษณาในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะส่ือป้ายกลางแจง้  
 
       “เราจะดูแอร์ไทม์ในมือเราก่อน หากมีช่วงเวลากล็งสปอตได้ หรือถ้าวางแพ
ลนแล้วไม่พอเรากซ้ื็อเพ่ิม ส่วนส่ือท่ีไม่ใช่ของเราแน่นอนว่าต้องซ้ือพืน้ท่ีอยู่แล้ว เช่นหนังสือพิมพ์” 
(ปิยะมาศ  เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 

 
       “เอาท์ดอร์ทางโรงละครจะเป็นคนซ้ือส่ือเอง  เพราะละครเวทีเราท าท้ังปีอยู่
แล้ว อาจตอบไม่ได้ชัดว่าปีหน่ึงมีก่ีเร่ืองแต่เราท าท้ังปี ซ่ึงมันจะตามมาด้วยแผนโปรโมทในแต่ละ
เร่ือง วิธีท่ีเราใช้คือกันไปดิวกับป้ายต่างๆ ในลักษณะซ้ือท้ังปี ซ่ึงการซ้ือระยะยาวและจ านวนมาก ท า
ให้ได้สัดส่วนลดท่ีมากกว่า มนัคือการซ้ือมีเดียข้างนอกเสริม” (ศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 
16 สิงหาคม 2553) 

 
      นอกจากน้ีพบวา่บริษทัซีเนริโอ จ ากดั ให้ความส าคญักบัการใชส่ื้อในขบวน
รถไฟฟ้ามหานคร เพื่อสร้างการรับรู้กับกลุ่มผู ้ชมท่ีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ียงัโฆษณาบริเวณสถานีไฟฟ้ามหานครสถานีศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็น
สถานีท่ีกลุ่มผูช้มสามารถเดินทางสู่โรงละครเมืองไทยรัชดาลยั เธียเตอร์ได ้
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ภาพท่ี 4.27 ส่ือโฆษณาละครเพลงกินรีสีรุ้งบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครสถานีศูนยว์ฒันธรรม 

 
     -   การโฆษณาแฝง 
     การโฆษณารูปแบบน้ี ไม่ใช่การโฆษณาผ่านช่องทางหรือพื้นท่ีโฆษณา
ตามปกติ แต่เกิดจากการบริหารจดัการความร่วมมือกบัธุรกิจในบริษทั และธุรกิจในเครือบริษทั จี-
เอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั(มหาชน) เพื่อสอดแทรกส่ือโฆษณาละครเพลง หรือแทรกโฆษณา 

 
 ละครเพลงในช่วงเวลาละครโทรทศัน์ รายการ และรวมถึงช่องทางส่ือทุก

ช่องทางส่ือท่ีสามารถกระท าได ้อย่างไรก็ตามรูปแบบของการโฆษณาแฝงมีทั้งการติดส่ือโฆษณา
ละครเพลง ในรายการหรือละคร  การปรากฏโฆษณาในช่วงผูส้นบัสนุนรายการ หรือกระทัง่การ
พฒันาละครใหส้อดคลอ้งกบัละครเพลงถือเป็นการโฆษณาแฝงเช่นกนั 

 
 “เราท า tie-in ในรายการของเราเป็นหลักด้วย เช่นละครซิทคอมก็จะเห็น

โฆษณาละครเพลงช่วงเข้ารายการ มีโปสเตอร์ไปติดในฉาก ตัวละครพูดถึงละครเพลงในเร่ือง หรือ
อย่างเช่นทีมเป็นต่อ เราเจอหน้ากันกบ็อกว่า มีโปรเจคข้างหลังภาพอยู่  เป็นต่อมีไอเดียอะไรไหม ทีม
เขียนบทกจ็ะคิดมาเสนอ บางทีคนเขียนบทเค้ากช็อบ เพราะการคิดพลอตเองมันกต็ัน  พอมาใครมา
ช่วยคิดกส็นุกดี” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553)  
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ภาพท่ี 4.28  โฆษณาแฝงละครเพลงกินรีสีรุ้ง ในละครเป็นต่อออกอากาศวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 

 
   กลุ่มผูช้มละครเพลงแสดงทศันะวา่ ส่ือโฆษณาท่ีสามารถสร้างการรับรู้และดึงดูดให้เกิด
ความสนใจในละครเพลงท่ีก าลังเปิดแสดง มากท่ีสุดคือภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ มีผล-
กระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมละครเพลง เพราะทีมงานผลิตได้น่าสนใจและหวือหวา ระบุ
รายละเอียดของละครเพลงไดอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามการโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ นั้นมีผล
ต่อกลุ่มผูช้มในแง่ของการสร้างความถ่ีในการพบเห็นส่ือโฆษณาของละครเพลงเท่านั้น 

“บางทีเรากนึ็กไม่ออกว่าจะเกิดอะไรบนเวทีบ้าง แต่เห็นโฆษณาเราจะเดาได้ว่า  
นักแสดงเหมาะกับบทไหม เส้ือผ้าสวยไหม เพลงเพราะหรือเปล่าเราจะเห็นภาพรวมของละครเพลง

เร่ืองนั้นได้ดีกว่าโฆษณาทางอ่ืน” 
(นพดล  สินพิศุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ส่วนใหญ่จะเห็นโฆษณาละครเพลงของเขาทางทีวี ซ่ึงท าออกมาได้น่าสนใจ 
 เราได้เห็นว่านักแสดงเป็นใคร ผู้ก  ากับเป็นใคร เพลงเพราะไหม ส่วนโฆษณาอ่ืนๆ เช่นป้าย 

โปสเตอร์ อันนีก้เ็ห็นท่ัวไป หรือท่ีแทรกในละครซิทคอมกเ็ห็นบ่อยๆ” 
(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ท่ีชักจูงใจได้มากท่ีสุดกโ็ฆษณาในทีวีนีแ้หละและเห็นบ่อย  ท่ีเห็นบ่อยๆ คือในละคร  
ในซิทคอมท่ีเขาไทอินเข้าไปแต่พวกนีทั้นไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากกว่าการเตือนว่า  

อ๋อ ตอนนีมี้ละครเพลงเร่ืองนีเ้ปิดขายบัตรอยู่” 
(ปิยะพนัธ์  สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
  3.4.3.2  การประชาสัมพนัธ์ 

     การประชาสัมพนัธ์ละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ผูรั้บผิดชอบหลกัคือ
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์      กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ถือเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมทางการตลาดท่ีทางบริษทั
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ให้ความส าคญั อย่างไรก็ตามกลยุทธ์น้ีบริษทัจะใช้ในการสร้างกระแสข่าวสารของละครเพลงให้
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างการรับรู้เก่ียวกบัตวัละครเพลงท่ีเปิดการแสดง กลุ่มเป้าหมายหลกัของ
กลยุทธ์มีทั้งท่ีเป็นส่ือมวลชน และกลุ่มผูช้มเป้าหมาย กลยุทธ์ดงักล่าวเป็นวิธีท่ีทางบริษทัไม่ไดเ้สีย
งบประมาณในการซ้ือพื้นท่ีส่ือมากนกั อยา่งไรก็ตามทีมงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์จะใช้ความสัมพนัธ์
กบัส่ือมวลชนหรือองคก์รต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์ 

 
กิจกรรมหลกัๆ ทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีทางบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัใช้ในการ

ประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การจดังานแถลงข่าว  การประชาสัมพนัธ์ผา่นรายการโทรทศัน์ต่างๆ  การ
ผลิตรายการโทรทศัน์ในวาระพิเศษ  การส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) และ การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ท  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

   -  การจัดงานแถลงข่าว 
ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั นั้นจะมีเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมการจดั

งานแถลงข่าว 2 คร้ัง ไดแ้ก่ 1. งาน Togather Exact Scenario ซ่ึงเป็นงานแถลงข่าวท่ีทางบริษทัจดัข้ึน
ทุกๆ ส้ินปีเพื่อประชาสัมพนัธ์ผลงานของบริษทัในปีต่อๆ ไป และ 2. งานแถลงข่าวเปิดการแสดง
ละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงจะจดัข้ึนประมาณ 2 เดือนล่วงหนา้ก่อนจดัแสดงรอบแรกประมาณ 2 เดือน 
โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคือส่ือมวลชนท่ีร่วมท าข่าว และน าเสนอไปยงัประชาชนทัว่ไป 

 
“งาน Togather Exact Scen จัดขึน้มา 2 ปีเป็นการบอกว่าในปีต่อๆ ไปบริษัท

เราจะมีผลงานอะไรออกมาบ้าง ละครเพลงเป็นอีกอย่างท่ีเราภูมิใจน าเสนอ ในงานปี 2551 เรามีโชว์
ของแม่นาคพระโขนงบนเวทีนี ้และปี 2552 เรามีโชว์ของกินรีสีรุ้ง ซ่ึงนักข่าวให้ความสนใจมาก  
นอกจากนีล้ะครเพลงทุกเร่ืองเรากจ็ะมีแถลงข่าวเป็นธรรมเนียมอยู่แล้ว รูปแบบกเ็ป็นการพูดคุยกับผู้
ก  ากับ นักแสดง และมีโชว์เรียกน า้ย่อย ซ่ึงท้ัง 2 งานกจั็ดขึน้ท่ีโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์” 
(นฤมล ส าเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 
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ภาพท่ี 4.29   งานแถลงข่าวเปิดตวัละครเพลงกินรีสีรุ้ง 
 

- การประชาสัมพนัธ์ผ่านรายการโทรทศัน์ต่างๆ 
กิจกรรมน้ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์จะติดต่อไปยงัรายการโทรทศัน์ต่างๆ ทั้งรายการ

ท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ดูแลการผลิตเอง และรายการอ่ืนๆ ภายนอกบริษทั เพื่อขอประชาสัมพนัธ์
ละครเพลงผา่นรายการโทรทศัน์นั้นๆ ซ่ึงอาจเป็นการน าทีมงานและนกัแสดงร่วมพูดคุยถึงแนวคิด
และเบ้ืองหลงัการท างานในรายการ การน าการแสดงบางส่วนในละครเพลงไปแสดงเป็นตวัอยา่งใน
รายการ เป็นตน้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัรูปแบบรายการเป็นส าคญั  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินการเพื่อใหก้ลุ่มผูช้มไดรั้บทราบรายละเอียดในการผลิตละครเพลง  อีกทั้งยงัชกัจูงใจให้กลุ่ม
ผูช้มอยากชมละครเพลงท่ีเปิดแสดงน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพลงในท่ีสุด  
  

“ช่วงตั้งแต่เปิดจองบัตร ถึงกระท่ังละครเพลงเร่ืองนั้นเล่นแล้ว  เราจะวางแผน
ให้ทีมงานและนักแสดงออกรายการโทรทัศน์ต่างๆ ให้ได้มากท่ีสุด รายการของเราเองทุกรายการ
ต้องออก ส่วนรายการของบริษัทข้างนอกเรากมี็คอนเนคช่ันกันอยู่ ซ่ึงเราเสนอโชว์ในรายการเขา 
ศิลปินและทีมงานของเรา รายการต่างๆ กส็นใจ” (นฤมล ส าเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 

 

 
ภาพท่ี 4.30 การสัมภาษณ์ทีมงานและนกัแสดงกินรีสีรุ้งในรายการทูไนทโ์ชว ์สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 
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-  การผลติรายการโทรทัศน์ในวาระพเิศษ 
   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ละครเพลงให้เป็นท่ีรู้จกัและดึงดูดใจผูช้ม  และ

กลุ่มผูช้มไดท้ราบถึงแนวคิดและรายละเอียดการด าเนินงานของละครเพลงท่ีก าลงัท าการตลาดหรือ
ก าลงัเปิดจองบตัรชมละคร ทางทีมงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์และฝ่ายส่งเสริมการตลาดจะพฒันา
รายการโทรทศัน์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ละครเพลงของตน โดยสรุปจะเกิดข้ึน 2 รูปแบบ  แบบแรกคือ
การพฒันารายการ “เร่ืองของเร่ือง”  รายการวาไรต้ี สารคดีบนัเทิง  ออกอากาศทุกวนัจนัทร์ เวลา 
21.30 น. สถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5  โดยพฒันาตอนหน่ึงในรายการเพื่อน าเสนอแง่มุมต่างๆ 
ของละครเพลงเร่ืองท่ีตอ้งการท าการประชาสัมพนัธ์  อย่างไรก็ตามรายการเร่ืองของเร่ืองจะผลิต
รายการเพื่อรองรับการประชาสัมพนัธ์ละครเพลงของบริษทัซีเนริโอ ทุกเร่ือง 

ภาพท่ี 4.31  รายการเร่ืองของเร่ือง ตอน ต านานรักสู่ละครเพลง แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลั 
 

“สโลแกนของรายการคือ วงการบันเทิงไม่ใช่แค่เร่ืองบันเทิงไปวันๆ ละคร
เพลงของเรา  เราก็อยากบอกให้คนรู้ว่า มันท ายากนะ มันมีรายละเอียดซับซ้อนมากมาย ถ้าจะซ้ือ
บัตรมาดู อย่าลังเลเลย  อันนั้นคือวตัถปุระสงค์หลัก  ซ่ึงการท ารายการแบบเจาะลึกการท าละครเพลง
แต่ละเร่ืองนั้นมันก็เข้ากับรูปแบบรายการท่ีเป็นสารคดีเร่ืองในวงการบันเทิง” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, 
สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 
 

รูปแบบรายการอีกประเภทหน่ึงท่ีเคยพฒันาข้ึนคือการผลิตรายการพิเศษ 
เน้ือหาภายในรายการคือการเจาะลึกและน าเสนอข้ึนตอนการท างานของละครเพลงเร่ืองต่างๆ  
อย่างไรก็ตามรายการรูปแบบน้ีจะออกอากาศในวนัหยุดนขตัฤกษ์ ในช่วงเวลาท่ีละครเพลงเร่ือง
นั้นๆ อยูใ่นช่วงท าการตลาด โดยทางบริษทัจะซ้ือช่วงเวลาในสถานีโทรทศัน์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ตาม
ความเหมาะสม อยา่งไรก็ตามรายการลกัษณะน้ีไม่ไดถู้กผลิตข้ึนเพื่อประชาสัมพนัธ์ละครเพลงทุก
เร่ือง   
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ภาพท่ี 4.32  รายการปรากฏการณ์แห่งละครเวที บลัลงักเ์มฆ เดอะมิวสิคลั 

 
“ละครฟอร์มใหญ่บางเร่ืองเราก็ต้องสร้างกระแสให้คนมาดู บางคร้ังเราก็ท า

รายการพิเศษขึน้มา เพ่ือบอกคนดูว่ามีละครเพลงเร่ืองนีน้ะก าลังจะเล่น และเบือ้งหลัง ขั้นตอนนั้น
มันยุ่งยากซับซ้อนอย่างไร ให้เขาได้เห็นภาพการซ้อม เพลงท่ีใช้ในเร่ือง กระตุ้นให้เขาอยากดูส่ิง
เหล่านีบ้นเวทีจริง” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553 

 
-  การส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) 
   เพื่อใหเ้กิดกระแสข่าวสารเก่ียวกบัละครเพลงในช่วงเวลาท่ีท าการตลาด 

โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างให้ละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ถูกเผยแพร่ตามช่องทางส่ือใหไ้ดม้ากคร้ังท่ีสุด 
ทีมงานประชาสัมพนัธ์จึงเลือกใชว้ธีิการสร้างข่าวสารใหล้ะครเพลง ใหเ้กิดข้ึนอยูเ่สมอและต่อเน่ือง
เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผูช้ม ทีมงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์จะสร้างข่าวข้ึนและส่งไปยงัส่ือมวลชนแขนง
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ เรียกวา่ Press Release ซ่ึงเน้ือหาภายในอาจเป็นความเคล่ือนไหวของการผลิต
ละครเพลงเร่ืองนั้นๆหรือการใหส้ัมภาษณ์ของนกัแสดงและทีมงานผูผ้ลิตเอง 
 

“เราต้องสร้างให้ละครเพลงเราเป็นข่าวได้มากท่ีสุด คนดูจะได้เห็นบ่อยๆ 
ติดตาม และสนใจจะได้ซ้ือบัตรมาดู  ซ่ึงเราจะส่ง Press Release ให้นักข่าวต่างๆ อยู่ เสมอ เวลาเรามี
อะไรท่ีน่าสนใจน่าเป็นข่าวได้ เช่น ละครเพลงเรามีอะไรเคล่ือนไหวบ้าง ทีมงาน นักแสดงซ้อม
ยากล าบากไหม วันบวงสรวง แสดงรอบกาลาเสร็จ หรือเพ่ิมรอบการแสดงเราก็ส่งข่าว” (นฤมล 
ส าเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 
 
     -   การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ืออนิเตอร์เน็ท 

        ทีมงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ใชส่ื้ออินเตอร์เน็ทในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ของละครเพลงท่ีก าลงัเปิดจองบตัรการแสดง แก่กลุ่มผูช้ม โดยหวงัว่าขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยสร้าง
ความน่าสนใจในตวัละครเพลงและกลุ่มผูช้มสามารถใช้ขอ้มูลดงักล่าวประกอบการตดัสินใจซ้ือ
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บตัรชมละคร โดยส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีทีมงานใช้ในการให้ขอ้มูลแก่ผูช้มไดแ้ก่ เวบ็ไซท์ของโรง
ละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ (www.rachadalai.com)   เว็บไซท์ละครเพลงแต่ละเร่ือง   การ
สร้างขอ้มูลในเวบ็ไซทว์กิิพีเดีย (www.wikipedia.org)  และเฟชบุค๊โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธีย-
เตอร์ (www.facebook.com/Rachadalai) 

 
    “ส่ือเวบ็ไซท์เป็นส่ือฟรี ไว และให้รายละเอียดได้มากเราจึงเลือกใช้ และ

จากการท าแบบสอบถามกพ็บว่ากลุ่มผู้ชมเราส่วนหน่ึงรับทราบข้อมลูละครเพลงของเราจากส่ือ
อินเตอร์เนท็”(นฤมล ส าเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 
 

ภาพท่ี 4.33  เวบ็ไซทล์ะครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั www.rachadalai.com/breathethemusical 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 4.34 รายละเอียดละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั ในเวบ็ไซทว์กิิพีเดีย 
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   จากการด าเนินกลยุทธ์ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ส่งผลให้กลุ่มผูช้ม ได้รับข่าวสารการ
ประชาสัมพนัธ์ละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จากแหล่งต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งทางส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือโทรทศัน์ และส่ืออินเตอร์เน็ท  นอกจากน้ีข่าวสารประชาสัมพนัธ์มีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้
(Awarness) และย  ้าเตือน (Remind)  ถึงการเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั โดยการประชาสัมพนัธ์
ในรูปแบบของงานแถลงข่าวท่ีมีการแสดงตวัอย่าง  การน านกัแสดง ทีมงานร่วมพูดคุยและแสดง
ตวัอย่างในรายการต่างๆ อีกทั้งการรายการเร่ืองของเร่ือง และรายการพิเศษ ท่ีน าเสอนรายละเอียด
การผลิตละครเพลงอยา่งละเอียดนั้นมีผลต่อคนดูอยา่งมากในแง่การดึงดูดความสนใจ การเพิ่มคุณค่า
ละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ในสายตาของผูช้ม อนัน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพื่อชมการแสดง 

 
“เห็นข่าวเก่ียวกับละครเพลงบ่อยมากกว่าจะหนังสือพิมพ์ ข่าวในโทรทัศน์ เราจะผ่านตาอยู่เร่ือยๆ 

เราจะรู้ว่าอ๋อ ตอนนีเ้ขาซ้อมแล้วนะ เขาบวงสรวง เขาซ้อมในโรงละครแล้ว 
 เรากไ็ม่ลืมว่าละครเร่ืองนีก้ะลังจะเล่นนะ” 

(ปิยนนัท ์นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ในงานแถลงข่าวกจ็ะมีโชว์เลก็ๆ เช่นเต้นโชว์ หรือนักแสดงร้องเพลงในละครสักเพลงหรือสอง

เพลง ซ่ึงพอเราเห็นในข่าวหรือในรายการต่างๆว่า ใครเล่นเป็นใคร เพลงเป็นแบบนี ้ 
ฉากเป็นแบบนี ้ กท็ าให้เราสนใจอยากจะไป ” 
(พนิตา  มะลิเถาว,์ สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
“ท่ีชอบดูบ่อยๆ ท่ีรายการทูไนโชว์  และสตาร์สเตจ เพราะ 2 รายการนีจ้ะชอบเอ 

านักแสดง ผู้ก  ากับไปสัมภาษณ์ บางทีกมี็โชว์จากละครเพลงแถมด้วย เรากจ็ะได้รู้ว่าละครเร่ืองนีมี้
ท่ีมาอย่างไร ซ่อมหนักไหม เพลงเพราะไหม” 

(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“จะรอดูรายการเร่ืองของเร่ืองก่อนซ้ือบัตร ละครบางเร่ืองเห็นโปรโมทแล้วเฉยๆ แต่พอไปรายการนี ้
ผู้ก  ากับออกมาอธิบายแนวคิดท่ีมา นักแสดงพูดถึงการซ้อมหนักๆ ทีมงานมาพูดถึงขั้นตอนท่ียุ่งยาก 

จากท่ีเคยคิดว่าละครเร่ืองนั้นเฉยๆ กก็ลายเป็นน่าดู เพราะความเอาจริงเอาจังของทีมงาน” 
(กฤษณพงศ ์ หอมช่ืน, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
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 3.4.3.3  การส่งเสริมการขาย  
 กลยทุธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั สามารถ

แบ่งการด าเนินงานได ้2 ลกัษณะคือ การส่งเสริมการขายร่วมกบัผูส้นับสนุน(Sponsor) และการ
ส่งเสริมการขายท่ีบริษทัพฒันาข้ึน ซ่ึงรายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

 
   -    การส่งเสริมการขายร่วมกับผู้สนับสนุน 
   กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด 

มุ่งเน้นพฒันาการส่งเสริมการขายร่วมกบัผูส้นบัสนุนของละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงรูปแบบจะเป็น
การเสนอส่วนลดส าหรับลูกคา้ของผูส้นับสนุนละครเพลงเร่ืองนั้นๆ  โดยวตัถุประสงค์ในการ
พฒันากลยุทธ์การส่งเสริมการขายลกัษณะน้ีเพื่อกระตุน้ยอดการจองบตัรละครในช่วงแรกของการ
เปิดจองบตัรละครเพลงแต่ละเร่ือง 

 
    “เราจะให้เกียรติสปอนเซอร์เราก่อน  แต่ละเร่ืองเราจะถามสปอนเซอร์ด้วยว่า

อยากท าโปรโมช่ันอะไรไหม ส่วนใหญ่สปอนเซอร์กอ็ยากท าโปรโมช่ันกับลูกค้าของเขา ซ่ึงเรากจ็ะ
มาตกลงในรายละเอียดร่วมกันเป็นเร่ืองๆ ไป” (ปิยะมาศ  เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 

 
    กลยทุธ์การส่งเสริมการลกัษณะน้ีจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งชดัเจน และจาก

การศึกษาพบว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการขายในลกัษณะน้ีไม่ไดก้ระท าส าหรับละครเพลงทุกเร่ือง 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของผูส้นบัสนุนของละครเพลงเร่ืองนั้นๆ  เป็นหลกั อยา่งไรก็ตามจา
การด าเนินงานท่ีผา่นมาละครเพลงท่ีด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการขายในลกัษณะน้ี ประกอบดว้ย
ละครเพลงเร่ือง แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลั ในปี 2552  และละครเพลงเร่ืองกินรีสีรุ้ง ในปี 2553   
ซ่ึงสามารถยกรายละเอียดและรูปแบบของการส่งเสริมการขายของละครเพลงแม่นาคพระโขนง 
เดอะมิวสิคลั เพื่อประกอบความเขา้ใจดงัตาราง 4.4  
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ตารางท่ี 4.4  การส่งเสริมการขายบตัรละครเพลงแม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลัร่วมกบัผูส้นบัสนุน 
 

รายละเอยีดการส่งเสริมการขายบัตรละครแม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล : 2552 

 

(ส าหรับจ าหน่ายบัตรล่วงหน้า  
วันจันทร์ท่ี 9 ถีงวันศุกร์ท่ี 13 กมุภาพันธ์ 2552) 

ธนาคารไทยพาณชิย์ 
 

 
 

ส่วนลด 10% 
เง่ือนไข แสดงบตัรของธนาคารไทยพาณิชยทุ์กประเภท รับส่วนลด 10% 
ช่วงเวลา วนัจนัทร์ท่ี 9 ถีงวนัศุกร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2552 
ช่องทางการรับ
ส่วนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา และ Major - EGV 

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

เมอืงไทยประกนัชีวติ 

 

 

ส่วนลด 10% 
เง่ือนไข แสดงบตัร Smile Club รับส่วนลด 10% 
ช่วงเวลา วนัจนัทร์ท่ี 9 ถีงวนัศุกร์ท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2552 
ช่องทางการรับ
ส่วนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV 

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

เมอืงไทยประกนัชีวติ 

 

 

ส่วนลด 10% 
เง่ือนไข น า Voucher มาเป็นส่วนลดได ้500 บาท 
ช่วงเวลา วนัจนัทร์ท่ี 9 กมุภาพนัธ์ ถึง วนัอาทิตยท่ี์ 7 มิถุนายน 2552 
ช่องทางการรับ
ส่วนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV 

หมายเหต ุ 1 Voucher ต่อ 1 บตัรการแสดง  
(*** สามารถใช้คู่กับบัตร Smile Club ได้ ***) 
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       -   การส่งเสริมการขายทีบ่ริษัทพฒันาขึน้ 
   การส่งเสริมการขายในลกัษณะข้ึนเกิดข้ึนจากการพฒันาแผนงานของบริษทั ซีเนริ-

โอ จ ากัด ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อกระตุ้นยอดขายบตัรละครเพลงท่ีเปิดแสดง อย่างไรก็ตามการ
ส่งเสริมการขายในลกัษณะน้ียงัไม่ไดก้ระท ากบัละครเพลงทุกเร่ืองท่ีเปิดแสดง และรูปแบบการ
ส่งเสริมการขายยงัไม่มีรูปแบบท่ีแน่ชดั  

 
   “เราชัดเจนว่าไม่ได้ให้ส่วนลดพร ่าเพ่ือ เราไม่มีการแจกบัตรฟรี เพราะบัตรมีมูลค่า  

มีคุณค่าแจกฟรีแล้วจะลดคุณค่าของบัตรละครเรา ถ้าเราแจกมันจะกลายเป็นการสร้างพฤติกรรมท่ี
ไม่ดีให้กับคนดูมีบ้างบางคร้ังท่ีเราทดลองท าโปรโมช่ันให้กับลูกค้า กพ็ยายามปรับเปล่ียนอยู่ เร่ือบๆ 
ดูว่าคนดูชอบโปรโมช่ันแบบไหนมากกว่ากัน” (ปิยะมาศ  เหล่ือมเมฆ, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 
2553) 

     กลยุทธ์การส่งเสริมการขายลกัษณะน้ีทางบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไดเ้ร่ิมด าเนินงาน
เพียง 1 คร้ังในปี 2552 โดยลกัษณะเป็นการเสนอส่วนลดราคาบตัรเม่ือผูช้มซ้ือบตัรละครเวทีเร่ือง
เน้ือคู่ 11 ฉาก พร้อมกบับตัรละครเพลงเร่ืองแม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลั อยา่งไรก็ตามบริษทัมี
วตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ยอดขายและการจองบตัรล่วงหนา้ของละครเพลง แม่นาคพระโขนง เดอะ
มิวสิคลั 

 
ตารางท่ี 4.5 การส่งเสริมการขายบตัรละครเน้ือคู่ 11 ฉาก และ แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลั 

การส่งเสริมการขายบัตรละครเวท ีเนือ้คู่ 11 ฉาก และ แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล 

 

 

ส่วนลด 10% 
เง่ือนไข เม่ือซ้ือบตัรเน้ือคู่ 11 ฉาก และ แม่นาคพระโขนง 2 เร่ือง

พร้อมกนั 
รับส่วนลด 10% 

ช่วงเวลา ตั้งแต่วนัเสาร์ท่ี 14 กุมภาพนัธ์ เป็นตน้ไป 
ช่องทางการรับ
ส่วนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา 

หมายเหตุ - จะตอ้งซ้ือ 2 งานพร้อมกนั 
- ยกเวน้บตัรราคา 500 และ 300 บาท ส าหรับ เน้ือคู่ 11 
ฉาก และราคา 800 และ 500 บาท ส าหรับ แม่นาคพระ
โขนง 
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   จากการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มผูช้มไม่พึงพอใจรูปแบบการ
ส่งเสริมการขายบตัรละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั โดยกลุ่มผูช้มมองว่า การส่งเสริมการขาย
ร่วมกบัผูส้นบัสนุน นั้นเป็นขอ้เสนอท่ีมีขอ้จ ากดัมากจนเกินไป และการส่งเสริมการขายท่ีบริษทั
พฒันาข้ึนนั้นยงัขาดความสม ่าเสมอต่อเน่ือง ขอ้จ ากดัมากเกินไป และไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
การซ้ือบตัรละครเพลงท่ีมกัเลือกจองในระยะเวลาใกลเ้ปิดการแสดงรอบแรก 
  

“ส่วนลดส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาจ ากัด จะเน้นลดแค่ช่วงแรกๆ ท่ีขายบัตร ซ่ึงเราอาจจะยงัไม่ได้
ตัดสินใจว่าจะไป ดูกับใคร หรืออยากดูบัตรราคาเท่าไหร่” 

(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“เขาไม่ได้มีส่วนลดทุกเร่ือง เร่ืองไหนมีส่วนลดกมี็ข้อจ ากัดมาก เช่นต้องจองภายในวนัท่ีเท่าไหร่ 

กว่าเราจะข่าวกห็มดโปรโมช่ันแล้ว” 
(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“บางเร่ืองท่ีน่าดูมาก กจ็ะซ้ือบัตรล่วงหน้านาน กอ็าจดูโปรโมช่ันด้วยว่าเราได้ส่วนลดอะไรบ้าง แต่
บางเร่ืองส่วนลดกไ็ม่ค่อยมีผล เพราะลดไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ และมีเง่ือนไขมาก เช่นการก าหนด

ระยะเวลาโปรโมช่ัน” 
(พนิตา  มะลิเถาว,์ สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
 3.4.3.4  การตลาดทางตรง 
    กลยุทธ์การตลาดทางตรงธุรกิจละครเพลงของซีเนริโอนั้น รับผิดชอบและ

ด าเนินงานโดยโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ โดยจะส่งไปรษณียบ์ตัรท่ีระบุรายละเอียดของ
ละครเพลงเร่ืองท่ีก าลงัเปิดแสดงไปยงักลุ่มผูช้ม โดยฐานขอ้มูลผูช้มนั้นทางโรงละครเมืองไทย รัช
ดาลยั เธียเตอร์รวบรวมจาก 2 แหล่ง อนัไดแ้ก่ จากแบบสอบถามท่ีผูช้มละครเพลงเคยท าไวจ้ากการ
มาชมละคร ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ และจากฐานขอ้มูลสมาชิก R-Card  ทางบริษทั
จะส่งไปรษณียบ์ตัรให้กบักลุ่มผูช้ม ราว 2 เดือนก่อนเปิดการแสดงรอบแรกซ่ึงเป็นช่วงเดียวกบัการ
เปิดจองบตัร อย่างไรก็ตามบริษทัมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้(Awareness) ในละครเพลงท่ี
ก าลงัเปิดการแสดง อีกทั้งคาดหวงักระตุน้ใหก้ลุ่มผูช้มตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพลงเร่ืองดงักล่าว 

 
   “เราก าลังจะเปิดแสดงละครอะไร เรากอ็ยากบอกให้กลุ่มแฟนประจ าของเรา

หรือกลุ่มคนท่ีเคยมีดูละครของเราได้รู้ก่อนใครจะได้ซ้ือบัตร ซ่ึงเรามีฐานข้อมลูพวกเขาอยู่แล้ว เรา
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เลยท าโปสการ์ดเพ่ือคุยกับคนดูกลุ่มนี ้และเราแสดงความจริงใจด้วยว่าเราตั้งใจส่งหาคุณจริงๆ” (ศศิ
ภา กฤดากร ณ อยธุยา, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 

 
   ไปรษณียบตัรท่ีทางโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ผลิตและจดัส่งไปยงั

กลุ่มผูช้มเป้าหมายนั้นจะมีการก าหนดแบบท่ีจะผลิต  จ  านวนคร้ังท่ีส่ง และช่วงเวลาในการจดัส่งไป
ยงักลุ่มผูช้มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น เช่น งบประมาณ แผนการตลาด 
เป็นตน้ จากการศึกษาพบวา่ไปรษณียบตัรท่ีผลิตข้ึนจะจดัส่งให้กลุ่มผูช้มมากกวา่ 1 คร้ัง ต่อ 1 เร่ือง 
อยา่งไรก็ตามบริษทัมีวตัถุประสงค์เพื่อกระตุน้เตือน(Remind) กลุ่มผูช้มเป้าหมายเก่ียวกบัการเปิด
แสดงละครเพลงของบริษทั 

 
   “โปสการ์ดเราท าอยู่แล้ว แต่ละครแต่ละเร่ืองก็ต่างกัน อย่างข้างหลังภาพเราส่ง

ให้คนดูถึง 4 แบบ เพราะเห็นว่ามนัสวยดีท้ัง 4 แบบ  เร่ืองแม่นาคเราท า 3 แบบ ส่งไปให้ก่อน แต่พอ
เราเพ่ิมรอบ เราก็ท าเวอร์ช่ันเพ่ิมรอบการแสดงส่งไปให้อีกคร้ัง” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 
มิถุนายน 2553) 

 
   กลยทุธ์การตลาดทางตรงน้ีนบัเป็นกลยุทธ์ในลกัษณะการส่ือสารทางเดียว เป็น

การส่ือสารจากโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย    เธียเตอร์ ไปยงักลุ่มผูช้มเป้าหมาย โดยกลุ่มผูช้ม
เป้าหมายขาดการมีส่วนร่วม หรือไดรั้บสิทธิพิเศษอ่ืนใดจากไปรษณียบตัรท่ีทางโรงละครจดัส่งให ้
และยงัขาดการพฒันาระบบติดตามประเมินของการด าเนินงานทางการตลาดผา่นกลยทุธ์น้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.35  ไปรษณียบตัรละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั ทั้ง 2 แบบ (ดา้นหนา้) 
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ภาพท่ี 4.36  ไปรษณียบตัรละครเพลง ลมหายใจ เดอะมิวสิคลั (ดา้นหลงั) 
 
    จากการด าเนินกลยทุธ์การตลาดทางตรง พบวา่กลุ่มผูช้มช่ืนชอบกลยุทธ์น้ี เน่ืองจากให้
ความรู้สึกว่าตนไดรั้บการส่ือสารจากซีเนริโอและโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ เป็นการ
ส่วนตวั (Personalized) นอกจากน้ียงัเห็นตรงกนัวา่ส่ือไปรษณียบตัร สามารถท าให้หนา้ในการสร้าง
รับรู้ความสนใจ และกระตุน้เตือนให้ระลึกถึงละครเพลงท่ีก าลงัเปิดจ าหน่ายบตัร หรือก าลงัเปิด
แสดงอยู ่อนัน าสู่การตดัสินใจซ้ือบตัรชมละครในท่ีสุด 

 
“รู้สึกดีท่ีมีโปสการ์ดละครเพลงส่งหาเราทุกเร่ือง ส่งมาเร่ือยๆ อย่างสม า่เสมอ ประทับใจและรู้สึกว่า

เราเป็นคนส าคัญท่ีโรงละครจะต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่ใช่แค่คนดูท่ีไปดูละครเท่านั้น” 
(ปัทมาพร ไชยเชษฐพ์ิพฒัน์กุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“บางทีเรากไ็ม่ได้ติดตามข่าวสาร หรือยุ่งๆ แต่พอมีโปสการ์ดส่งมาท่ีบ้านท าให้เรารู้ว่า อ๋อจะมีละคร
เพลงเร่ืองใหม่แล้ว ใครเล่น เล่นเม่ือไหร่ จากท่ีไม่รู้กเ็ร่ิมสนใจว่ารายละเอียดละครเป็นอย่างไร เข้า

ไปหาในเวบ็ไซท์ต่อ” 
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“เขาจะส่งมาเยอะ ส่งมาเร่ือยๆ เร่ืองหน่ึงหลายแบบ ส่งมาแผ่นแรกอาจไม่สนใจ โยนทิง้หรือไม่เกบ็ 
แต่ส่งมาคร้ังท่ี 2 หรือส่งมาคร้ังท่ี 3 แล้วบอกว่ามีการเพ่ิมรอบ เรากเ็หมือนกับถกูชวนบ่อยๆ กมี็คิด

ใหม่เหมือนกันว่า เร่ืองนีม้นัน่า ดูไหม คุ้มไหม ควรจะหาโอกาสไปดูสักรอบไหม” 
(นพดล  สินพิศุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
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 3.4.3.5  การจัดแสดงสินค้า 
  กลยุทธ์การจดัแสดงสินคา้ของธุรกิจละครเพลงบริษทัซีเนริโอน้ี เป็นกลยุทธ์

หลกัท่ีทีมงานใชใ้นการท าการตลาดของละครเพลงทุกเร่ือง การด าเนินร่วมกนัระหวา่งฝ่ายส่งเสริม
การตลาดธุรกิจละครเพลง และโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ซ่ึงในภาพรวมกลยุทธ์น้ีคือการ
ตกแต่งโรงละครดว้ยภาพถ่ายการแสดงจากบนเวที วสัดุอุปกรณ์ของละครเพลงท่ีก าลงัเปิดแสดงอยู่
ในโรงละคร ณ เวลานั้น วตัถุประสงค์หลกันอกจากจะเป็นการตกแต่งสถานท่ีให้สวยงามแลว้ ยงั
สามารถสร้างบรรยากาศของผูช้มละครเพลงเร่ืองนั้นๆ แลว้ยงัตอ้งการให้การตกแต่งโรงละครเป็น
ส่ือประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอกทราบและดึงดูดให้สนใจว่า ขณะน้ีโรงละครก าลงัเปิดแสดง
ละครเพลงเร่ืองใด  
 

“เราสร้างโรงละคร เราจะมีธีมครอบท้ังหมดให้ดูเป็นละคร เช่นทางเดินจะมี
กรอบรูป 14 รูปเราเรียกว่า Hall of frame มันสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างการโปรโมทละครและธี
มของโรงละคร เราจะใช้พืน้ท่ีของโรงละครเพ่ือโปรโมทแฝงอย่างเต็มท่ี  คนเดินในช้ันนั้นจะเห็น 
เดินมาตั้งแต่ลอบบี ้ ลานจอดรถ หรือลิฟท์ บานพับ มันคือการโปรโมทละครท่ีก าลังเล่นอยู่  ท่ีพ่วง
กับการตกแต่งท่ีสวยงามของโรงละครท าให้พืน้ท่ีดูหวือหวา” (ศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 
16 สิงหาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.37  การตกแต่งภายนอกโรงละคร ขณะเปิดแสดงละครเพลงเร่ือง กินรีสีรุ้ง 
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การตกแต่งสถานท่ีของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์นั้นไม่ได้เน้น
ตกแต่งสถานท่ีเฉพาะภายนอกโรงละคร ท่ีมีผูค้นสัญจรผา่นไปมาเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่ยงั
ตกแต่งตามจุดต่างๆ ทัว่ไปภายในโรงละครอีกดว้ย  ซ่ึงการตกตกแต่งโรงละครภายใน ดว้ยแนวคิด
ละครเพลงเร่ืองท่ีก าลงัเปิดแสดงอยูน่ั้น มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้างบรรยากาศต่ืนตาต่ืนใจให้กบั
ผูช้มท่ีก าลงัเดินเขา้โรงละครเพื่อชมละครเพลงเร่ืองนั้นๆ 
 

   “เวลาเราท าละครเราจะนึกถึงการสร้างบรรยากาศให้คนดูพร้อมท่ีจะดูด้วย 
ดังนั้นจะพบว่าเราจะตกแต่งสถานท่ีให้สวยงามตั้งแต่ภายนอก ปูบรรยากาศก่อน คนดูท่ีเดินผ่านเข้า
มาในโรงละครจากจุดแรกกจ็ะค่อยๆ ต่ืนตาเพราะระหว่างทางกมี็ตู้ ดิสเพลย์ตรงบันใดทางขึน้ ก่อน
จะเข้าโรงกมี็ Hall of Frame อยู่ ท่ัวไป มนัเหมือนกันเราส่งให้คนดูเข้าโรงด้วยละครเร่ืองนั้นนั่นเอง” 
(ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.38  การตกแต่งภายในโรงละคร ขณะเปิดแสดงละครเพลงเร่ือง กินรีสีรุ้ง 
 

 จากพฤติกรรมของกลุ่มผูช้ม พบวา่กลุ่มผูช้มไม่ไดเ้ดินทางไปโรงละครเมืองไทย รัชดา
ลยั เธียเตอร์บ่อยคร้ัง นอกจากการไปเพื่อชมละครเพลง ดงันั้นจะพบเห็นการตกแต่งสถานท่ีเม่ือตน
ไปชมละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ในวนั เวลาท่ีจองบตัรไว ้ หากแต่กลยุทธ์ดงักล่าวกลุ่มผูช้มรู้สึกช่ืนชอบ 
เพราะสามารถสร้างความน่าสนใจและสร้างบรรยากาศในการชมละครเร่ืองนั้นๆ ก่อนเขา้ชมละคร
ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งกลุ่มผูช้มยงันิยมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกในการมาชมละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ตามมุม
ต่างๆ ท่ีทางโรงละครไดต้กแต่งไวด้ว้ย 
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“มนัไม่มีผลกับการซ้ือหรือไม่ซ้ือตั๋วหรอก แต่ตอนท่ีเรามาถึงโรงละคร เราจะถกูคลุมด้วย
บรรยากาศละครเร่ืองนั้น มนัท าให้เราต่ืนเต้น และอยากดูละครเร่ืองนั้นไวไว” 

(ปิยะพนัธ์  สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ชอบการตกแต่งสถานท่ีของเขา ดูมีสีสันดี ไม่ใช่มาดูละครแล้วเจอโรงละครแห้งๆ  
อย่างน้อยมีรูปจากบนเวทีให้เราดูเพลินๆ ก่อนได้ดูของจริง พอดูเสร็จประทับใจ  

เน่ืองจากเราถ่ายรูปในโรงละครไม่ได้ เรากจ็ะมาถ่ายรูปกับฉาก กับรูปท่ีเขาตกแต่งไว้แทน” 
(กฤษณพงศ ์ หอมช่ืน, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“เรามาถึงโรงละครก่อนเวลาอยู่แล้ว แทนท่ีจะนั่งรอเฉยๆ แต่ท่ีน่ีเขาตกแต่งได้สวยงามมีคัทเอาท์  
มีรูปสวยๆ เราให้เราดูไปเร่ือยๆ มีถ่ายภาพเกบ็ไว้บ้าง สนุกดี  
และกว่าจะเข้าไปดูละครเร่ืองนั้นเรากด่ื็มด า่กับมนัไปบ้างแล้ว” 

(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 

  3.4.3.6  การใช้ผลติภัณฑ์เป็นส่ือ 
ธุรกิจละครเพลงบริษทัซีเนริโอนั้นมีการผลิตสินคา้ของท่ีระลึกของละครเพลง

แต่ละเร่ืองเพื่อจ าหน่ายในร้าน R-Shop การผลิตสินคา้ท่ีระลึกจ าหน่ายนั้นมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้
ธุรกิจละครเพลงและโรงละครมีความครบวงจรมากข้ึน เสริมสร้างมูลค่าและส่งเสริมการขายให้กบั
ละครเพลงเร่ืองท่ีเปิดแสดง รวมทั้งสนองตอบความตอ้งการของผูช้มละคร 

 
“ละครทุกเร่ืองเราท าของท่ีระลึกขายอยู่แล้ว เรามองว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของ

บริษัทด้วย และคนดูท่ีเขาดูละครแล้วประทับใจเขากอ็ยากจะเกบ็อะไรไว้เป็นท่ีระลึกถึงละครเร่ืองท่ี
เขาดู เขากซ้ื็อของพวกนีไ้ป เพราะเราไม่ท าซีดีหรือดีวีดีละครเพลงขายอยู่แล้ว” (ศศิภา กฤดากร ณ 
อยธุยา, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553 

 
สินคา้ท่ีระลึกละครเพลงท่ีผลิตข้ึนเพื่อจ าหน่ายส าหรับละครเพลงแต่ละเร่ือง

นั้น จะเนน้ไปท่ีหนงัสือท่ีระลึกเป็นหลกัเพราะเป็นสินคา้ท่ีมีจ  านวนผูซ้ื้อมากท่ีสุด รองลงมาจะเนน้
สินคา้ท่ีผูช้มสามารถน าไปใชไ้ดใ้นจริงชีวติประจ าวนัและราคาสมเหตุสมผล 
 
       “ขายดีท่ีสุดคือหนังสือท่ีระลึก รองลงมากจ็ะเป็นพวกแก้วมคั พวกกุญแจ พวก
นีจ้ะขายดี ละครทุกเร่ืองจะผลิตของพวกนียื้นพืน้ เพราะเขาซ้ือแล้วเอาไปใช้ได้ เราจะไม่ผลิตอะไรท่ี
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เขาซ้ือแล้วต้ังโชว์อย่างเดียว เพราะคนดูกค็งซ้ือไม่มากเท่าไหร่ เพราะมนัไม่มีประโยชน์” (ศศิภา 
กฤดากร ณ อยธุยา, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.39  สินคา้ระลึกจากละครเพลง ขา้งหลงัภาพ เดอะมิวสิคลั 
 
   การด าเนินกลยุทธ์การใช้ผลิตภณัฑ์เป็นส่ือพบว่า กลุ่มผูช้มช่ืนชอบสินคา้ท่ีระลึกท่ี
จ าหน่ายเพราะมีความสวยงาม สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีระลึกได้แก่ ความประทบัใจในละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ความสวยงามของ
สินคา้ ดา้นอรรถประโยชน์ของตวัสินคา้ อีกทั้งปัจจยัดา้นราคา อยา่งไรก็ตามสินคา้ท่ีกลุ่มผูช้มอยาก
ใหผ้ลิตเพื่อจ าหน่ายในละครเพลงทุกเร่ืองคือเพลงประกอบละคร 
 

“ของท่ีระลึกท่ีวางขายกส็วยดี น่าใช้ ราคากป็กติ ถ้าเร่ืองไหนท่ีดูแล้วชอบ 
กอ็าจซ้ือของท่ีระลึกไปใช้บ้าง แต่ไม่ได้ซ้ือทุกอย่างท่ีเขามีขาย” 

(ยศวรรษ ์ พวงจัน่เพชร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ละครเพลงมนัอยู่แค่บนเวที ถ้าเร่ืองไหนเราดูแล้วประทับใจมาก 

 กอ็าจซ้ือของท่ีระลึกติดกลับไปบ้าง อาจเป็นสมดุภาภ แก้วน า้ หรือสมดุ 
 แต่ถ้าเร่ืองไหนประทับใจน้อยอาจจะซ้ือของท่ีระลึกน้อย หรือไม่ซ้ือเลย” 

(ปิยนนัท ์นิมากร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ของท่ีระลึกของละครเพลงกท็ าได้สวยดี กซ้ื็อบ้าง ไม่ซ้ือบ้าง  

แล้วแต่ว่าชอบละครเร่ืองนั้นมากน้อยแค่ไหน แต่ส่ิงท่ีอยากให้ท าขายทุกเร่ืองคือเพลง  
บางเร่ืองอย่างลมหายใจ หรือกินรีสีรุ้ง กไ็ม่ได้ท าออกมาขาย เสียดายมาก” 

(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
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“เราดูละครจบแล้วชอบ ประทับใจ เรากอ็ยากเกบ็ความประทับใจไว้ เขาไม่ท าดีวีดีขายอยู่แล้ว 
 ส่ิงท่ีใกล้เคียงท่ีสุดกคื็อสมดุรวมภาพ และเพลงซ่ึง ควรผลิตขายทุกเร่ือง” 

(นพดล  สินพิศุทธ์ิ, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 

  3.4.3.7  คู่มือสินค้า  
ตามธรรมเนียมของการเปิดแสดงละครเวทีนั้นผูจ้ดัการแสดงจะมอบสูจิบตัร

ให้แก่ผูช้ม ฉะนั้นการเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ทีมงาน และทีมงานของโรง
ละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ จึงพฒันา Rachadalai Magazine เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นสูจิบตัรส าหรับ
ละครเพลงท่ีเปิดการแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ซ่ึงผูช้มทุกคนทุกท่ีนัง่และทุก
รอบการแสดงจะไดรั้บแจกเม่ือกา้วเขา้สู่โรงละคร 

 
นอกจากจะท าหนา้ท่ีเป็นสูจิบตัรละครเพลงในแต่ละเร่ืองท่ีก าลงัเปิดแสดงแลว้ 

ทีมงานผูผ้ลิตยงัเพิ่มเติมเน้ือหาใน Rachadalai Magazine เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ละครเพลง
เร่ืองถดัท่ีจะเปิดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชาดาลยั เธียเตอร์อีกดว้ย นอกจากนั้นยงัใช้เน้ือท่ี
บางส่วนในเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษทัซีเนริโอเอง 

 
“อย่างไรละครแต่ละเร่ืองต้องมีสูจิบัตรแจกอยู่แล้ว เราเลยคิดว่าอย่างนั้นกค็วร

ท าอะไรให้เป็นความรู้ส าหรับผู้ ท่ีมาชมด้วย  และเพ่ือเป็นการโปรโมท ภายในบ้านของเราเอง ส่วน
เนือ้หาอ่ืนๆ จะเป็นการ โปรโมทละครเร่ืองถดัไป บทสัมภาษณ์ ข่าวสารเก่ียวกับละครเวที และโป
รโมท อัลบั้ม ละครใหม่ของค่ายเราเอง” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.40  RACHADALAI MAGAZINE ฉบบัท่ี 20 และ 22 (เรียงจากซา้ย) 
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       สืบเน่ืองจากการผลิต Rachadalai Magazine ท าให้เกิดตน้ทุนในการผลิต
เพิ่มข้ึน จากการศึกษาพบวา่เพื่อความอยูร่อดของธุรกิจ ทางทีมงานไดอ้อกแบบระบบบริหารจดัการ 
Rachadalai Magazine ในลกัษะนิตยสารท่ีมีการขายพื้นท่ีโฆษณาแก่ สินคา้ และบริการภายนอก 
นอกจากน้ีเพื่อแสวงหารายไดร้องรับตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ 
 

“วัตถุประสงค์รองคือต้องอยู่ รอดให้ได้  เพราะมันคือมีการลงทุน  เราเลย
ออกแบบให้มีหน้าโฆษณาของเราเองเพ่ือมาช่วยในเร่ืองต้นทุนการผลิต สินค้าท่ีลงโฆษณากับเราก็
จะต้องการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายของเราท่ีเป็นคนกรุงเทพ  มีก าลังซ้ือ เช่น คอนโด ร้านอาหาร” 
(นฤมล ส าเภาเงิน, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 

  
     พฤติกรรมของผูช้มละครเพลงพบวา่ กลุ่มผูช้มมกัอ่าน Rachadalai Magazine 
ในโรงละครช่วงท่ีตนนัง่ประจ าท่ีนั่งในโรงละครรอการแสดงในองก์แรกเร่ิมข้ึน นอกจากน้ีกลุ่ม
ผูช้มพึงพอใจ Rachadalai Magazine ในฐานะท่ีเป็นสูจิบตัรละครเพลงเร่ืองท่ีตนไดรั้บชม  รองลงมา
กลุ่มผูช้มพึงพอใจในการประชาสัมพนัธ์ละครเพลงเร่ืองท่ีจะเปิดแสดงต่อไป และความเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัละครเพลงอ่ืนๆ ท่ีน าเสนอในนิตยสาร  
 

“ตอนเข้าไปในโรงละครกจ็ะต้องรอม่านเปิด เรากอ่็านไปพลางๆ ก่อน  
แล้วเนือ้หาข้างในกน่็าสนใจ เพราะเขาจะบอกว่าเบือ้งหลังละครเร่ืองนี ้ยาก ง่าย อย่างไร” 

(ปิยะพนัธ์  สมบูรณ์, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“เวลานั่งรอในโรงละครยงัไม่เล่น กห็ยิบสูจิบัตรท่เขาแจกให้มาอ่าน  
ตอนแรกกอ่็านก่อนว่าละครเร่ืองนีมี้ก่ีองค์ ฉากไหน เพลงไหนมาก่อน  

ตัวแสดงใครบ้าง เบือ้งหลัง การท างานเป็นอย่างไร พออ่านจบการแสดงกเ็ร่ิมพอดี” 
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ชอบท่ีนอกจากจะมีรายละเอียดละครเร่ืองท่ีเราก าลังจะดูแล้ว แล้วเขากย็งัโปรโมทละครเร่ืองต่อไป
ท่ีจะเล่นด้วย มีรายละเอียดให้อ่าน เรากจ็ะได้รู้จากเล่มนีน่ี้แหละ” 

(เหมือนฝัน วสิิฐวาณิชกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 

   3.4.3.8   การตลาดบทเพลง  
      ทีมงานบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จะวางแผนตั้งแต่ในกระบวนการผลิตละคร
เพลงแลว้วา่ จะใช้บทเพลงของตวัละครหลกัไปใชใ้นส่งเสริมการตลาดดว้ย กล่าวคือจะเลือกเพลง
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เด่นจากละครเพลงมาพฒันาท านอง เน้ือร้องให้ฟังง่ายมากข้ึน ผลิตเป็นมิวสิควิดีโอท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัละครเพลงเร่ืองนั้นๆ และเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น รายการโทรทศัน์ของบริษทั ซีเนริ
โอ จ ากดั รวมทั้งช่วงเวลาในรายการโทรทศัน์ของบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน)   
 

    “ตอนท าเพลงในละคร เราจะคิดเร่ืองนีไ้ปด้วยว่า เพลงไหนท่ีเราสามารถ
เอามาโปรโมทได้  บางเร่ืองเรากเ็อาเพลงในละครมาท าเป็น Pop Version ท า MV เพ่ือโปรโมท พอ
คนได้ฟังเพลง หรือดู MV แล้วชอบ เขาก็อยากมาดูว่าจริงๆ แล้วในละครเป็นอย่างไร ท าไมตัวะ
ละครถึงร้องเพลงนีอ้อกมา ซ่ึงต่างประเทศกโ็ปรโมทละครเพลงด้วยวิธีนี ้เขาท าให้เพลงละครดัง
เพ่ือให้คนอยากไปดู  เพลงต่างประเทศท่ีเป็นอมตะทุกคนรู้จักจนถึงปัจจุบันหลายๆ เพลงก็มีจาก 
Musical” (ชยากร สุทินศกัด์ิ, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2553 

ภาพท่ี 4.41  มิวสิควดีิโอเพลงรักแทมี้อยูจ่ริง ละครเพลง ขา้งหลงัภาพ เดอะมิวสิคลั 
 

    อย่างไรก็ตามการผลิตมิวสิควิดีโอละครเพลงนั้น ไม่ไดก้ระท ากบัละครเพลงทุกเร่ือง 
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีละครฟอร์มใหญ่ทุนสร้างสูง  นอกจากน้ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัยงัใชก้ล-
ยทุธ์น้ีในการแสวงหารายได ้ทั้งจากการใหบ้ริการดาวน์โหลดเพลง และในกรณีละครเพลงเร่ือง ขา้ง
หลงัภาพ เดอะมิวสิคลั ท่ีน าเพลงจะละครเพลงมาพฒันาดนตรีและเน้ือร้องฟังง่ายข้ึน รวบรวมเป็น
อลับั้มจ าหน่ายในอลับั้ม “Bie&Pat ภาพพิเศษ” 
 

 
 
 
 

           
  

ภาพท่ี 4.42  ปกอลับั้ม Bie&Pat ภาพพิเศษ 
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   กลยุทธ์การตลาดบทเพลงโดยการพฒันาเพลงเด่นในละครเพลงมาพฒันาค าร้อง และ
ท านองให้ฟังง่ายติดหู  ผลิตเป็นมิวสิควิดีโอเพื่อเผยแพร่ พบวา่กลยุทธ์น้ีสามารถสร้างการรับรู้การ
เปิดแสดงละครเพลงได้เป็นอย่างดี  นอกจากน้ีกลุ่มผูช้มยงัประเมินความไพเราะของเพลงและ
เร่ืองราวในมิวสิควดีิโอเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือบตัรเขา้ชมละครเพลงแต่ละเร่ืองอีกดว้ย  
    

“เพลงท่ีโปรโมทกมี็ผลนะว่าจะไปดูดีไหม  ถ้าเพลงท่ีเขาโปรโมทมันเพราะ มนัน่าสนใจ  
ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวละครในเร่ืองรู้สึกอย่างไร มนักท็ าให้เราอยากไปดูนะ  

ว่าบนเวทีท าไมตัวละครนั้นๆ ถึงร้องแบบนั้น” 

(อดิสร  ส่งเสริม, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“ฟังเพลงท่ีโปรโมทกจ็ะช่ังใจได้ระดับหน่ึงว่า  ละครเร่ืองนั้นจะท าออกมาดีไหม 

 ถ้าเร่ืองไหนเป็นนิยายท่ีเราเคยอ่านมาก่อน เราฟังเพลงจะรู้เลยว่าส่ิงท่ีตัวละครรู้สึก มนัใช่อย่างบท
ประพันธ์ไหม ซ่ึงซีเนริโอกไ็ม่พลาด ฟังเพลงปุ๊ปมนัคลิกเลย  เพลงนีแ้หละ  

คือความรู้สึกเดียวกับท่ีเราเคยอ่านนิยายมากน่็าจะไปดูแฮะ” 
(พนิตา  มะลิเถาว,์ สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

“ละครเพลง เราไปดูกอ็ยากฟังเพลงเพราะๆ แถมยงัเล่าเร่ืองได้อีก   
ส่วนตัวจะตั้งตาดูเอม็วีว่าเพลงจะเพราะไหม เนือ้หาเพลงน่าสนใจไหม  ถ้าท าออกมาดีกช่็วยให้
มัน่ใจในละครเร่ืองนั้นมากขึน้ว่า เพลงในเร่ืองท่ีเหลือต้องเพราะแน่ๆ มนัต้องสนุกแน่ๆ” 

(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“เร่ืองเพลงเพราะอาจจะไม่ต้องห่วง เพราะซีเนริโอ เขาท าเพลงเพราะอยู่แล้ว แต่ว่าเนือ้เร่ืองในมิว
สิควิดีโอกเ็ป็นเร่ืองส าคัญ ส่วนใหญ่เขาจะท าเนือ้เร่ืองในเอ็มวีโดยเอาภาพจากบนเวทีมาใส่บ้าง 
จ าลองเร่ืองราวให้เหมือนละครท่ีจะเล่นบ้าง ท าให้เราเห็นว่า จะเกิดอะไรบนเวทีบ้าง เร่ืองราวมัน

น่าสนใจแค่ไหน  มันสร้างจินตนาการจนท าให้เราอยากดูบนเวทีจริงๆ ” 
(คิธธ์ วงอาษา, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 

 
   3.4.3.9  การบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์ 
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ใชก้ลยุทธ์การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ในการท า

การตลาดกบักลุ่มผูช้ม ดว้ยกลยุทธ์การเปิดรับสมาชิกบตัร R-Card ซ่ึงโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั 
เธียเตอร์เป็นผูพ้ฒันาข้ึนดว้ยวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการตอบสนองพฤติกรรมการชมละครเพลงของ
กลุ่มเป้าหมาย  สร้างฐานลูกคา้ส าหรับธุรกิจละครเพลง และกระตุน้ยอดขายบตัรละครเพลง  ซ่ึง
ขณะน้ี R-Card มียอดสมาชิกกวา่ 20,000 รายนบัแต่เปิดรับสมาชิกในเดือนพฤษภาคม 2551 

DPU



 

 
244 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.43  บตัรสมาชิก R Card ของเมืองไทยรัชดาลยั เธียเตอร์ 

 
“เราสร้าง R-card ขึน้มาส าหรับคนชอบดูละคร เราอยากสร้างฐานให้มัน

มากขึน้เพราะเราอยากสร้างตลาดคนดูละคเวทีในประเทศไทยให้แขง็แรงมากขึน้” (ศศิภา กฤดากร 
ณ อยธุยา, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2553) 

  
กลยุทธ์ของบตัร R-Card คือการเปิดรับสมคัรสมาชิก โดยผูช้มสามารถ

สมคัรสมาชิก R-Card ไดท่ี้ จุดจ าหน่ายหรือเวบ็ไซทข์องไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในอตัราค่าสมคัร 100 
บาท ซ่ึงสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ ส่วนลดบตัรละครเวทีท่ีเปิดแสดง ณ โรงละคร
เมืองไทยรัชดาลยั เธียเตอร์ รวมถึงการร่วมกิจกรรมพิเศษท่ีทางโรงละครจดัข้ึน  นอกจากน้ียงัมีการ
สะสมคะแนนจากยอดเงินการศซ้ือบตัรละครซ่ึงคะแนนดงักล่าวสามารถน าไปตามสิทธิประโยชน์ท่ี
ระบุไว ้โดยบตัรและคะแนนสะสมจะมีอาย ุ2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีสมคัร 

  
“เขาสมัครเป็นสมาชิก เราก็พยายามหาอะไรมาตอบแทนเขา นอกจาก

ส่วนลด การสะสมแต้ม เรากมี็กิจกรรมให้เขารู้สึกว่ามันเป็น EXCUSIVE เช่นมีสิทธิในการร่วมงาน
แถลงข่าวละครเพลง หรือสิทธิการชมละครรอบ Pre-view” (ศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 
16 สิงหาคม 2553) 
  จากการศึกษากลุ่มผูช้มท่ีเป็นสมาชิกของบตัร R-Card พบว่า สาเหตุท่ีสมคัรเป็นสมาชิก
เพราะพิจารณาจากสิทธิประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บ ตอบสนองพฤติกรรมและความตอ้งการของผูช้ม 
และมองวา่มีความคุม้ค่าในการสมคัร 

  

“สมคัร R-Card เพราะสิทธิประโยชน์ หลักๆ คือส่วนลดทุกเร่ือง และเขากส่็งe-mail มาตลอด 
ให้เราไปร่วมกิจกรรมของเขา กถื็อว่าได้รับสิทธิเศษอ่ืนๆ อยู่ตลอดด้วย” 

(สัญหกิจ รัตนกุล, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
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“เราดูละครอยู่แล้ว เสียเงินสมคัรบัตรเพ่ิมอีก 100 บาท แล้วได้รับส่วนลด 
 แถมยงัสะสมแต้มได้ เอาแต้มไปใช้เป็นส่วนลดได้อีก ถือว่าคุ้ม” 

(ยศวรรษ ์ พวงจัน่เพชร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
“สมคัรบัตรตั้งแต่ดูฟ้าจรดทรายปี 51 และได้ส่วนลดทุกเร่ือง  

คะแนนสะสมเอาไปท าอะไรได้หลายอย่าง และได้ร้วมกิจกรรมของเขาบ่อยๆ อย่างงานแถลงข่าว 
ซ่ึงประทับใจในบัตรนี ้พอบัตรหมดอายเุลยไม่ลังเลท่ีจะต่ออายุ” 

(ชาญวทิย ์ชาญสุวรรณศร, สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2553) 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั
เนน้ส่ือสารไปยงักลุ่มผูช้มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผูช้ม เนน้ใหผู้ช้มรับทราบถึงการเปิดแสดง
ละครเพลง รายละเอียดละครเพลงแต่ละเร่ือง วนัเวลา สถานท่ีท่ีจดัแสดง รวมถึงรายละเอียดการ
จ าหน่ายและอตัราค่าเขา้ชม โดยผสมผสานเคร่ืองมือดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายเพื่อ
หวงัใหเ้กิดพฤติกรรมต่อผูช้มในการตดัสินใจซ้ือบตัรเพื่อเขา้ชมละคร  
 
 เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัน ามาใช ้ประกอบดว้ย 9 
เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง  การจดั
แสดงสินค้า การใช้ผลิตภณัฑ์เป็นส่ือ  คู่มือสินค้า การตลาดบทเพลง และการบริหารงานลูกค้า
สัมพนัธ์ อนัสามารถอธิบายเป็นแบบจ าลองไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.44   ภาพจ าลองเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง “กลยุทธ์การด าเนินธุรกจิละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั” เป็นงาน 
วจิยัท่ีเนน้ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของละครเพลง โครงสร้างและการบริหาร-
งานธุรกิจละครเพลง รวมถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มของ
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั   

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บขอ้มูล โดย

ใชก้ารศึกษาแบบ 
1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  
2. การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Source) 

 
 โดยผู้วจัิยได้ตั้งวตัถุประสงค์ของการวจัิย ดังนี้ 

  1. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ใน
ปัจจุบนัมีปัจจยัใดบา้ง 

  2. บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมีการวางโครงสร้างและบริหารงานธุรกิจละครเพลงอยา่งไร 
 3. บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงท่ี 

ใชใ้นการตอบสนองผูช้มในลกัษณะอยา่งไร 
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5.1  สรุปผลวจัิย 
 ตอนที ่1 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิอละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ 

จ ากดั 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของละครเพลงธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริ-
โอ จ ากดั ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค และสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค ไดแ้ก่ 
 

 1.1. สภาพแวดล้อมระดับมหภาค  
   สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค เป็นปัจจยัส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลง 

บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั โดยบริษทัเองไม่สามารถควบคุมได ้หรือควบคุมไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น อีก
ทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
    1.1.1 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ 

จากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าส่งผลกระทบต่อยอดจ าหน่ายบตัรในราคา 1,000 – 
1,500 บาท ท่ีจ  าหน่ายไดช้า้ลง ทีมงานผูผ้ลิตจึงตอ้งปรับลดราคาบตัรลงเป็น 800 - 1,300 บาท อีกทั้ง
ขยายระยะเวลาการจองบตัรจาก 2 เดือนเป็น 3 เดือน นอกจากน้ีสภาวะเศรษฐกิจตกต ่ายงัส่งผลให้
ผูส้นบัสนุนของธุรกิจละครเพลง สนบัสนุนละครเพลงของบริษทันอ้ยลง และสภาวะเศรษฐกิจส่ง
ผลกระทบใหที้มงานผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งตน้ทุนการผลิตในส่วนท่ีไม่มีความจ าเป็น เช่น การเปล่ียน
บตัรชมละครจากบตัรพลาสติกเป็นบตัรกระดาษ เป็นตน้ 

 
   1.1.2 สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย 

สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเมืองและกฏหมายมีผลต่อการด าเนินธุรกิจละคร
เพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ดงัน้ี 

 1.1.2.1  สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
จากการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ

(นปช.) ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 ส่งผลกระทบต่อการเปิดแสดงละครเพลงเร่ืองกินรีสีรุ้ง
หลายดา้น ไดแ้ก่ ยอดจ าหน่ายบตัรละครจ าหน่ายไดน้อ้ย ผูช้มรู้สึกไม่ปลอดภยัและไม่สะดวกหาก
ตอ้งเดินทางไปชมละครในระยะเวลาดงักล่าว ทีมงานจึงตอ้งเล่ือนการแสดงออกไป 1 เดือน ซ่ึง
ส่งผลต่อการกระบวนการผลิตท่ีวางแผนไวแ้ต่เดิม 
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  1.1.2. 2  สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมาย 
   กระบวนการผลิตละครเพลง บริษทัตอ้งอาศยับทประพนัธ์อนัมี

ลิขสิทธ์ิของนกัเขียนต่างๆ มาผลิตเป็นละครเพลง พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  จึงมีผลต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การติดต่อซ้ือลิขสิทธ์ิบทประพนัธ์ การตกลงเง่ือนไข ผลประ-
โยชน์ เป็นตน้ 

   การบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ จ าต้อง
ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยา่งเคร่งครัด และตอ้งพร้อมให้หนา้ท่ีของรัฐ
ตรวจสอบอยู่เสมอ เพราะหากไม่ปฏิบติัตามขอ้ระเบียบอยา่งเคร่งครัดอาจส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์
และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบกิจการ 

 
 1.1.3 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
  เทคโนโลยมีีผลในการผลิตละครเพลงของบริษทั ทีมจะคดัเลือกวสัดุอุปกรณ์

ท่ีสามารถรองรับความตอ้งการของทีมงานผูผ้ลิตไดใ้นเบ้ืองตน้ โดยตอ้งตั้งอยูบ่นเกณฑ์ของความ
สมเหตุสมผล ความคุม้ค่าในการลงทุน  นอกจากน้ีการพฒันาดา้นเทคโนโลยี หรือวสัดุอุปกรณ์ 
ทางทีมงานมีการการลงทุนพฒันาเป็นระยะเพื่อเพิ่มศกัยภาพและอรรถรสของผูช้มละคร โดยการ
ตดัสินใจพฒันาวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพิ่มเติมนั้น ยงัคงพฒันาเพื่อรองรับความตอ้งการในการ
ผลิตของทีมงานผูผ้ลิต เน่ืองจากบริษทัมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ในการพฒันาเทคโนโลยีและวสัดุ
อุปกรณ์นั้นจึงค านึงถึงความจ าเป็นในระยะยาว และความคุม้ค่าเป็นส าคญั 

 
 1.1.4 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 การระบาดของใหญ่ไขห้วดัสายพนัธ์ุใหม่ 2009 ในปี 2552 เป็นช่วงเดียวกบั

การเปิดแสดงละครเพลงแม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคลั การระบาดดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจของผูช้มท่ีกงัวลถึงความสะอาดปลอดภยัของโรงละคร และเกรงการรับเช้ือจากผูอ่ื้นท่ีร่วมชม
ละครในขณะเดียวกนั ทางโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์  จึงแกไ้ขวิกฤตการณ์ดงักล่าวดว้ย
การวางแผนป้องกนั และวางมาตรการรับมือกบัการแพร่ระบาคของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่ 
2009 ไวเ้คร่งครัด เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด อนัน าไปสู่ความสบายใจของผูช้ม 
 

 1.1.5 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม 
 กลุ่มผูช้มละครเพลงในประเทศไทยยงักระจุกตวัอยูใ่นคนกลุ่มเล็ก การเสพ

ละครเวทีนั้นนับเป็นกิจกรรมพิเศษในชีวิต และกลุ่มผูช้มละครเพลงส่วนหน่ึงยงัมีไม่เคยชินกับ
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พฤติกรรมการชมละครเวทีท่ีผูช้มจะตอ้งให้เกียรติผูแ้สดงและผูช้มดว้ยกนั ดว้ยการชมอยา่งสงบไม่
รบกวนผูอ่ื้น และเจา้หน้าท่ีในโรงละครมีสิทธิในการเชิญผูช้มท่ีรบกวนผูอ่ื้นออกนอกโรงละคร
หากแต่เคยชินกบัพฤติกรรมขณะชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มากกวา่   

 
 1.1.6 สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 

 สภาพตลาดธุรกิจละครเพลงในประเทศไทยนั้น อยู่ในช่วงเติบโต และการ
แข่งขนัของตลาดธุรกิจละครเพลงยงัไม่สูงนกั เน่ืองจากในธุรกิจละครเพลงมีผูป้ระกอบการนอ้ยราย 
ขาดความสม ่าเสมอในการผลิตผลงาน นอกจากน้ีผูผ้ลิตแต่ละรายก็มีแนวทางในการผลิตละครเพลง
ท่ีแตกต่างกนั อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบธุรกิจละครเพลงท่ีเป็นคู่แข่งของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ดรีม
บอกซ์ จ ากดั  บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั และบริษทั เวร์ิคพอทย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 1.2  สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค  

 สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคเป็นตวัก าหนดนโยบายเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
    1.2.1 ผู้จัดส่งวตัถุดิบ  

 วตัถุดิบในการผลิตละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั นั้นแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ วตัถุดิบเพื่อรองรับการจดัแสดง (Hard ware) และวตัถุดิบเพื่อสร้างสรรคก์ารแสดง 
(Soft ware)  

 ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบในธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั แบ่งได ้3 ประเภท 
ไดแ้ก่1. ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบภายในองคก์รบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เป็นการบริหารจดัการทรัพยากรภายใน
ท่ีตนมีศกัยภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด    2. ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบท่ีมีส่วนเก่ียวพนักบัธุรกิจของบริษทั ซีเน
ริโอ จ ากดั เป็นการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีศกัยภาพของมิตรมิตรธุรกิจโดยอยูใ่นรูปความความ
ร่วมมือ และ 3. ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบท่ีไม่มีส่วนเก่ียวพนักบัธุรกิจของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จดัซ้ือจดัจา้ง
ในรูปแบบปกติ 
 
    1.2.2  คนกลางทางการตลาด  

 บริษทัจ าหน่ายบตัรละครเพลงผา่นช่องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยพบวา่
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์มีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเน
ริโอ จ ากัด โดยสามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูช้มได้ดีเพราะจุดจ าหน่ายบตัรจ านวนมากและ
หลากหลายช่องทาง ส่งผลให้ผูช้มละครเพลงสามารถหาซ้ือบตัรละครเพลงของบริษทัไดส้ะดวก 
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นอกจากน้ีประสิทธิภาพของระบบการจดัจ าหน่ายและการด าเนินงานของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ส่งผล
ดีต่อการก าหนดแผนธุรกิจละครเพลงให้ตอบสนองกบัความต้องการของผูช้มและสถานการณ์
ทางการตลาดไดท้นัท่วงที เช่น การวเิคราะห์ขอ้มูลการจ าหน่ายบตัรเพื่อเพิ่มรอบการแสดง 

 
1.2.3 ผู้บริโภค  

     กลุ่มผูช้มละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลกัๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
      -   กลุ่มผู้ชมทัว่ๆ ไป  
    ผูช้มกลุ่มน้ีมีความหลากหลาย ตดัสินใจชมละครเพลงความบนัเทิงเป็น
ส าคญั ความคาดหวงัในความหวอืหวาต่ืนตาของการแสดงบนเวที บทเพลงไพเราะ อาจจะเป็นผูช้ม
ท่ีความสนใจในละครเพลงเป็นพิเศษหรือไม่ก็ได ้อยา่งไรก็ตามทีมงานเล็งเห็นวา่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีมีจ านวนมาก หลากหลายและมีโอกาสทางธุรกิจ 
    -   กลุ่มผู้ติดตามผลงานละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 

   ผูช้มท่ีติดตามผลงานละครเพลงของทีมงานผูผ้ลิตเป็นระยะเวลานาน  ช่ืน
ชมและเช่ือมัน่ในฝีมือในการผลิต มกัชมละครเพลงทุกเร่ืองท่ีเปิดแสดง สมคัรเป็นสมาชิก R-Card 
และเป็นสมาชิกในเวบ็บอร์ของโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ อยา่งไรก็ตาม ทีมงานผูผ้ลิต
เช่ือวา่กลุ่มผูช้มกลุ่มน้ีคือมีความส าคญัในฐานะฐานผูช้มประจ าของบริษทั โดยการผลิตละครเพลง
ของบริษทั เนน้สร้างความพึงพอใจกบัผูช้มกลุ่มน้ีเป็นส าคญัเช่นกนั 
    -   กลุ่มผู้ติดตามผลงานและนวนิยาย 
    ผูช้มท่ีประทบัใจในบทประพนัธ์ตน้ฉบบัท่ีบริษทัน ามาพฒันาเป็นละคร
เพลง เน้นเสพเน้ือหาของนวนิยายท่ีตนช่ืนชนในรูปแบบละครเพลง  การตีความในเน้ือหาของ
ทีมงานละครเพลง อยา่งไรก็ตาม ทีมงานผูผ้ลิตคาดหวงัใชฐ้านผูอ่้านท่ีช่ืนชอบจากบทประพนัธ์ยอด
นิยม ใหก้ลายเป็นกลุ่มผูช้มละครเพลงของตนเม่ือบทประพนัธ์เร่ืองนั้นถูกสร้างเป็นละครเพลง เป็น
การขยายฐานผูช้มใหก้วา้งข้ึน เสริมโอกาสทางธุรกิจ 

     -   กลุ่มแฟนคลบัของศิลปินหรือนักแสดงทีเ่ล่น 
     ผูช้มกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีมาชมละครเพลงของบริษทัเพราะช่ืนชม ติดตาม

ผลงานของนกัแสดงหรือศิลปินท่ีแสดงละครเพลงของบริษทัในแต่ละเร่ือง  ผูช้มกลุ่มน้ีคือตอ้งการ
ชมความสามารถของศิลปินหรือนกัแสดงท่ีตนช่ืนชม มาสวมบทบาทเป็นตวัละครต่างๆ ละครเพลง 
อยา่งไรก็ตามทีมงานเล็งเห็นวา่ศิลปินหรือนกัแสดงมีผลต่อการดึงดูดกลุ่มแฟนคลบัของศิลปินหรือ
นกัแสดงนั้นๆ ใหเ้ขา้ชมละครเพลง หากแต่ผูช้มกลุ่มน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีการเสพละครเป็นหลกั 
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    1.2.4 หน่วยงานต่างๆ ภายในกจิการหรือองค์กร 
    สภาพแวดล้อมด้านน้ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในกิจการท่ีสามารถควบคุม
ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดได ้อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีรายละเอียดดงัน้ี 
    1.2.4.1  ทรัพยากรทางการเงิน 
  ปัจจยัดา้นทรัพยากรทางการเงินของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั สามารถสรุปภาพรวมไดด้งัน้ี 

 -   แหล่งทีม่าทรัพยากรทางการเงิน 
  การด าเนินธุรกิจละครเพลง มีการก าหนดงบประมาณการผลิตจากการวาง

แผนการผลิตในแต่ละปี  บริษทัจะผลิตละครเฉล่ียปีละ 3 เร่ือง ละครฟอร์มเล็กใช้งบการผลิต
ประมาณ 10 ล้านบาท  ละครฟอร์มกลางใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท  และละครฟอร์มใหญ่ใช้
งบประมาณ 40-50 ลา้นบาท ทั้งน้ีทางบริษทัจะตอ้งใช้งบประมาณในการผลิตเฉล่ีย 80- 100 ลา้น
บาท  

 โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ลงทุนโดยบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด 
ทรัพยากรทางการเงินส่วนหน่ึงมาจากการเปิดรับผูส้นับสนุนโรงละคร ขณะน้ีมีผูส้นับสนุน 2 
รายได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึง
ผูส้นบัสนุนทั้ง 2 รายมีสนบัสนุนโรงละครในงบประมาณต่างกนัท าให้ไดสิ้ทธิประโยชน์จากโรง-
ละครท่ีต่างกนัดว้ย 

 -   ด้านรายรับ 
    รายรับของธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มาจาก 2 แหล่ง 
ไดแ้ก่ รายรับจากการจ าหน่ายบตัร คิดเป็น 95% และรายรับจากการผูส้นบัสนุนละครเพลงแต่เร่ือง 
คิดเป็น 5%  

รายรับของโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ มาจาก 3 แหล่งได้แก่ 
การเปิดให้เช่าพื้นท่ี ทั้งจากการเช่าพื้นท่ีเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เองคิดเป็น 
80%  และจากหน่วยงานอ่ืนๆ คิดเป็น 20%  รายรับการเปิดบริการ R-Café (ร้านอาหาร) และรายรับ
จากการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกในร้าน R-Shop   

    1.2.4.2  ทรัพยากรบุคคล 
  ธุรกิจละครเพลงของบริษทัประกอบดว้ยทีมงานจ านวนนอ้ย และ

ทีมงานผูผ้ลิตเพียง 1 ชุดเท่านั้น ซ่ึงเป็นทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงของบริษทัแทบทุกเร่ือง นอกจากน้ี
ตอ้งรับผิดชอบงานดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัร่วมดว้ย ทีมงานดงักล่าว ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสร้าง ทีมงาน
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สร้างสรรค์ ทีมบทละคร ผูค้วบคุมการผลิต และผูก้  ากบัศิลป์  ดงันั้นทรัพยากรบุคคลอนัจ ากดัจึง
ส่งผลกระทบต่อนโยบายการผลิตละครเพลงของบริษทัดว้ย นัน่คือ สามารถผลิตละครเพลงไดปี้ละ 
3 เร่ืองเท่านั้น 
   อยา่งไรก็ตามพนกังานในธุรกิจละครเพลง จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นพนกังานประจ าของบริษทัซ่ึงในธุรกิจละครเพลงจะเป็นทีมงานผูผ้ลิตหลกั เช่น
ทีมงานสร้างสรรค ์ทีมเขียนบทละคร ผูก้  ากบัศิลป์ ผูค้วบการผลิต ซ่ึงทีมงานชุดน้ียงัรับผิดชอบงาน
ดา้นต่างๆ นอกเหนือ และพนกังานอีกกลุ่มหน่ึงจะเป็นพนกังานท่ีจดัจา้งในลกัษณะชัว่คราว ตาม
เน้ือท่ีเกิดข้ึนจริง   

1.2.4.3 ภาพลกัษณ์องค์กร 
    ภาพลกัษณ์ของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีความ 

สัมพนัธ์ทางตรงกบัผูช้มละครเพลงของบริษทั การก าหนดภาพลกัษณ์ของธุรกิจละครเพลงเกิดข้ึน
จากนโยบายการผลิตละครเพลงของบริษทัท่ีเนน้ผลิตละครเพลงแนวมวลชนนิยม  เพื่อสนองตอบ 
ความตอ้งการของผูช้มท่ีผูช้มในวงกวา้ง ผูช้มทุกเพศวยัสามารถรับชมได้ และผูช้มมีวตัถุประสงค์
เพื่อเสพความบนัเทิงเป็นหลกั 

1.2.4.4   การวจัิยพฒันา  
   บริษทัท าการวิจยัเพื่อพฒันาธุรกิจละครเพลงของตน 2 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ การวจิยัเพื่อพฒันาศกัยภาพในการผลิต และการวจิยักลุ่มผูช้ม 
 -   การวจัิยเพือ่พฒันาการศักยภาพในการผลติ 
     วตัถุประสงค์หลกัเพื่อพฒันาศกัยภาพในการผลิต โดยเน้นท่ีโรงละคร

เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์และการพฒันาวสัดุอุปกรณ์   รูปแบบการวจิยัมกัเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรง
ละครจากต่างประเทศเขา้มาประเมินและหาขอ้บกพร่องของโรงละครเพื่อพฒันาและหาทางแกไ้ข 

 -   การวจัิยกลุ่มผู้ชม 
     เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามท่ีผูช้มทุกคนจะไดรั้บเม่ือเขา้ชมละคร

เพลง วตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ขอ้ปรับปรุงเสนอแนะท่ีผูช้มต่อละครเพลงในแต่ละ
เร่ือง  ขอ้บกพร่องของการแสดงในแต่ละรอบการแสดง รวมถึงเป็นการส ารวจพฤติกรรมทางการ
ตลาดดา้นอ่ืนๆ ของกลุ่มผูช้มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามผลการศึกษาวิจยัทีมงานผูผ้ลิตจะน าไปใชใ้น
การพฒันาละครเพลงท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อไป  

  1.2.4.5  ท าเลทีต่ั้ง   
    สาเหตุท่ีเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ตั้งอยูใ่นอาคารศูนยก์ารคา้ ดิ
เอสพละนาด มากกวา่การก่อตั้งโรงละครเด่ียว (Stand Alone) นั้นมาจากปัจจยั 3 ขอ้ดงัน้ี 
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 -  ปัจจัยด้านธุรกจิ 
 การสร้างโรงละครต้องท่ีซ้ือท่ีดินเพื่อก่อนสร้างโรงละครด้วยต้องใช้

งบประมาณจ านวนมาก ซ่ึงคุ้มค่าและเหมาะสมในการลงทุน บริษทัจึงเลือกท่ีจะตั้งโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ โดยการเช่าพื้นท่ีกบัศูนยก์ารคา้ดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก เพื่อลด
ตน้ทุนในการก่อสร้าง 

 -  ปัจจัยด้านผู้ชม 
อาคารศูนยก์ารคา้ ดิเอสพละนาด สามารถอ านวยความสะดวกของผูช้ม

ท่ีมาใชบ้ริการโรงละครไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยท่ีทางบริษทัไม่ตอ้งลงทุนเพิ่ม อาทิ การเดินทางท่ีสะดวก 
มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ท าเลท่ีตั้งหาง่ายไม่ซบัซอ้นเป็นท่ีรู้จกัของคนในวงกวา้ง เป็นตน้ 

 -  ปัจจัยด้านทมีงานผู้ผลติ 
 อาคารศูนย์การค้า ดิเอสพละนาด ไม่ไกลมากนักจากอาคาร จีเอ็มเอ็ม 

แกรมม่ี เพลส ถนนอโศก ซ่ึงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีส านักงานอยู่ ณ ชั้น 14 ของอาคารดงักล่าว 
สามารถเดินทางถึงกนัดว้ยรถไฟฟ้ามหานคร ส่งผลดีต่อการติดต่อประสานงานและสะดวกในการ
เดินทางของผูบ้ริหารและทีมงานท่ีตอ้งเก่ียวพนักบัสถานท่ีทั้งสองอยา่งสม ่าเสมอ 
    1.2.4.6  ก าลงัการผลติ  
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีนโยบายผลิตละครเวทีประมาณ 3 เร่ืองต่อ 1 
ปี โดยแบ่งเป็น ละครเพลง 2 เร่ือง และละครพดู 1 เร่ือง โดยจ านวนท่ีทางบริษทัระบุน้ีเกิดจากปัจจยั
หลกั 3 ประการไดแ้ก่  

 -  สถานการณ์ทางการตลาดของธุรกจิละครเพลง 
    จ  าเป็นตอ้งพยายามสร้างผูช้มหนา้ใหม่ อีกทั้งรักษากลุ่มผูช้มเดิมไว ้ โดย

เล็งเห็นวา่การผลิตละครเพลงออกอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอจะสามารถช่วยให้เกิดฐานผูช้มทั้งท่ีเป็น
ผูช้มประจ า และผูช้มหนา้ใหม่ อนัส่งผลดีในระยะยาวต่อธุรกิจละครเพลงของบริษทั 

 -   การบริหารโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์  
     บริษทั ซีเนริโอ จ ากัดต้องบริหารจดัการโรงละครนั้นมีรายได้และ

สามารถหล่อเล้ียงตนเองได ้ทั้งน้ีจึงเป็นขอ้บงัคบัในทางธุรกิจให้ทีมงานละครเพลงตอ้งผลิตละคร
เพื่อป้อนโรงละครของตน  

 -  ศักยภาพของทมีงาน 
    กระบวนการผลิตละครเพลงของบริษทั 1 เร่ืองใชร้ะยะเวลาผลิตกวา่ 10 

เดือน โดยขั้นเตรียมการผลิตนบัว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการกุมทิศทางละครเพลงแต่ละเร่ืองใช้
ระยะเวลานานถึง 4 เดือน บริษทัตอ้งใชที้มงานผูผ้ลิตหลกัในการพฒันางาน เช่นผูอ้  านวยการสร้าง 
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ผูก้  ากบัการแสดง ทีมงานสร้างสรรค ์ทีมบทละคร ผูก้  ากบัศิลป์ และผูค้วบคุมการผลิต อยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงทางขอ้จ ากดัของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ท่ีมีทีมงานหลกัอยูเ่พียง 1 ทีม ท าให้สามารถพฒันาละคร
เพลงไดเ้พียงปีละ 3 เร่ืองเท่านั้น 
 

 ตอนที ่2  โครงสร้างและการบริหารงานธุรกจิละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
 บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ด าเนินธุรกิจละครเพลงและก่อตั้งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั 

เธียเตอร์ พร้อมดว้ยแผนงานการผลิตละครเพลงปีเฉล่ียปีละ 3 เร่ือง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างและ
ขั้นตอนการบริหารงานละครเพลง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 โครงสร้างการบริหารงานธุรกจิละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
 ลกัษณะโครงสร้างการบริหารงานของธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากัด เป็น

โครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน มีบุคลากรไม่มาก เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลากหลายและ
รับผดิชอบในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัอีกดว้ย นอกจากน้ีธุรกิจละครเพลงเนน้จดัโครงสร้าง
ตามลกัษณะงานท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจ โดยสามารถแบ่งโครงสร้างองคก์รออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

   -  ส่วนงานผลติละครเพลง 
   ส่วนงานน้ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบกระบวนการผลิตละครเพลง ประกอบดว้ยต าแหน่ง

และฝ่ายหลกัๆ ในกระบวนการผลิตละครเพลง คือ ผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากบัการแสดง ฝ่ายควบคุม
การผลิต ฝ่ายด าเนินการผลิต ฝ่ายรับผิดชอบดา้นการแสดง ดา้ยบทละคร ดา้นการตลาด ดา้นเพลง 
ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ และกองอ านวยการ 

   -  ส่วนงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
   โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ เป็นหน่วยงานท่ีมีเจา้หนา้ท่ีจ  านวนนอ้ยและ

จดัองค์กรเป็นไปในแนวราบไม่มีล าดบัขั้นมากนกั การบริหารจดัการนั้นจะมี Theater Manager 
(ผูจ้ดัการโรงละคร) บริหารจดัการโรงละครในภาพรวม และแบ่งโครงสร้างบริหารเป็น 3 ส่วนงาน
ไดแ้ก่ House Manager (ผูจ้ดัการโรงละครส่วนใน)  ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการภายในโรงละคร  ผูจ้ดั-
การ R-Café ดูแลธุรกิจร้านอาหาร R-café และ ผูจ้ดัการ R-Shop ดูแลธุรกิจร้านจ าหน่ายสินคา้ 

 
  การบริหารงานละครเพลงของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
  การบริหารงานละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีรายละเอียดต่างๆ ซ่ึงสามารถ

แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ได ้4 ขั้นตอนใหญ่ ดงัน้ี 
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 ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมการผลติ 
 1.1 การประชุมวางแผนการผลติประจ าปี  
 ขั้นตอนน้ีผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค ์ผูค้วบคุมการผลิต ทีมบท
ละคร เพื่อประชุมวางแผนการผลิต ก าหนดงบประมาณและจ านวนละครเวทีท่ีจะผลิตในแต่ละปี 
อยา่งไรก็ตามขั้นตอนต่อไปคือการวางระยะเวลาในการผลิตและระยะเวลาจดัแสดงของละครเพลง
แต่ละเร่ืองอย่างคร่าวๆ เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไปของทั้งทีมงานผลิตละคร
เพลงและทีมบริหารงานโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 
 1.2   การคัดเลอืกบทประพนัธ์ 

 ผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค ์ผูค้วบคุมการผลิต ทีมบทละคร 
ผูป้ระพนัธ์ดนตรี ผูป้ระพนัธ์ค าร้อง น าบทประพนัธ์ท่ีน่าสนใจมาพิจารณาความเหมาะสมในการ
ผลิต หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบทประพนัธ์ ไดแ้ก่ ความนิยมของบทประพนัธ์ ความตอ้งการของ
ผูช้ม ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั และสภาพแวดลอ้มทางสังคม อยา่งไรก็ตามอยา่งไรก็ตาม
ขั้นตอนน้ีจะเกิดการประชุมเพียง 1 หรือ 2 คร้ังเท่านั้น 
 

1.3  การพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ืองและพฒันาโครงสร้างบทละคร 
   ผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค ์ทีมบทละคร จะน าบทประพนัธ์ท่ีคดัเลือกแลว้มา
พฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ือง หรือ “ธีม” (Theme) หลกัของละคร ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
พฒันาบทละครเพลงทั้งเร่ือง อาจกล่าวได้ว่าตวัละคร สถานท่ี และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในละคร
เพลงลว้นแลว้แต่สะทอ้นประเด็นการน าเสนอของละครเพลงแต่ละเร่ืองแทบทั้งส้ิน 
   เม่ือทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงประชุมสรุปประเด็นการน าเสนอของเร่ือง หรือ “ธีม”
(Theme) ของบทประพนัธ์ท่ีจะน ามาพฒันาเป็นละครเพลงไดแ้ลว้ ผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค ์
ทีมบทละครจะน าบทประพนัธ์มาพฒันาเป็นโครงสร้างบทละคร คือการศึกษาบทประพนัธ์และน า
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ในบทประพนัธ์มาเรียบเรียงใหม่ เพื่อน าเสนอในรูปแบบของบทละครเวที 
อยา่งไรก็ตามทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงให้ความส าคญักบั ความสนุก ความพึงพอใจ ความเขา้ใจใน
เร่ืองราวของผูช้มควบคู่กนัไปดว้ย 
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1.4 การพฒันาบทละคร ดนตรี ค าร้อง  
   เม่ือพฒันาโครงสร้างบทละครท่ีสะทอ้นประเด็นการน าเสนอของเร่ือง และคาดวา่
จะเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้ม โครงสร้างบทละครจะถูกน าไปพฒันาองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของละครเพลง
ต่อไป ไดแ้ก่ บทละคร ดนตรี ค าร้อง  

- การพฒันาบทละคร 
   ทีมบทละครจะน าโครงสร้างบทละครดงักล่าวมาพฒันาเป็นบทละคร 2 องก์ และ
ตดัสินใจวา่ในแต่ละองก์จะด าเนินเร่ืองอยา่งไร และจึงกลบัมาน าเสนอผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้าง-
สรรค์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมร่วมกนั เม่ือไดข้อ้สรุปทีมบทละครจะน าบทละครไปพฒันาใน
ขั้นตอนต่อไป คือการลงรายละเอียดในแต่ละฉาก โดยจะพฒันาบททีละฉากตามล าดบัการแสดงจริง 

- การพฒันาดนตรี 
   เม่ือพฒันาโครงสร้างบทละครเกือบเสร็จสมบูรณ์แลว้ ผูก้  ากบัการแสดงจะเชิญทีม
ประพนัธ์เพลงเขา้ร่วมในการประชุมพฒันาบทในการประชุมคร้ังต่อไป หรือเร่ิมเชิญเขา้ร่วมในการ
ประชุมพฒันาบทเพื่อให้ทีมประพนัธ์เพลงเขา้ใจโครงเร่ืองโดยภาพรวม ผูก้  ากบัการจะแสดงทศันะ
และแนวคิดเพลงท่ีตอ้งการในละครเพลงอนัน าไปสู่การวางแผนการประพนัธ์ดนตรีในละครเพลง 
หลงัจากนั้นผูป้ระพนัธ์ดนตรีจะกลบัมาประพนัธ์ดนตรีเบ้ืองตน้จากการตีความของผูป้ระพนัธ์เอง
และส่ิงท่ีผูก้  ากบัตอ้งการ ก่อนจะกลบัมาแลกเปล่ียนกบัผูก้  ากบัการแสดงเพื่อปรับปรุงแกไ้ข อยา่งไร
ก็ตาม หลกัเบ้ืองตน้ในการประพนัธ์ดนตรีส าหรับละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดันั้น นอกจาก
ดนตรีจะตอ้งท าหน้าท่ีเล่าเร่ืองและส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครแล้ว ผูผ้ลิตละครเพลง
บริษทั ซีเนริโอยงัเนน้พฒันาเพลงในละครเพลงท่ีฟังง่ายไพเราะ  ติดหูผูช้ม เพื่อประโยชน์ในการใช้
เพลงจากละครเพื่อต่อยอดในดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์อีกดว้ย 

- การพฒันาค าร้อง 
   เม่ือผูก้  ากบัการแสดง ทีมสร้างสรรค ์ทีมบทละคร พฒันาดนตรีร่วมกบัผูป้ระพนัธ์ 
ดนตรีจนไดท้  านองเพลงอยา่งคร่าวๆ ผูป้ระพนัธ์ค าร้องจะเร่ิมเขา้ร่วมในการประชุมกบัทีมงานเพื่อ
เร่ิมพฒันาค าร้องในละครเพลง โดยผูป้ระพนัธ์ค าร้องจะน าบทพูดจากบทละครมาพฒันาเป็นเน้ือ
ร้อง ผูก้  ากบัจะถ่ายทอดและก าหนดแนวทางในการแต่งเพลงในละครให้ตรงประเด็นการน าเสนอ
ของเร่ือง และส่ิงท่ีผูก้  ากบัตอ้งการส่ือสารเพื่อให้ผูป้ระพนัธ์ค าร้องมีแนวทางในการพฒันาเน้ือร้อง 
อย่างไรก็ตามผูป้ระพนัธ์ค าร้องจะทดลองพฒันาค าร้องแบบร่างข้ึนมาก่อน ค าร้องในร่างแรก
พฒันาข้ึนเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของการน าเสนอเท่านั้นและน าเสนอแก่ผูก้  ากบัการ
แสดง หากท่ีประชุมเห็นวา่ค าร้องท่ีพฒันามาในร่างแรกมีความเหมาะสม  ผูป้ระพนัธ์ค าร้องจึงจะน า
ค าร้องดงักล่าวไปพฒันาใหส้มบูรณ์ข้ึน อยา่งไรก็ตามหลกัในการพฒันาเพลงละคร นอกจากค าร้อง
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จะตอ้งสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวความรู้สึกของตวัละคร หรือบทสนทนาในเร่ืองได้แล้วนั้น ทีม
ผูผ้ลิตละครเพลงบริษทัซีเนริโอ ยงัให้ความส าคญักบัเน้ือเพลงท่ีสละสลวยในการใช้ภาษา และมี
ความไพเราะ ซ่ึงในขั้นตอนการพฒันาเน้ือเพลงผูก้  ากบัการแสดงจะให้ความ ส าคญักบัเน้ือเพลง
อยา่งใกลชิ้ด 
        ขั้นตอนการพฒันาบทละคร ดนตรี ค าร้อง นั้นจะมีการจดัประชุมพฒันางานกนัทุก
สัปดาห์ตลอดระยะเวลากวา่ 4 เดือนและในกระบวนการยงัมีการปรับแกไ้ขอยูต่ลอด 

 
 1.5  การพฒันาองค์ประกอบศิลป์ 

 ในขั้นตอนการพัฒนาบทละคร ดนตรี ค าร้องนั้ น ผูก้  ากับการแสดง และทีม
สร้างสรรค์ จะเรียกผูก้  ากบัศิลป์เขา้ร่วมประชุมเป็นระยะ เพื่อรับฟังแนวคิดในการพฒันาองค์ประ-
กอบศิลป์ต่างๆ อนัน าไปสู่การวางแผนการพฒันางานฉากละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก และแสง 
ควบคู่กนัไป  อยา่งไรก็ตามเน้ืองานส่วนหลกัๆ จะเนน้ไปท่ีการออกแบบฉากละคร 
 -    การพฒันาฉากละคร 
     ผูก้  ากบัศิลป์ ผูอ้อกแบบฉาก จะร่วมประชุมกบัผูก้  ากบัการแสดง และทีมสร้างสรรค์
เพื่อพฒันาฉากละครร่วมกนั เบ้ืองตน้ผูก้  ากบัศิลป์และผูอ้อกแบบฉากจะออกแบบฉากหลกั จากบท
ละครท่ีตนไดรั้บ อย่างไรก็ตามผูก้  ากบัการแสดงจะถ่ายทอดความตอ้งการของตนดว้ยว่า ในแต่ละ
ฉากนั้น ตอ้งการฉากในลกัษณะใด  ผูก้  ากบัศิลป์และผูอ้อกแบบฉากจะเร่ิมท างานจากการก าหนด
แนวคิดการออกแบบฉากละครเร่ืองนั้นๆ เสียก่อน จึงเร่ิมพฒันาฉากละครโดยค านึงถึงหลกั 3 ขอ้
ไดแ้ก่ สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูช้มไดส้ามารถตอบสนองความตอ้ง
ของผูก้  ากบัการแสดง และมีความสวยงามและความมีมิติสมจริง อยา่งไรก็ตามผูก้  ากบัศิลป์จะเป็นผู ้
ควบคุมการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) และควบคุมการออกแบบแสงส าหรับ
ละครเพลงดว้ย 

 
  1.6 การคัดเลอืกนักแสดงและการพฒันาเคร่ืองแต่งกาย 
  ขั้นตอนและรายละเอียดการคดัเลือกนกัแสดงหลกั และนกัแสดงสมทบ รวมทั้งการ
พฒันาเคร่ืองแต่งกายในละครเพลง มีดงัต่อไปน้ี 
   1.6.1 การคัดเลอืกนักแสดง 

เม่ือพฒันาบทละครใกลเ้สร็จสมบูรณ์ทีมงานจะสามารถก าหนดไดแ้ลว้วา่ ใน
ละครเพลงมีตวัละครอะไรบา้ง บุคลิกลกัษณะเป็นอยา่งไร จึงจดัให้มีการ “ทดสอบบท” (Audition)  
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เพื่อคดัเลือกนกัแสดงท่ีเหมาะสมท่ีสุดในบทบาทต่างๆ อย่างไรก็ตามการคดัเลือกนกัแสดงแบ่งได้
เป็น2 ประเภทไดแ้ก่ นกัแสดงน า และนกัแสดงสบทบ (ensemble) 

- การคัดเลอืกนักแสดงน า 
ทีมงานจะคดัเลือกนกัแสดงท่ีคาดวา่มีความเหมาะสมกบับท และเชิญเพื่อเขา้

ร่วมคดัเลือกบท ทีมงานจะนดัหมายนกัแสดงเพื่อมาซ้อมร้องเพลงกบัเปียโนพร้อมทั้งอธิบายราย-
ละเอียดคร่าวๆ ของละครและตวัละครให้นกัแสดงทราบ ก่อนจะนดัหมายให้กลบัมาแสดงจริงต่อ
หน้าผูก้  ากบัการแสดงและทีมงานในวนัคดัเลือกนักแสดง อย่างไรก็ตามเกณฑ์ในการพิจารณา
นกัแสดงน าของละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ประกอบดว้ย 3 ขอ้หลกั ไดแ้ก่ ความเหมาะสมกบั
บทบาทความสามารถในดา้นการร้องเพลง การแสดง และการเตน้ และองคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น คิว
การซอ้ม อุปนิสัย ความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

- การคัดเลอืกนักแสดงสบทบ (ensemble) 
 ทีมงานจะประกาศเปิดรับคดัเลือกนกัแสดงสมทบ เพื่อเขา้รับการคดัเลือก

หรือแสดงต่อหนา้ผูก้  ากบัการแสดงและทีมงานฝ่ายต่างๆ ผูเ้ขา้ร่วมคดัเลือกจะตอ้งฝึกซ้อมร้องเพลง
และซอ้มเตน้ในกบัทีมงาน ก่อนจะแสดงจริงต่อหนา้ผูก้  ากบัการแสดง ทีมงานผูค้ดัเลือก และผูดู้แล
การร้องจะเป็นผูค้ดัเลือกดว้ย  ในขั้นตอนการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการคดัเลือกจะมีหมายเลขของตนเอง
ในกระ-บวนการคดัเลือกเพื่อง่ายต่อการสังเกตและตดัสินของผูก้  ากบัการแสดง 
 

   1.6.2 การพฒันาเคร่ืองแต่งกาย 
เม่ือผูก้  ากบัการแสดงคดัเลือกนกัแสดงทั้งหมดส าหรับแสดงละครเพลงแต่ละ

เร่ืองแลว้ ผูก้  ากบัการแสดงและทีมสร้างสรรค์จะเชิญผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกายรับฟังแนวคิดและ
ความตอ้งการในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ผูอ้อกแบบจะรับความตอ้งการของผูก้  ากบัการแสดง
และทีมงานสร้างสรรค์ ไปพฒันาเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีใช้ในละครเพลง อย่างไรก็ตามหลักการ
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายส าหรับละครเพลงจะค านึงถึง ความสวยงาม เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุ
ไวใ้นบทละครหรือบทประพนัธ์ สามารถสะท้อนถึงแนวคิดการน าเสนอของละครเพลงและ
บุคลิกลกัษณะของตวัละคร และความเป็นไปไดใ้นการสวมใส่ถอดเปล่ียน 
 

 ขั้นที ่2 ขั้นการผลติและการซ้อม 
ในขั้นตอนการผลิตและการซ้อม ทีมงานผูผ้ลิตจะแยกส่ิงท่ีตอ้งซ้อมออกเป็น 2 

ส่วน ไดแ้ก่ การซ้อมร้องเพลง และการซ้อมเตน้ นกัแสดงทั้งหมดจะเร่ิมจากการซ้อมร้องเพลงท่ีใช้
ในละครเสียก่อน จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการการอ่านบทรวม (Read-through) 1 คร้ัง และ
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ต่อจากนั้นนกัแสดงจะซ้อมเตน้ อย่างไรก็ตามขณะท่ีนกัแสดงซักซ้อมการแสดงส่วนต่าง ทีมงาน
ฝ่ายต่างๆ จะพฒันางานไปพร้อมกนั อาทิ ฝ่ายฉาก ฝ่ายแสง ฝ่ายออกแบบเคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ 
โดยขั้นการผลิตและการซอ้มใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินประมาณ 2 เดือน 
 2.1  การซ้อมร้องเพลง  

เม่ือทีมงานพฒันาเพลงท่ีใช้ในละครเพลงเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนแรกนักแสดง
ทั้งหมดจะถูกแยกห้องซ้อมส าหรับฝึกซ้อมร้องเพลงกบัเปียโนตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม 1 เดือน 
ภายใตก้ารฝึกสอนและควบควมของ “ผูดู้แลการร้อง” อย่างไรก็ตามการร้องเพลงในละครเพลง
นกัแสดงตอ้งท าหนา้ท่ีส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกกบัตวัละครต่างๆ บทเวทีไปตามเน้ือเร่ือง และตอ้ง
ใชเ้ทคนิคการร้องในการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกเดียวกนัน้ีไปยงัผูช้มในโรงละครอีกดว้ย 
  2.2  การอ่านบทรวม (Read-through) 

 ขั้นตอนน้ีคือการท่ีนกัแสดงและทีมงานมารวมกนัอยูใ่นห้องๆ หน่ึง ทุกคนจะได้
อ่านบทละครท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  นกัแสดงทุกบทบาทจะอ่านบทและร้องเพลงเหมือนการเล่นละครจริง 
ผูก้  ากบัการแสดงและทีมงานสร้างสรรค์จะเห็นภาพรวมของละครเพลงว่าควรปรับปรุง เพิ่มเติม
ส่วนใด อยา่งไร นอกจากน้ีทีมงานทุกฝ่ายก็จะทราบวา่ละครเพลงเร่ืองนั้นจะด าเนินไปอยา่งไร เกิด
อะไรข้ึนบา้ง น าไปสู่การเตรียมงานผลิตต่อไป  
 
 2.3  การซ้อมเต้น  
   หลงัขั้นตอน “การอ่านบทรวม” (Read-through) นกัแสดงทั้งหมดจะกลบัสู่กระ-
บวนการซอ้มเตน้ในหอ้งซอ้ม ขั้นตอนน้ีจะอยูใ่นความรับผดิชอบของ “ผูก้  ากบัลีลา” หากแต่ผูก้  ากบั
การแสดงและทีมงานสร้างสรรคจ์ะหมัน่เขา้มาดูแลการฝึกซ้อมอยา่งสม ่าเสมอตลอดระยะเวลาการ
ซอ้ม 1 เดือน 
 
 2.4   การรวมซ้อมในห้องซ้อม  
   เม่ือนกัแสดงสามารถจ าบทพูดและเพลงของตนเองได ้ขณะเดียวกนัก็สามารถเตน้
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในขั้นตอนน้ีผูก้  ากบัการแสดง และทีมงานสร้างสรรค์จึงน านักแสดงทุก
บทบาทมาซอ้มรวมกนัในหอ้งซอ้ม ซ่ึงสามารถแยกข้ึนตอนได ้ดงัน้ี 

2.4.1  การซ้อมล าดับการแสดง (Blocking) 
  ผูก้  ากบัการแสดงจะวางแผนการซอ้มการแสดงโดยแบ่งซอ้มเป็นฉากๆ ตาม 

ล าดบัการแสดงจริง อาจแบ่งการซ้อมวนัละ 1-3 ฉาก จนกระทัง่การซ้อมครบทุกฉากจนจบองก์ท่ี 1  
ผูก้  ากบัจึงให้นกัแสดงซ้อม ตลอดองก์ 1 (Run-through)  หลงัจากนั้นจะเขา้สู่ขั้นตอนการซ้อมแบบ
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เจาะรายละเอียด (Work Scene) ซ่ึงผูก้  ากบัจะลงลึกในรายละเอียดของการแสดงมากข้ึน และใน
ขั้นตอนการซ้อมแบบเจาะรายละเอียด (Work Scene) นั้นถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีใชร้ะยะเวลามากท่ีสุด
ในขั้นตอนการซอ้ม 

 2.4.2  การซ้อมตลอดเร่ืองในห้องซ้อม (Run-through) 
  ขั้นตอนน้ีคือการซอ้มการแสดงตามล าดบัการแสดงท่ีเกิดข้ึนจริงบนเวที

การแสดง เพื่อใหน้กัแสดงจดจ าจงัหวะการแสดงไดต้ลอดทั้งเร่ือง เพื่อการแสดงท่ีล่ืนไหลต่อเน่ือง 
คือการเร่ิมซ้อมจากองก์ท่ี 1 และต่อด้วยการซ้อมองก์ท่ี 2  การซ้อมน้ีจะใช้ระยะเวลาเท่ากบัการ
แสดงจริงบนเวที และจะซอ้มราว 15-20 รอบ 
 
   2.5  การด าเนินการผลติองค์ประกอบอืน่ๆ 

ขั้นตอนน้ีเกิดข้ึนควบคู่ไปกบัขั้นตอนการรวมซอ้มในหอ้งซอ้มขา้งตน้ ฝ่าย
ต่างๆ จะด าเนินการพฒันาผลงานตามความรับผิดชอบของตน องคป์ระกอบต่างๆ ของละครเพลงท่ี
ถูกพฒันาข้ึนในขั้นตอนน้ี เช่น ฝ่ายดนตรีจะเรียบเรียงเสียงประสานและซอ้มวงดนตรี  ฝ่ายเส้ือผา้
และออกแบบเคร่ืองแต่งกายจะด าเนินงานตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายนกัแสดง  ฝ่ายฉากและอุปกรณ์
ประกอบฉากตระเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก อีกทั้งฝ่ายก ากบัแสง และฝ่ายก ากบัเสียงจะออกแบบ
และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 
   2.6  การด าเนินงานด้านการส่ือสารการตลาดและจ าหน่ายบัตร 

การด าเนินงานดา้นการส่ือสารการตลาดและการจดัจ าหน่ายบตัรมี 3 ขั้นตอน
หลกั ดงัน้ี 
     2.6.1  การหาผู้สนับสนุน 
      ทางฝ่ายการตลาดติดต่อไปยังพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เพื่อหา
ผูส้นบัสนุน และประสานงานกบัผูส้นบัสนุนแต่ละรายเพื่อหาขอ้ตกลงเร่ืองงบประมาณสนบัสนุน
และเร่ืองสิทธิประโยชน์ท่ีผูส้นบัสนุนจะไดรั้บ ทั้งน้ีสิทธิประโยชน์ของผูส้นบัสนุนแต่ละรายจะมี
ความแตกต่างกนัในรายละเอียดเน่ืองจากการเจรจาต่อรอง อย่างไรก็ตามภายในระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการจ าหน่ายบัตร ฝ่ายการตลาดต้องสรุปรายช่ือผู ้สนับสนุน และสิทธิประโยชน์ของ
ผูส้นบัสนุนแต่ละรายใหก้บัฝ่ายส่งเสริมการตลาดเพื่อผลิตส่ือในการส่ือสารการตลาดต่อไป 
   2.6.2 การผลติส่ือเพือ่การส่ือสารการตลาด 

ทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์ ทีมงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด จะประชุมร่วมกนั
เพื่อพฒันาแนวทางในการออกแบบส่ือทั้งหมด โดยเร่ิมการพฒันาแนวคิดการส่ือสาร (Concept) 
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ก าหนดอารมณ์และบรรยากาศของการส่ือสาร (Mood and Tone) ซ่ึงทั้ งสองส่วนน้ีจะพฒันา
ประเด็นการน าเสนอของเร่ือง วตัถุประสงคข์องทีมงานผูผ้ลิตตอ้งการให้ผูช้มท่ีชมส่ือแลว้สามารถ
จินตนาการไดถึ้งบรรยากาศและเร่ืองราวภาพรวมท่ีจะเกิดข้ึนในละครเพลงแต่ละเร่ือง จากนั้นทั้ง
สองฝ่ายจะร่วมกนัพฒันาแนวทางการส่ือสารของส่ือแต่ละชนิด เช่น ส่ือภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทศัน์จะพฒันาเป็นสตอร์ร่ีบอร์ดพร้อมบทโฆษณา ส่ือโฆษณาทางส่ิงพิมพจ์ะมีการท าแบบร่าง 
(Lay-out) เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามส่ือหลกัๆ ท่ีทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงใชใ้นการส่ือสารการตลาดถึง
ผูช้มไดแ้ก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพท่ี์สามารถพฒันาเป็นส่ืออ่ืนๆ ไดเ้ช่น 
ส่ือไปรษณียบตัร ส่ือโปสเตอร์ ส่ือป้ายกลางแจง้ รวมทั้งส่ือเวบ็ไซท ์เป็นตน้  
   2.6.3 การจ าหน่ายบัตร 

 ขั้นตอนการเตรียมการจ าหน่ายบตัรจะเกิดข้ึนก่อนการจ าหน่ายบตัรราว 1-
2 เดือน ทีมงานจะส่งรายละเอียดต่างๆไดแ้ก่ อตัราค่าเขา้ชมท่ีไดก้ าหนดไว ้จ านวนรอบ วนัแวลาท่ี
เปิดการแสดง  อตัราส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ท่ีผูช้มสามารถใช้สิทธิในการซ้ือบตัรได ้ให้กบั
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์จะด าเนินงานวางระบบการจดัจ าหน่ายภายใตข้อ้ตกลง
ทางธุรกิจท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีร่วมกนั อย่างไรก็ตามบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั วางนโยบายจ าหน่ายบตัรละครเพลงล่วงหนา้ประมาณ 2-3 เดือนก่อนท่ีแสดงในรอบแรก  
 

2.7  การซ้อมในโรงละครจริง 
       ผูก้  ากบัการแสดงจะน านกัแสดงและทีมงานทั้งหมดยา้ยจากหอ้งซอ้มมาซอ้ม

ต่อยงั สถานท่ีแสดงจริง หรือก็คือโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ซ่ึงมีล าดบัการซอ้ม ดงัน้ี 
   2.7.1  การซ้อมล าดับการแสดง (Mark - through) 

 ขั้นตอนน้ีจะเป็นการน านักแสดงน าและนักแสดงสมทบข้ึนก าหนด
ต าแหน่งการแสดงท่ีจะเกิดข้ึนจริงบนเวทีในแต่ละฉากและจะซ้อมเปล่ียนฉากควบคู่ไปดว้ย เพื่อให้
นกัแสดงทราบว่าแต่ละฉากนั้น จะมีฉาก อุปกรณ์ประกอบฉากเล่ือนหรือปรากฏมาจากทิศใด ใน
จงัหวะเวลาใดบา้ง ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยัของนกัแสดงเอง การซ้อมขั้นตอนน้ีกระท าข้ึนเพียง 2 
วนัเท่านั้น โดยจะแบ่งการซ้อมเป็น 2 วนั วนัท่ี1 เป็นการซ้อมเฉพาะการแสดงในองคท่ี์ 1 และวนัท่ี 
2 เป็นการซอ้มเฉพาะการแสดงในองกท่ี์ 2  

 2.7.2  การซ้อมตลอดเร่ืองบนเวทกีารแสดง (Run-through) 
    ขั้นตอนน้ีคือการซ้อมการแสดงท่ีจดัองค์ประกอบทุกอยา่งเหมือนการ

แสดงจริงทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก  การใช้แสง การใช้
ไมโครโฟน การใชว้งดนตรีจริง  การใช้เทคนิคพิเศษ นกัแสดงทดลองแต่งเคร่ืองแต่งกายจริง และ
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หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนบนเวที ผูก้  ากบัการแสดงจะจดัให้มีการแยกซ้อมองคป์ระกอบ
ต่างๆ ด้วยเพื่อปรับปรุงในส่วนท่ีตอ้งแก้ไขในลงตวัในการแสดง เช่น การแยกซ้อมระหว่างการ
เปล่ียนเคร่ืองแต่งการและการเปล่ียนฉาก การซ้อมการเปล่ียนฉากและแสง เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้ทีมงานและนกัแสดงจะเปิดความแม่นย  า  ผูก้  ากบัการแสดงจะจดัให้การซ้อมวนัละ 1 รอบ 
เร่ิมตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ โดยจดัให้มีการซ้อมประมาณ 10 
รอบ 
 

  ขั้นที ่3 ขั้นการเปิดการแสดง 
  ผูก้  ากับการแสดงจะเปิดให้ผูช้มได้มีโอกาสแสดงสดต่อหน้าผู ้ชม อย่างไรก็ตาม

ขั้นตอนการเปิดแสดงน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี 
  3.1  การเปิดแสดงเพือ่ทดสอบผู้ชม (Test-Audience) 

การเปิดให้นกัแสดงไดแ้สดงต่อหน้าผูช้มจริงในโรงละครเพื่อให้น าแสดงคุน้เคย
กบัปฏิกริยาตอบรับของผูช้มท่ีมีต่อการแสดง ขั้นตอนน้ีมีข้ึนทั้งส้ิน 3 รอบ โดยรอบท่ี 1 ผูช้มในรอบ
น้ีจะเป็นบุคคลภายในไดแ้ก่ ทีมงานผูผ้ลิต ทีมเขียนบท และผูอ้  านวยการผลิตของ บริษทั เอ็กแซ็กท ์
จ ากดั และบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เม่ือจบการแสดงผูก้  ากบัการแสดงจะเปิดโอกาสให้ผูช้มแสดงความ
คิดเห็น และผูก้  ากบัการแสดงจะน าขอ้เสนอท่ีไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ข  ส่วนอีก 1 หรือ 2 รอบการ
แสดงเพื่อทดสอบผูช้ม (Test-Audience) นอกจากน้ีจะเปิดโอกาสให้นักแสดงหลกัและนักแสดง
สมทบไดเ้ชิญบุคคลท่ีตนรู้จกัมาร่วมชบการแสดงก่อนจะเปิดการแสดงจริง 

 
 3.2  การเปิดแสดงจริง 
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จึงเร่ิมตน้เปิดแสดงจริงต่อผูช้มภายนอก อย่างไรก็ตามขั้น

การเปิดแสดงจริงน้ี จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
   -  รอบเอไทม์มีเดีย และรอบส่ือมวลชน 
   บริษทัจะเชิญส่ือมวลชนรวมทีมงานผูผ้ลิตรายการวิทยุและ นักจดัรายการวิทยุ

(DJ.) ของบริษทั เอไทม์มีเดีย จ  ากดั เขา้ชมละครเพลง วตัถุประสงค์เพื่อให้ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ 
เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ เก่ียวกบัการเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั 
ซีเนริโอ โดยหวงัให้เกิดกระแสของละครเร่ืองนั้นๆ ข้ึนในสังคม องัส่งผลกระต่อยอดจ าหน่ายบตัร
ของละครเพลงเร่ืองนั้นๆ 
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   -  การเปิดแสดงต่อผู้ชมทัว่ไป 
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มกัจดัใหมี้การแสดงรอบปฐมทศัน์ หรือรอบกาล่าข้ึน 1 รอบ

ถือเป็นการเปิดตวัการแสดงละครเร่ืองนั้นๆ อยา่งเป็นทางการ ในแง่ของการตลาดวตัถุประสงคข์อง
การจดัแสดงรอบปฐมทศัน์หรือรอบกาล่าเพื่อให้เกิดกระแสของละครเร่ืองนั้นๆ ข้ึนอีกคร้ังหน่ึง
เน่ืองเพราะการเชิญศิลปินและคนท่ีมีช่ือเสียงมาชมละครนั้น ท าให้ส่ือมวลชนสนใจมาท าข่าว  
อยา่งไรก็ตามหลกัจากการแสดงในรอบปฐมทศัน์ หรือรอบกาล่าเสร็จส้ิน รอบต่อจากน้ีไปผูช้มจะ
เป็นผูช้มทัว่ไปท่ีซ้ือบตัรเพื่อเขา้ชมละครเพลง อย่างไรก็ตามบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มกัเปิดแสดง 5 
วนัต่อสัปดาห์ คือ วนัองัคาร – วนัอาทิตย ์(วนัจนัทร์งดเปิดแสดง) โดยวนัองัคาร- วนัศุกร์ จะเปิด
แสดง วนัละ 1 รอบ คือรอบเวลา 19.30 น. และวนัเสาร์-อาทิตย ์จะเปิดแสดงวนัละ 2 รอบ ไดแ้ก่ 
รอบ 14.30น. และ 19.30 น.  
 

 3.3 การเพิม่รอบการแสดง 
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มกัเปิดรอบการแสดงในระยะแรกประมาณ 20-25 รอบ 

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนรอบการแสดง เกิดข้ึนดว้ย 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ทุนสร้างท่ีบริษทัลงทุน
ไป และผลก าไรท่ีบริษทัวางเป้าหมายไว ้และการตดัสินใจทั้งหมดจะอยู่ท่ีผูอ้  านวยการสร้างเป็น
ส าคญั อยา่งไรก็ตามการตดัสินใจเพิ่มรอบการแสดงละครเพลงแต่ละเร่ืองนั้นทางบริษทั จะพิจารณา
จาก 2 ปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ กระแสความนิยมของผูช้มซ่ึงวดัไดจ้ากยอดจ าหน่ายบตัร และการค านวน
รายไดผ้ลก าไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บหากเพิ่มรอบการแสดง 

 
 ขั้นที ่4  ขั้นปิดการแสดง 
 ผูอ้  านวยการสร้างและทีมงานจะมีมติร่วมกนัในการส้ินสุดการแสดงละครเพลงแต่ละ

เร่ืองด้วยการวิเคราะห์ 2 ปัจจยัหลกั  ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ทีมงานจะวิเคราะห์จากยอดจ าหน่าย  
บตัรละครเพลงเร่ืองนั้นๆ และการประเมินวิเคราะห์ผูช้มของทีมงานเอง และจาก ปัจจัยภายในโดย
แบ่งได้เป็น 2 ปัจจยัหลกั คือ ผูอ้  านวยการสร้างและทีมงานตอ้งผลิตละครเพลงเร่ืองต่อไป และ
ขอ้จ ากดัดา้นคิวของโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ 
 
 
 
 

DPU



 264 

ตอนที ่3  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผู้ชมของบริษัท ซีเนริ-
โอ จ ากดั 

 บริษทัซีเนริโอ จำ ากดั วางกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงเพื่อ
ตอบสนองผูช้มไว ้4 ดา้นดงัน้ี 

 
 3.1  กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
        ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัให้ความส าคญัในการผลิตละคร

เพลงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 8 ประการ ดงัน้ี 
   3.1.1  รูปแบบการน าเสนอ 
    บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เน้นผลิตละครเพลงในรูปแบบการน าเสนอท่ีผูช้ม

รับชมไดง่้าย สนุกสนาน ไม่ซบัซอ้น มีความหวอืหวาต่ืนตาต่ืนใจ ทั้งน้ีเกิดจากการวิเคราะห์ผูช้ม ทั้ง
จากประสบการณ์ในการท างาน การท าวิจยักลุ่มผูช้ม อย่างไรก็ตามรูปแบบการน าเสนอในละคร
เพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั คือปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถดึงดูดให้ผูช้มช่ืนชอบและตดัสินใจชมละคร
เพลงเร่ืองต่างๆ ของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 

   3.1.2  ช่วงเวลาในการจัดแสดง 
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีโยบายเปิดแสดงละครเวทีปีละ 3 เร่ือง โดยทีมงาน

มกัก าหนดให้ละครเพลงฟอร์มใหญ่ทุนสร้างสูงเปิดแสดงในช่วงกลางปีของทุกปี ทั้งน้ีเกิดจากการ
ประสบการณ์และการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูช้ม อย่างไรก็ตามในมุมมองของผูช้ม ช่วงเวลาใน
การเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั โดยเฉพาะละครท่ีมกัเปิดแสดงช่วงกลางปี และปลายปีนั้น มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรละครของกลุ่มผูช้ม ทั้งในแง่ความตอ้งการเสพความบนัเทิง และในแง่
เศรษฐกิจ 

   3.1.3  บทละคร 
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูช้ม ทีมงานจะเลือกพฒันาละครเพลงจากบทประพนัธ์ท่ีผูช้มช่ืนชอบอยู ่มากกวา่การ
พฒันาบทละครข้ึนมาใหม่ นอกจากเพื่อตอบสนองความตอ้งผูช้มแลว้ ยงัเป็นการลดความเส่ียงของ
การท าธุรกิจละครเพลงอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามนโยบายดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกชม
ละครของบริษทั หากบทประพนัธ์ดงักล่าวเป็นบทประพนัธ์ท่ีผูช้มช่ืนชอบอยูก่่อนหนา้ จะส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบตัรเขา้ชมไดง่้ายข้ึน อีกทั้งการน าบทประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงมาพฒันาเป็นละครเพลง 
ท าใหล้ะครเพลงเร่ืองนั้นๆ มีความน่าสนใจมากข้ึน 
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   3.1.4  ฉากละคร  
   บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ให้ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาฉากในละครเพลง

ใหมี้ความยิง่ใหญ่ สวยงาม แปลกตา เนน้เทคนิคพิเศษ โดยเฉพาะในละครทุนสร้างสูงของบริษทัจะ
ใหค้วามส าคญักบัฉากละครมากข้ึน ดว้ยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูช้มประทบัใจละครเพลงของบริษทั 
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบดา้นฉากละคร เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีกลุ่มผูช้มใช้ในการตดัสินใจเขา้ชม
ละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ผูช้มคาดหวงัเห็นงานฉากละครของบริษทัท่ีมีความสวยงาม 
แปลกตา และมีเทคนิคพิเศษ ทั้งน้ีผูช้มมีฐานคิดท่ีวา่หากละครเพลงเร่ืองใดท่ีมีการสร้างฉากจ านวน
มากและมีเทคนิคพิเศษ จะสร้างความคุม้ค่าใหก้บัผูช้มมากข้ึนตามไปดว้ย 

   3.1.5  เพลง 
     ละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัจะผลิตเพลงเพื่อถ่ายทอดในละครแลว้ ยงั
เนน้ผลิตบทเพลงในละครเพื่อใหผู้ช้มช่ืนชอบเป็นหลกั เนน้เพลงผูฟั้งสามารถฟังไดง่้าย จดจ าไดง่้าย 
มีสัมผสัคลอ้งจอง อยา่งไรก็ตามเพลงในละครเพลงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีผูช้มในใช้ในการตดัสินใจ
เพื่อชมละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั โดยผูช้มจะไดรั้บฟังเพลงจากละครเพลงเร่ืองต่างๆ จาก
ส่ือท่ีทางบริษทัเผยแพร่ ซ่ึงผูช้มสามารถคาดคะเนความน่าสนใจของละครแต่ละเร่ืองไดจ้ากเพลง
ละคร นอกจากน้ีเพลงท่ีตวัละครใชส่ื้อสารกนัในละครเพลง เป็นอีกสีสันหน่ึงท่ีกลุ่มผูช้มประทบัใจ
ในละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 

   3.1.6  นักแสดง 
    การคดัเลือกตวันกัแสดงมีผลต่อการตดัสินใจของผูช้มในการเขา้ชมละคร

เพลงแต่ละเร่ืองดว้ย ทั้งน้ีทีมงานผูผ้ลิตจึงเนน้การน าศิลปินและนกัแสดงท่ีเป็นท่ีรู้จกั และมีช่ือเสียง
แสดงน า เพื่อดึงดูดใจผูช้ม อยา่งไรก็ตามปัจจยัดา้นนกัแสดงท่ีแสดงน าในละครเพลงเร่ืองต่างๆ มี
ส่วนอย่างมากต่อการตดัสินใจเลือกชมละครเพลงในแต่ละเร่ือง โดยกลุ่มผูช้มจะพิจารณาใน
ประการแรกวา่นกัแสดงเหล่านั้นมีความเหมาะสมกบับทหรือไม่ จึงพิจารณาถึงความสามารถในการ
แสดงและการร้องเพลงตามมา หากผูช้มพิจารณาแลว้ว่านกัแสดงมีความเหมาะสมกบัละครเพลง
เร่ืองนั้นๆ จึงน าไปสู่การตดัสินใจเขา้ชมละครเพลง อยา่งไรก็ตามนโยบายของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
ท่ีมกัน านกัร้องมาแสดงน าในละครเพลงมีทั้งขอ้ดีท่ีว่าผูช้มรู้สึกแปลกใหม่ทา้ทาย และขอ้เสียคือ
ผูช้มขาดความเช่ือมัน่ในตวัศิลปินคนดงักล่าว ซ่ึงท าให้ส่งผลต่อการขาดความเช่ือมัน่ในคุณภาพ
ของละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

   3.1.7  ระบ า 
    แมร้ะบ าจะไม่ใช่องคป์ระกอบส าคญัอนัดบัตน้ๆ แต่ถือเป็นองคป์ระกอบ

หน่ึงของละครเพลงท่ีทีมงานผูผ้ลิตไดใ้นความส าคญักบัการผลิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
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ผูช้มละครเพลงโดยทีมงานเนน้ผลิตรระบ าสวยงามในละครเพลง โดยเฉพาะละครเพลงฟอร์มใหญ่
ทุนสร้างสูง ทีมงานผูผ้ลิตจะเน้นให้มีการระบ าท่ีต่ืนตาต่ืนใจโดยนกัแสดงจ านวนมากอย่างน้อย 1 
ชุดในละครเพลง 1 เร่ือง นอกจากน้ียงัสอดแทรกระบ าให้เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงในฉากส าคญั
ดว้ย อยา่งไรก็ตามทศันของผูช้มมองวา่ระบ าละครเพลงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีผูช้มคาดหวงัวา่ตอ้ง
มีในละครเพลงทุกเร่ือง หากแต่ไม่ไดค้าดหวงัแต่การชมระบ าในละครเพลงมากนกั เพราะเล็งเห็นวา่
ระบ าเป็นองคป์ระกอบเสริมใหล้ะครเพลงแต่ละเร่ืองมีสีสันและสมบูรณ์มากข้ึน  

   3.1.8  เคร่ืองแต่งกายนักแสดง 
    องค์ประกอบดา้นเคร่ืองแต่งกายของนักแสดง เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ี

ทีมงานผูผ้ลิตใหค้วามส าคญัโดยคาดหวงัวา่ในละครเพลงฟอร์มขนาดใหญ่ ความสวยงามเส้ือผา้ของ
นกัแสดง จ านวนเส้ือผา้ท่ีผลดัเปล่ียนในการแสดง รวมถึงเทคนิคการเปล่ียนเส้ือผา้ของนักแสดง 
สามารถดึงดูดใจผูช้มใหเ้ขา้ชมละครเพลง และคาดหวงัเพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัผูช้ม อยา่งไร
ก็ตามกลุ่มผูช้มแสดงทศันะว่าเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของนกัแสดงในละครเพลงไม่ใช่ปัจจยัหลกัท่ี
ผูช้มใชใ้นการตดัสินใจเขา้ชมละครเพลงแต่ละเร่ือง หากแต่เป็นปัจจยัเสริมท่ีช่วยให้ละครบางเร่ืองมี
ความน่าสนใจมากข้ึนโดยเฉพาะละครฟอร์มใหญ่ อย่างไรก็ตามเคร่ืองแต่งกายท่ีสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัผูช้มคือเคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงาม มีการเปล่ียนชุดอยา่งรวดเร็วและมีจ านวนมาก อีก
ทั้งยงัช่ืนชอบการเปล่ียนชุดนกัแสดงบนเวทีดว้ยเทคนิคพิเศษต่างๆ 

 
 3.2  กลยุทธ์ด้านราคา 
   ปัจจุบนับริษทั ซีเนริโอ ก าหนดราคาบตัรออกเป็น 6 ระดบัราคา คือ 500 บาท 800 

บาท 1,300 บาท 1,800 บาท 2,300 บาท และ 2,800 บาท ซ่ึงอตัราราคาใกลเ้คียงกบัราคาบตัรละคร
ของบริษทัอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามบริษทัมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาเขา้ชมละครเพลง และการกล
ยทุธ์ดา้นราคาท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูช้มดงัน้ี 
    3.2.1    เกณฑ์ในการก าหนดราคาเข้าชมละครเพลง 

    ทีมงานผูผ้ลิตละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีหลกัเกณฑ์การตั้งราคา
บตัรเขา้ชมละครเพลงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ดงัน้ี  

    -  ต้นทุนในการผลติ 
   หลกัเกณฑ์ในการตั้งราคาบตัรและรอบของการแสดงนั้น ทีมงานจะเกิด

น าตน้ทุนในการผลิตเป็นตวัตั้งโดยจะค านวนถึงจ านวนรอบท่ีเปิดแสดงแลว้สามารถสร้างรายใน
จุดคุม้ทุนของละครเพลงแต่ละเร่ือง 
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    -  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
    อตัราบตัรชมละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากัด มีหลากหลายราคา 

อยา่งไรก็ตามละครการตั้งราคาท่ีหลากหลายนั้นทีมงานผูผ้ลิตมีวตัถุประสงค์เพื่อเขา้ถึงกลุ่มผูช้มท่ี
หลากหลาย  

    -  ความพงึพอใจของผู้ชม 
    บริษทั ซีเนริโอ จ ากัด มีการศึกษาวิจยัผูช้มเพื่อปรับอตัราค่าเข้าชมให้

สอดคลอ้งกบัก าลงัซ้ือและความตอ้งการของผูช้ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามท่ีผูช้ม
ละครแต่ละเร่ืองจะไดรั้บแจกเม่ือเขา้ชมละครเพลงทุกเร่ือง 

 
   3.2.2   กลยุทธ์ด้านราคาทีต่อบสนองความต้องการของผู้ขม 
    กลยุทธ์การก าหนดอตัราค่าเขา้ชมละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั

นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้มใน 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 
    -  ความเหมาะสมอตัราค่าเข้าชม 

    ผูช้มพึงพอใจอัตราค่าเข้าชมละครเพลงท่ีทางบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด
ก าหนด เพราะมีความเหมาะสม คุม้ค่า และไม่แตกต่างมากนกักบัอตัราบตัรละครเพลงของบริษทั
อ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามอตัราค่าเขา้ชมต ่าเกินไป อาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในคุณภาพของละครเพลงได ้

    -  ความหลากหลายของระดับราคา 
    อตัราราคาท่ีทางบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ก าหนดข้ึน 6 ระดบั ส่งผลให้กลุ่ม

ผูช้มมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพลงตามปัจจยัแวดลอ้มปัจจุบนัของผูช้ม 
อยา่งไรก็ตามอตัราราคาท่ีหลากหลายยงัช่วยใหผู้ช้มตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพลงไดง่้ายข้ึน 
 

 3.3  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
    ทีมงานบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัก าหนดใหล้ะครเพลงทุกเร่ืองเปิดจ าหน่ายบตัรแก่ผูช้ม

ประมาณ 2-3 เดือนก่อนการเปิดแสดงรอบแรก ผา่นช่องทางจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลงของไทยทิค
เก็ตเมเจอร์ อย่างไรก็ตามเพื่อสามารถตอบสนองพฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มผูช้มตามท่ี
ทีมงานบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไดว้างกลยทุธ์การจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลงไวด้งัน้ี 

   3.3.1 ความสะดวกสบาย 
   ทีมงานวิเคราะห์ว่าการท่ีผูช้มสามารถหาซ้ือบัตรละครเพลงได้ง่ายตาม

สถานท่ีหรือช่องทางจ าหน่ายท่ีหลากหลาย อีกทั้งมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซ้อนนั้นส่งผลดีต่อธุรกิจละคร
เพลง ทางบริษทัจึงเลือก ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในการจดัจ าหน่ายบตัรละครเพลง เน่ืองจากสามารถ
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ตอบสนองวตัถุประสงค์ดงักล่าวได้อย่างไรก็ตามผูช้มแสดงทศันะว่าไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สามารถ
อ านวยความสะดวกในการซ้ือบตัรละครเพลงของผูช้มได ้เพราะจุดจ าหน่ายบตัรมีจ านวนมาก อยู่
ในสถานท่ีท่ีเป็นท่ีรู้จกั รวมทั้งช่องทางอินเตอร์เน็ท 

   3.3.2  ความน่าเช่ือถือ 
ทีมงานวิเคราะห์ว่าไทยทิคเก็ตเมเจอร์มีความน่าเช่ือถือในการจดัระบบการ

จดัการ โดยเฉพาะการจดัจ าหน่ายบตัรผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ท ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัร
ละครเพลงของกลุ่มผูช้ม อย่างไรก็ตามผูช้มเช่ือถือระบบการจัดการของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 
โดยเฉพาะกลุ่มผูช้มท่ีมีพฤติกรรมซ้ือบตัรละครเพลงผ่านระบบอินเตอร์เน็ทรู้สึกปราศจากความ
เส่ียงในการจองบตัรละครเพลงเม่ือเทียบกับความน่าเช่ือถือในเร่ืองระบบการจดัการของผูจ้ ัด
จ าหน่ายรายอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 

 
 3.4   กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
   บริษทั ซีเนริโอ ให้ความส าคญักบัการวางแผนดา้นการตลาดละครเพลงเป็นอยา่ง

มาก อย่างไรก็ตามวตัถุประสงค์และรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมการตลาดในภาพรวม และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการตลาด เป็นดงัน้ี 

   3.4.1 วตัถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
   เน้นส่ือสารไปยงักลุ่มผูช้มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผูช้ม เน้นให้ผูช้ม

รับทราบถึงการเปิดแสดงละครเพลง รายละเอียดละครเพลงแต่ละเร่ือง วนัเวลา สถานท่ีท่ีจดัแสดง 
รวมถึงรายละเอียดการจ าหน่ายและอตัราค่าเข้าชม โดยผสมผสานเคร่ืองมือด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีหลากหลายเพื่อหวงัใหเ้กิดพฤติกรรมต่อผูช้มในการตดัสินใจซ้ือบตัรเพื่อเขา้ชมละคร  

 
   3.4.2  รูปแบบการบริหารงานส่งเสริมการตลาด 

 ทีมงานไดด้ าเนินการบริหารงานส่งเสริมการตลาดธุรกิจละครเพลงไปยงั
กลุ่มผูช้ม ภายใตรู้ปแบบการด าเนินงาน 4 รูปแบบ 

- การบริหารทรัพยากรการส่งเสริมการตลาดภายในธุรกิจของบริษัท ซีเนริโอ 
จ ากดั 

           เน้นใช้เคร่ืองมือด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีตนมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเสียก่อน เช่น การโฆษณาในช่วงเวลารายการต่างๆ ของบริษทั การโฆษณาแฝงในรายการ
ต่างๆ ของบริษทั  และการใช้ส่ือบริเวณโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ซ่ึงส่งผลดีต่อธุรกิจ
ละครเพลงคือสามารถลดตน้ทุนในการท าการตลาดไดส่้วนหน่ึง  
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- การขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกยีวข้องด้านธุรกจิของบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
   บริษัท ซีเนริโอ จ ากัดขอความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในเครือ จีเอ็มเอ็ม
แกรมม่ีเพื่อประชาสัมพนัธ์ละครเพลงท่ีเปิดแสดง เช่น คล่ืนวิทยุในเครือบริษัท เอไทม์ มีเดีย  
รายการโทรทศัน์ในเครือบริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย เป็นตน้ เพื่อสร้างการรับรู้  และยงัสามารถสร้าง
ความถ่ี (frequency) ในการรับทราบข่าวสาร อยา่งไรก็ตามรูปแบบของการขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพนัธ์ละครเพลงนั้นอาจไม่สามารถก าหนดรูปแบบในการส่ือสารไดเ้ตม็ท่ีนกั 

- การพฒันาข้อตกลงกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ 
    บริษทั ซีเนริโอ แสวงหาโอกาสสร้างขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการท าการตลาดไปยงักลุ่มผูช้ม  และขยายช่องทางการตลาดไปยงัผูช้มไดห้ลากหลายข้ึน 
โดยรูปแบบ “บาร์เธอร์” (Brother) กบัพนัธมิตรอ่ืนๆ หรือก็คือตกลงสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เพิ่มเติม
ระหว่างกนันอกเหนือจากเง่ือนไขดา้นงบประมาณการด าเนินงานเช่นน้ีเป็นการบริหารทรัพยากร
ภายในให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถลดตน้ทุนในการใชง้บประมาณในการท าการตลาดไปยงักลุ่ม
ผูช้มเป้าหมายได ้

- การใช้ส่ือจากภายนอกในการท าการตลาด 
ทีมงานยงัเลือกใช้เคร่ืองมือและช่องทางทางการตลาดจากองคก์รภายนอกใน

การท าการตลาดไปยงักลุ่มผูช้ม วตัถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้โดยเน้นเคร่ืองมือหรือช่องทางท่ี
สอดรับกบัพฤติกรรมของกลุ่มผูช้มเป้าหมาย อยา่งไรก็ตามคร่ืองมือหรือช่องทางท่ีเลือกใชมี้ทั้งท่ีใช้
งบประมาณในการด าเนินงานและไม่ใชง้บประมาณ 
 

   3.4.3 เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด  
      เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
นั้นประกอบไปด้วย 9 เคร่ืองมือ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง  การจดัแสดงสินคา้ การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ  คู่มือสินคา้ การตลาดบทเพลง และ
การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ 

   3.4.3.1  การโฆษณา 
   ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ใชก้ารโฆษณาในการส่ือสาร

ไปยงักลุ่มผูช้ม ให้ทราบถึงการเปิดแสดง และรายละเอียดต่างๆ อีกทั้งสร้างการรับรู้กระตุน้ความ
สนใจให้ผูช้มตดัสินใจซ้ือบตัรเขา้ชมละคร ส่ือโฆษณาท่ีทางบริษทัผลิต ไดแ้ก่ ภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทศัน์ โปสเตอร์ ส่ือป้ายกลางแจง้ โฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์ ส่ือไปรษณียบตัร อยา่งไรก็ตาม 
รูปแบบการด าเนินงานโฆษณาธุรกิจละครเพลง จ าแนกได ้2 ประเภท ดงันี 
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 -  การโฆษณาปกติ 
    การโฆษณาในรูปแบบน้ีคือการน าส่ือโฆษณาท่ีผลิตไวแ้ละเผยแพร่

ตามช่องทางการโฆษณาต่างๆ ตามปกติ อาจใช้งบประมาณในการเผยแพร่ออกอากาศหรือไม่ก็ได ้
นอกจากน้ีพบว่าทีมงานจะเน้นใช้ช่วงเวลาหรือช่องทางการโฆษณาท่ีบริษทัด าเนินงานอยู่ในการ
เผยแพร่โฆษณาละครเพลง และอาจมีการใช้งบประมาณส่วนหน่ึงในการซ้ือพื้นท่ีโฆษณาจาก
ภายนอกในการเผยแพร่โฆษณาในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะส่ือป้ายกลางแจง้  และส่ือโฆษณาสถานี
รถไฟฟ้ามหานครสถานีศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

 -   การโฆษณาแฝง 
    การโฆษณารูปแบบน้ีเกิดจากการบริหารจดัการความร่วมมือกบั

ธุรกิจในบริษทั และธุรกิจในเครือบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) ในการสอดแทรกส่ือ
โฆษณาละครเพลง หรือแทรกโฆษณาละครเพลงในช่วงเวลาละครโทรทศัน์ รายการ และรวมถึง
ช่องทางส่ือทุกช่องทางส่ือท่ีสามารถกระท าได ้อยา่งไรก็ตามรูปแบบการโฆษณาแฝงมีทั้งการติดส่ือ
โฆษณา ละครเพลง ในรายการหรือละคร  การปรากฏโฆษณาในช่วงผูส้นับสนุนรายการ หรือ
กระทัง่การพฒันาละครใหส้อดคลอ้งกบัละครเพลงถือเป็นการโฆษณาแฝงเช่นกนั 

   อย่างไรก็ตามส่ือโฆษณา สามารถสร้างการรับรู้และดึงดูดให้เกิด
ความสนใจต่อผูช้มในละครเพลงท่ีก าลงัเปิดแสดง นอกจากน้ีภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ยงัมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรชมละครเพลง ซ่ึงผูช้มแสดงทศันะวา่ทีมงานผลิตไดน่้าสนใจและ
หวอืหวา ระบุรายละเอียดละครเพลงไดอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามการโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ 
นั้นมีผลต่อกลุ่มผูช้มในแง่ของการสร้างความถ่ีในการพบเห็นส่ือโฆษณาของละครเพลงเท่านั้น 

   3.4.3.2  การประชาสัมพนัธ์ 
กลยุทธ์น้ีบริษทัใช้ในการสร้างกระแสข่าวสารของละครเพลงให้

เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างการรับรู้เก่ียวกบัตวัละครเพลงท่ีเปิดการแสดง กลุ่มเป้าหมายหลกัของ
กลยุทธ์มีทั้งท่ีเป็นส่ือมวลชน และกลุ่มผูช้มเป้าหมาย กลยุทธ์ดงักล่าวบริษทัไม่ไดเ้สียงบประมาณ
ในการซ้ือพื้นท่ีส่ือมากนัก อย่างไรก็ตามทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์มักใช้ความสัมพันธ์กับ
ส่ือมวลชนหรือองคก์รต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์ 

   กิจกรรมหลกัทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีทางบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัใช ้
ไดแ้ก่การจดังานแถลงข่าว  การประชาสัมพนัธ์ผา่นรายการโทรทศัน์ต่างๆ  การผลิตรายการโทร-
ทศัน์ในวาระพิเศษ การส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) และ การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
อินเตอร์เน็ท  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

DPU



 271 

   -   การจัดงานแถลงข่าว 
       ธุรกิจละครเพลงจะเกิดงานแถลงข่าว 2 คร้ังได้แก่ งาน Togather 

Exact Scenario ซ่ึงเป็นงานแถลงข่าวท่ีทางบริษทัจดัข้ึนทุกๆ ส้ินปีเพื่อประชาสัมพนัธ์ผลงานของ
บริษทัในปีต่อไป นอกจากน้ียงัมีงานแถลงข่าวเปิดการแสดงละครเพลงเอง ซ่ึงจะจดัข้ึนประมาณ 2-
3 เดือนล่วงหนา้ก่อนจดัแสดงรอบ โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคือส่ือมวลชนท่ีร่วมท าข่าว และน าเสนอ
ไปยงัประชาชนทัว่ไป 

   -   การประชาสัมพนัธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ต่างๆ 
       กิจกรรมน้ีทีมงานจะติดต่อไปยงัรายการต่างๆ เพื่อขอประชาสัม-

พนัธ์ละครเพลงผ่านรายการโทรทศัน์นั้นๆ โดยอาจเป็นการน าทีมงานและนกัแสดงร่วมพูดคุยถึง
แนวคิดและเบ้ืองหลงัการท างานในรายการ การน าการแสดงบางส่วนในละครเพลงไปแสดงเป็น
ตวัอยา่งในรายการ เป็นตน้   อยา่งไรก็ตามวตัถุประสงคเ์พื่อให้กลุ่มผูช้มไดรั้บทราบรายละเอียดใน
การผลิตละครเพลง ชกัจูงใจให้กลุ่มผูช้มอยากชมละครเพลงท่ีเปิดแสดงน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ
บตัรละครเพลงในท่ีสุด  

   -   การผลติรายการโทรทัศน์ในวาระพเิศษ 
       ทีมงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์และฝ่ายส่งเสริมการตลาดจะพฒันา

รายการโทรทศัน์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ละครเพลงของตน โดยสรุปจะเกิดข้ึน 2 รูปแบบ  คือการ
พฒันารายการ “เร่ืองของเร่ือง” โดยพฒันาตอนหน่ึงในรายการเพื่อน าเสนอแง่มุมต่างๆ ของละคร
เพลงเร่ืองท่ีตอ้งการท าการประชาสัมพนัธ์โดยจะผลิตรายการเพื่อรองรับการประชาสัมพนัธ์ละคร
เพลงของบริษทัซีเนริโอ ทุกเร่ือง อีกประเภทหน่ึงคือการผลิตรายการพิเศษ เน้ือหาภายในคือการ
เจาะลึกและน าเสนอข้ึนตอนการท างานของละครเพลง  อย่างไรก็ตามรายการรูปแบบน้ีจะ
ออกอากาศในวนัหยุดนขตัฤกษ ์ช่วงท่ีละครเพลงเร่ืองนั้นๆ อยูใ่นช่วงท าการตลาด โดยทางบริษทั
จะซ้ือช่วงเวลาในสถานีโทรทศัน์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามรายการ
ลกัษณะน้ีไม่ไดถู้กผลิตข้ึนเพื่อประชาสัมพนัธ์ละครเพลงทุกเร่ือง   

   -   การส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) 
      ทีมงานฝ่ายประชาสัมพนัธ์จะสร้างข่าวข้ึนและส่งไปยงัส่ือมวลชน

แขนงต่างๆ เพื่อเผยแพร่ อย่างไรก็ตามข่าวในลกัษณะดงักล่าวเรียกว่า Press Release ซ่ึงเน้ือหา
ภายในอาจเป็นความเคล่ือนไหวของการผลิตละครเพลงเร่ืองนั้นๆ หรือการให้สัมภาษณ์ของนกั-
แสดงและทีมงานผูผ้ลิตเอง เพื่อเกิดกระแสข่าวสารเก่ียวกบัละครเพลงในช่วงเวลาท่ีท าการตลาด 
และเพื่อเกิดกระแสข่าวสารเก่ียวกบัละครเพลงในช่วงเวลาท่ีท าการตลาด 
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   -   การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ืออนิเตอร์เน็ท 
       ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ใช้ส่ืออินเตอร์เน็ท เพื่อให้ข้อมูลท่ี
ถูกตอ้งของละครเพลงท่ีก าลงัเปิดจองบตัรการแสดง แก่กลุ่มผูช้ม โดยหวงัว่าจะช่วยสร้างความ
น่าสนใจในตวัละครเพลงและกลุ่มผูช้มสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวประกอบการตดัสินใจซ้ือบตัรชม
ละคร อย่างไรก็ตามส่ือท่ีใช้ได้แก่ เว็บไซท์ของโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์   เว็บไซท์
ละครเพลงแต่ละเร่ือง   การสร้างขอ้มูลในเวบ็ไซทว์กิิพีเดีย  และเฟชบุ๊คโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั 
เธียเตอร์ 

   อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ ส่งผลให้กลุ่มผูช้ม
ได้รับข่าวสารละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จากแหล่งต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ทั้งทางส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ
โทรทศัน์ และส่ืออินเตอร์เน็ท  นอกจากน้ีข่าวสารประชาสัมพนัธ์มีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้
และย  ้าเตือนถึงการเปิดแสดงละครเพลงของบริษทั โดยงานแถลงข่าวท่ีมีการแสดงตวัอยา่ง  การน า
นกัแสดง ทีมงานร่วมพดูคุยและแสดงตวัอยา่งในรายการต่างๆ อีกทั้งการรายการเร่ืองของเร่ือง และ
รายการพิเศษ ท่ีน าเสอนรายละเอียดการผลิตละครเพลงอยา่งละเอียดนั้นมีผลต่อคนดูอยา่งมากในแง่
การดึงดูดความสนใจ การเพิ่มคุณค่าละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ในสายตาของผูช้ม อันน าไปสู่การ
ตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพื่อชมการแสดง 
 

   3.4.3.3  การส่งเสริมการขาย  
 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ 

จ ากดั สามารถแบ่งการด าเนินงานได ้2 ลกัษณะคือ การส่งเสริมการขายร่วมกบัผูส้นบัสนุนและการ
ส่งเสริมการขายท่ีบริษทัพฒันาข้ึน ซ่ึงรายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

   -   การส่งเสริมการขายร่วมกับผู้สนับสนุน 
       บริษัท ซีเนริโอ มุ่งเน้นพัฒนาการส่งเสริมการขายร่วมกับ

ผูส้นบัสนุนของละครเพลงเร่ืองนั้นๆ รูปแบบจะเป็นการเสนอส่วนลดส าหรับลูกคา้ของผูส้นบัสนุน 
วตัถุประสงคใ์นการพฒันากลยุทธ์การส่งเสริมการขายลกัษณะน้ีเพื่อกระตุน้ยอดการจองบตัรละคร
ในช่วงแรกของการเปิดจองบตัรละครเพลงแต่ละเร่ือง 

   -   การส่งเสริมการขายทีบ่ริษัทพฒันาขึน้ 
      การส่งเสริมการขายในลกัษณะน้ีเกิดข้ึนจากการพฒันาแผนงาน

ของบริษทั ซีเนริโอ วตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ยอดขายบตัรละครเพลงท่ีเปิดแสดง อยา่งไรก็ตามการ
ส่งเสริมการขายลักษณะน้ียงัไม่ได้กระท ากับละครเพลงทุกเร่ืองท่ีเปิดแสดง และรูปแบบการ
ส่งเสริมการขายยงัไม่มีรูปแบบท่ีแน่ชดั  

DPU



 273 

   จากการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มผูช้มไม่พึง
พอใจรูปแบบการส่งเสริมการขายบตัรละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั โดยกลุ่มผูช้มมองว่า การ
ส่งเสริมการขายร่วมกบัผูส้นบัสนุน นั้นเป็นขอ้เสนอท่ีมีขอ้จ ากดัมากจนเกินไป และการส่งเสริมการ
ขายท่ีบริษทัพฒันาข้ึนนั้นยงัขาดความสม ่าเสมอ ต่อเน่ือง มีขอ้จ ากดัมากเกินไป และไม่สอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมการซ้ือบตัรละครเพลงท่ีมกัเลือกจองในระยะเวลาใกลเ้ปิดการแสดงรอบแรก 

 
   3.4.3.4  การตลาดทางตรง 
   กลยุทธ์การตลาดทางตรง รับผิดชอบและด าเนินงานโดยโรงละคร

เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ โดยจะส่งไปรษณียบตัรท่ีระบุรายละเอียดของละครเพลงเร่ืองท่ีก าลงั
เปิดแสดงไปยงักลุ่มผูช้ม ฐานขอ้มูลผูช้มนั้นทางโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์รวบรวมจาก 2 
แหล่ง อนัได้แก่ จากแบบสอบถามท่ีผูช้มละครเพลงเคยท าไวจ้ากการมาชมละคร ณ โรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ และจากฐานขอ้มูลสมาชิก R-Card  ทางบริษทัจะส่งไปรษณียบตัร
ให้กับกลุ่มผูช้ม ราว 2 เดือนก่อนเปิดการแสดงรอบแรกซ่ึงเป็นช่วงเดียวกับการเปิดจองบัตร 
วตัถุประสงคข์องกลยทุธ์คือสร้างการรับรู้ในละครเพลงท่ีก าลงัเปิดการแสดง อีกทั้งคาดหวงักระตุน้
ใหก้ลุ่มผูช้มตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพลงเร่ืองดงักล่าว อยา่งไรก็ตามกลยุทธ์การตลาดทางตรงน้ีเป็น
กลยทุธ์ในลกัษณะการส่ือสารทางเดียว กลุ่มผูช้มเป้าหมายขาดการมีส่วนร่วม หรือไดรั้บสิทธิพิเศษ
อ่ืนใดจากไปรษณียบตัรท่ีทางโรงละครจดัส่งให้ และยงัขาดการพฒันาระบบติดตามประเมินของ
การด าเนินงานทางการตลาดผา่นกลยทุธ์น้ี 
   จากการด าเนินกลยุทธ์การตลาดทางตรง พบว่ากลุ่มผูช้มช่ืนชอบ 
และรู้สึกว่าตนได้รับการส่ือสารจากซีเนริโอและโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ เป็นการ
ส่วนตวั (Personalized) นอกจากน้ียงัเห็นตรงกนัวา่ส่ือไปรษณียบ์ตัร สามารถท าให้หนา้ในการสร้าง
รับรู้ ความสนใจ และกระตุน้เตือน (Remind) ให้ระลึกถึงละครเพลงท่ีก าลงัเปิดจ าหน่ายบตัร หรือ
ก าลงัเปิดแสดงอยู ่อนัน าสู่การตดัสินใจซ้ือบตัรชมละครในท่ีสุด 
 

   3.4.3.5  การจัดแสดงสินค้า 
   กลยุทธ์การจดัแสดงสินคา้ของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ น้ี 

เป็นกลยทุธ์ท่ีทีมงานใชใ้นท าการตลาดของละครเพลงทุกเร่ือง ภาพรวมกลยุทธ์น้ีคือการตกแต่งโรง
ละครทั้งภายในและภายนอกดว้ยภาพถ่ายการแสดงจากบนเวที วสัดุอุปกรณ์ของละครเพลงท่ีก าลงั
เปิดแสดงอยู่ในโรงละคร ณ เวลานั้น วตัถุประสงค์หลักนอกจากจะเป็นการตกแต่งสถานท่ีให้
สวยงามแล้ว ยงัสามารถสร้างบรรยากาศของผูช้มละครเพลงเร่ืองนั้นๆ แล้ว ยงัต้องการให้การ
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ตกแต่งสถานท่ีดงักล่าวเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คคลภายนอกทราบและดึงดูดให้สนใจวา่ ขณะน้ี
โรงละครก าลงัเปิดแสดงละครเพลงเร่ืองใด  

   การด าเนินกลยุทธ์ข้างต้นพบว่ากลุ่มผูช้มจะพบเห็นการตกแต่ง
สถานท่ีเม่ือตนไปชมละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ในวนั เวลาท่ีจองบตัรไว ้ หากแต่กลุ่มผูช้มรู้สึกช่ืนชอบ 
เพราะสามารถสร้างความน่าสนใจและสร้างบรรยากาศในการชมละครเร่ืองนั้นๆ ก่อนเขา้ชมละคร
ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งกลุ่มผูช้มยงันิยมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกในการมาชมละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ตามมุม
ต่างๆ ท่ีทางโรงละครไดต้กแต่งไวด้ว้ย 
 

   3.4.3.6  การใช้ผลติภัณฑ์เป็นส่ือ 
   ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ มีการผลิตสินคา้ของท่ีระลึกของ

ละครเพลงเพื่อจ าหน่ายในร้าน R-Shop การผลิตสินค้าท่ีระลึกจ าหน่ายนั้นมีวตัถุประสงค์หลัก
เพื่อใหธุ้รกิจละครเพลงและโรงละครมีความครบวงจรมากข้ึน เสริมสร้างมูลค่าและส่งเสริมการขาย
ให้กบัละครเพลงเร่ืองท่ีเปิดแสดง รวมทั้งสนองตอบความตอ้งการของผูช้มละคร อย่างไรก็ตาม
สินคา้ท่ีระลึกละครเพลงท่ีผลิตข้ึนเพื่อจ าหน่ายจะเนน้ไปท่ีหนงัสือท่ีระลึกเป็นหลกัเพราะเป็นสินคา้
ท่ีมีจ  านวนผูซ้ื้อมากท่ีสุด  รองลงมาจะเน้นสินคา้ท่ีผูช้มสามารถน าไปใช้ได้ในจริงชีวิตประจ าวนั
และราคาสมเหตุสมผล 

   การด าเนินกลยทุธ์การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือพบวา่ กลุ่มผูช้มช่ืนชอบ
สินคา้ท่ีระลึกท่ีจ าหน่ายเพราะมีความสวยงาม สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ ทั้งน้ีปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีระลึกไดแ้ก่ ความประทบัใจในละครเพลงเร่ืองนั้นๆ ความ
สวยงามของสินคา้ ดา้นอรรถประโยชน์ของตวัสินคา้ อีกทั้งปัจจยัดา้นราคา อยา่งไรก็ตามสินคา้ท่ี
กลุ่มผูช้มอยากใหผ้ลิตเพื่อจ าหน่ายในละครเพลงทุกเร่ืองคือเพลงประกอบละคร 

 
   3.4.3.7  คู่มือสินค้า 
   ทีมงานของโรงละครเมืองไทยรัชดาลยั เธียเตอร์ พฒันา Rachadalai 

Magazine เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นสูจิบตัรส าหรับละครเพลงท่ีเปิดการแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดา
ลัย เธียเตอร์ซ่ึงผูช้มทุกคนทุกท่ีนั่งและทุกรอบการแสดงจะได้รับแจกเม่ือก้าวเข้าสู่โรงละคร 
นอกจากน้ี ทีมงานผูผ้ลิตยงัเพิ่มเติมเน้ือหาใน Rachadalai Magazine เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์
ละครเพลงเร่ืองถดัท่ีจะเปิดแสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชาดาลยั เธียเตอร์อีกดว้ย นอกจากนั้นยงั
ใช้เน้ือท่ีบางส่วนในเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษทัซีเนริโอ 
เองและยงัเปิดพื้นท่ีโฆษณาเพื่อแสวงหารายไดอี้กดว้ย 
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   พฤติกรรมของผูช้มละครเพลงพบว่า กลุ่มผูช้มมกัอ่าน Rachadalai 
Magazine ในโรงละครช่วงท่ีตนนั่งประจ าท่ีนั่งในโรงละครรอการแสดงในองก์แรกเร่ิมข้ึน 
นอกจากน้ีผูช้มพึงพอใจ Rachadalai Magazine ในฐานะท่ีเป็นสูจิบตัรละครเพลง  รองลงมากลุ่ม
ผูช้มพึงพอใจในการประชาสัมพนัธ์ละครเพลงเร่ืองท่ีจะเปิดแสดงต่อไป และความเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัละครเพลงอ่ืนๆ ท่ีน าเสนอในนิตยสาร  
 
   3.4.3.8  การตลาดบทเพลง 

     บริษทั ซีเนริโอ จ ากัด จะเลือกน าเพลงจากละครเพลงมาพฒันา
ท านอง และเน้ือร้องให้ฟังง่ายมากข้ึน ผลิตเป็นมิวสิควิดีโอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัละครเพลงเร่ืองนั้นๆ 
และเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น รายการโทรทศัน์ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั รวมทั้งช่วงเวลาใน
รายการโทรทศัน์ของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั(มหาชน) นอกจากน้ียงัมีบริการให้ดาวน์โหลด
เพลงเพื่อสร้างรายไดก้บัธุรกิจอีกทางหน่ึง  กลยุทธ์ดงักล่าวจะใช้กบัละครฟอร์มใหญ่ทุนสร้างสูง 
อยา่งไรก็ตามกลยุทธ์การตลาดบทเพลงสามารถท าให้ผูช้มรับรู้ เกิดจินตนาการ ประทบัใจในละคร
เพลงเร่ืองนั้นๆ และเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยผลกัดนัใหผู้ช้มตดัสินใจซ้ือบตัรชมละครเพลง 

 
   3.4.3.9  การบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์ 
    กลยทุธ์การเปิดรับสมาชิกบตัร R-Card โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั 

เธียเตอร์เป็นผูพ้ฒันาข้ึน วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการตอบสนองพฤติกรรมการชมละครเพลงของ
กลุ่มเป้าหมาย  สร้างฐานลูกคา้ส าหรับธุรกิจละครเพลง และกระตุน้ยอดขายบตัรละครเพลง  สมาชิก
เสียค่าสมคัร 100 บาทและไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ ไดแ้ก่ ส่วนลดบตัรละครเวทีท่ีเปิดแสดง ณ โรง
ละครเมืองไทยรัชดาลยั เธียเตอร์ รวมถึงการร่วมกิจกรรมพิเศษท่ีทางโรงละครจดัข้ึน  นอกจากน้ียงั
มีการสะสมคะแนนจากยอดเงินการซ้ือบตัรละคร ซ่ึงคะแนนสะสมดงักล่าวสามารถน าไปตามสิทธิ-
ประโยชน์ท่ีระบุไว ้ โดยบตัรและคะแนนสะสมจะมีอาย ุ 2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีสมคัร ขณะน้ี R-Card มี
ยอดสมาชิกกวา่ 20,000 รายนบัแต่เปิดรับสมาชิกในเดือนพฤษภาคม 2551 
     จากการศึกษากลุ่มผูช้มท่ีเป็นสมาชิกของบตัร R-Card พบวา่ สาเหตุ
ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกเพราะพิจารณาจากสิทธิประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บ ตอบสนองพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูช้ม และมองวา่มีความคุม้ค่าในการสมคัร 
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5.2  อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลเร่ือง “กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั”  ผูว้ิจยั

ไดอ้ภิปรายผลท่ีเป็นประเด็นส าคญัเพื่อตอบปัญหาน าวจิยั ดงัน้ี 
 

  1. ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัใน
ปัจจุบนัมีปัจจยัใดบา้ง 

  2.  บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมีการวางโครงสร้างและบริหารงานธุรกิจละครเพลงอยา่งไร 
 3. บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเพลงท่ีตอบ 

สนองผูช้มใชใ้นการตอบสนองผูช้มในลกัษณะอยา่งไร 
 

 ตอนที ่1  ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ 
จ ากดั 
 
  จากการศึกษาแนวคิดระบบตลาดและสภาพแวดลอ้มทางการตลาด ของ วิทวสั รุ่งเรือง
ผล (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2552 : 16-36)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดระบบตลาดและสภาพแวดลอ้มทางการ
ตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่ 1.สภาพแวดลอ้ม
ระดบัมหภาค  อนัประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มแวดลอ้มทางดา้นประชากรศาสตร์ สภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี สภาพแวด-
ลอ้มทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม  และสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั  
และ 2.สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค อนัประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ  คนกลางในตลาด ผูบ้ริโภค
และหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองค์กร อนัหมายรวมถึง ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากร
บุคคล ภาพลกัษณ์องคก์ร  การวจิยัพฒันา ท าเลท่ีตั้ง และก าลงัการผลิต 

 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี กล่าวคือจากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั พบว่าทั้งสภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค 
และสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคล้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลง  อย่างไรก็ตาม
สภาพแวดล้อมระดบัมหภาคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลง ประกอบไปด้วย สภาพ-
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทางการ
แข่งขนั  นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลงประกอบ
ไปดว้ย  ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ  คนกลางในตลาด ผูช้ม และหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองคก์ร อนั
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หมายรวมถึง ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล ภาพลกัษณ์องคก์ร  การวิจยัพฒันา ท าเลท่ีตั้ง 
และก าลงัการผลิต  
 

 เม่ือพิจารณาแลว้ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั มีทั้งปัจจยัภายนอกองคแ์ละปัจจยัภายในองคก์ร โดยสภาพลอ้มระดบัมหภาค อนัประกอบไป
ดว้ย สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฏหมาย สภาพแวดลอ้มทาง
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม  และสภาพ 
แวดลอ้มทางการแข่งขนั  และสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค อนัประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ  คน
กลางในตลาด และผูบ้ริโภค แมปั้จจยัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจละครเพลงของ
บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัหากแต่ปัจจยัเหล่าน้ีคือปัจจยัภายนอกองค์กรท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้ 
การด าเนินงานบริษทัจึงเป็นฝ่ายรับมือและด าเนินการภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ท่ี
กล่าวขา้งตน้   

 
 อย่างไรก็ปัจจัยด้านหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรหรือกิจการ เป็นปัจจัยหน่ึงใน

สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค ปัจจัยน้ีประกอบไปด้วยทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
ภาพลกัษณ์องคก์ร  การวจิยัพฒันา ท าเลท่ีตั้ง และก าลงัการผลิต ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจละครเพลงของบริษทั หากแต่เป็นปัจจยัภายในท่ีบริษทัสามารถควบคุมได ้อย่างไรก็
ตามปัจจยัภายในน้ีเองท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั พยายามพฒันาหรือเขา้ควบคุมเพื่อให้สามารถด าเนิน
ธุรกิจละครเพลงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในระยะยาวโดยปราศจากอุปสรรค เช่น ปัจจยัดา้นทรัพยากรทาง
การเงินท่ีนอกจากจะเนน้รายรับการขายบตัรเขา้ชมละครเพลงแลว้ ยงัมีการแสวงหารายไดเ้สริมจาก
ผูส้นับสนุนละครเพลงและผูส้นับสนุนโรงละคร  ปัจจยัด้านการวิจยัพฒันา บริษทัมีการท าวิจยั
ทศันคติและความคิดเห็นท่ีผูช้มมีต่อละครเพลงแต่ละเร่ืองผา่นแบบสอบถาม และผลท่ีไดบ้ริษทัจะ
น าไปพฒันาละครเพลงท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูช้มในอนาคต  และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการสร้าง
โรงละครของตนเองข้ึนไดแ้ก่โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ท่ีนอกจากจกรองรับการแสดง
ของเตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแลว้ การเปิดใหเ้ช่าสถานท่ียงัถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัโรงละคร
อีกดว้ย 

 
 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องค์กรและผูช้ม มีความสอดคลอ้งกนักล่าวคือบริษทัมีนโยบาย

ผลิตละครเพลงท่ีคนหมู่มากสารถรับชมเพื่อความบนัเทิงอนัน ามาซ่ึงรายไดข้องธุรกิจ ทั้งน้ีบริษทัจึง
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เนน้ผลิตละครเพลงท่ีใหค้วามบนัเทิงกบัผูช้มเป็นหลกัและพฒันาละครเพลงท่ีผูช้มช่ืนชอบเป็นหลกั 
ทั้งน้ีแนวทางการผลิตมาจากการท าวจิยัผูบ้ริโภคส่วนหน่ึง   

 
 ปัจจัยด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรบุคคลมีความสัมพนัธ์กัน กล่าวคือ บริษัท

ก าหนดนโยบายผลิตละครเวที 3 เร่ืองใน 1 ปี เพื่อความต่อเน่ืองและผลประกอบการ อยา่งไรก็ตาม
เพื่อการผลิตละครเพลงท่ีคล่องตัว รวดเร็วและต่อเน่ือง ธุรกิจละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จึงมี
บุคคลากรดา้นหลกัๆ ในการผลิตละครเพลง เป็นหนกังานประจ าของบริษทั หากแต่ทีมงานดงักล่าว
มีเพียงชุดเดียวส่งผลต่อก าลงัการผลิตท่ีสามารถผลิตละครเวทีไดม้ากท่ีสุด 3 เร่ืองต่อ 1 ปีเท่านั้น  

 
 ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งของโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ ตั้งอยูใ่นท าเลและสถานท่ี

ท่ีเหมาะสม ทั้งในแง่ธุรกิจท่ีบริษทัเลือกเช่าสถานท่ีในการสร้างโรงละครท าให้ประหยดัตน้ทุนใน
การก่อสร้าง อีกทั้งอาคารเอสพลานาส รัชดา ยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะกบัธุรกิจโรงละคร
ของบริษทัโดยท่ีบริษทัไม่ตอ้งลงทุนเพิ่ม และผลดีในแง่ของผูช้มคือโรงละครอยู่ในในย่านธุรกิจ
และเป็นท่ีรู้จกั  การเดินทางสะดวกและเดินทางไดห้ลากหลายวธีิ  

 
 อยา่งไรก็ตามจากแนวคิดปัจจยัท่ีก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล, 

2552: 122-123) ท่ีกล่าวถึงปัจจยั 3 ดา้นหลกัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
อนัประกอบไปด้วย ก าลังแรงงาน (Creative workforce) ท่ีมีความช านาญ ชุมชนสร้างสรรค์( 
Creative community) และกลุ่มผูผ้ลิต (Creative cluster) หรือผูพ้ฒันาเทคโนโลยีซ่ึงทั้งหมดลว้น
เก้ือกลูและสอดรับกนั 
 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะการด าเนินกลยุทธ์ธุรกิจละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั กล่าวคือ บริษทั ซีเนริโอ จำ ากดัไดด้ าเนินธุรกิจละครเพลงภายใตปั้จจยัเอ้ือทุกดา้น นอกจากน้ี
ปัจจยัเอ้ือท่ีกล่าวมาน้ียงัเป็นปัจจยัภายในท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัควบคุมไดอี้กดว้ย อนัจะกล่าวได้
ดังน้ี 1. ด้านก าลังแรงงานนั้น บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด มีทีมงานละครเพลงประจ าอยู่แล้วซ่ึงมี
ประสบการณ์ผลิตละครเพลงอยา่งยาวนาน อีกทั้งภายในบริษทัมีหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีทกัษะพร้อม
รองรับการผลิตละครเพลง เช่น ฝ่ายฉาก ฝ่ายดนตรี ศิลปิน นักแสดง เป็นต้น  2.ด้านชุมชน
สร้างสรรคน์ั้นนบัวา่โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ เป็นสถานท่ีท่ีเป็นเชิงรูปธรรมในการผลิต
ละครเพลงอย่างถาวร สามารถเดินไปสู่โรงละครไดส้ะดวกสบายหลายช่องทางทั้งกลุ่มผูช้มและ
ทีมงาน นอกจากน้ีกลุ่มผูช้มยงัพร้อมเสพละครเพลงเพื่อความบนัเทิงมากกวา่ในอดีต  อยา่งไรก็ตาม
ปัจจยัท่ี 3. กลุ่มผูผ้ลิต พบวา่ นอกจากทีมงานผูผ้ลิตละครเพลงประจ าของบริษทัแลว้ บริษทั ซีเนริโอ 
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จ ากดั ยงัมีหน่วยงานต่างๆ พร้อมรองรับการผลิตละครเพลงของตนอีกดว้ยซ่ึงหมายถึง กลุ่มธุรกิจ
อ่ืนๆ ของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัเอง รวมถึงบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัใน
เครือ ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้จึงช่วยผลกัดนัให้บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีความไดเ้ปรียบในการด าเนิน
ธุรกิจละครเพลงมากกวา่ผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ 
 

 จากการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ของ ชยัประนิน วิสุทธิผล (ชยัประนิน วิ-
สุทธิผล. 2552: 76-80) พบว่าการศรษฐกิจสร้างสรรค์ควรพฒันามาจากสินทรัพยท์างวฒันธรรม 
และโดยอยู่บนเกณฑ์ 3 ประการ คือ 1.ความเข้าใจในคุณค่าของวฒันธรรมอย่างลึกซ้ึง 2.
ความสามารถในการรับรู้ความตอ้งการเบ้ืองลึกของผูบ้ริโภค 3.ความสามารถในการเช่ือมคุณค่าของ
ความดั้งเดิม ความเป็นตวัตนเขา้กบัความทนัสมยัอยา่งกลมกลืน (Cosmopolitan hybrid) ท่ีมีลกัษณะ
การน าเสนอตรงกบัอารมณ์ความรู้สึก ถูกรสนิยม  และสร้างกระแสหรือไปตามกระแสอย่างโดด
เด่น 

 จากการศึกษาพบวา่ภายใตปั้จจยัทางการตลาดต่างๆ บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ด าเนิน กล-
ยุทธ์การด าเนินธุรกิจละครเพลง สอดคล้องกบัแนวคิดขา้งตน้  กล่าวคือ 1. การเขา้ใจคุณค่าของ
วฒันธรรม นั้น บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั พยายามผลิตละครเพลงในเร่ืองราวแบบไทย และรูปแบบการ
น าเสนอท่ีเรียบงานไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผูช้มสามารถเสพไดลึ้กซ้ึงข้ึน  2. ความสามารถในการรับรู้ 
ความต้องการเบ้ืองลึกของผู ้บริโภคนั้ น บริษัท ซีเนริโอ จ ากัดมีการท าวิจัยผู ้บริโภคเพื่อน า
ขอ้เสนอแนะมาพฒันาละครเพลงท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการผูช้มไดอ้ยา่งแทจ้ริง 3. ความ-
สามารถในการเช่ือมคุณค่าของความดั้งเดิม ความเป็นตวัตนเขา้กบัความทนัสมยัอยา่งกลมกลืนคือ
การท่ีบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มกัน านวนิยายยอดนิยามมาพฒันาเป็นละครเพลง โดยใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่ช่วยใหท้  าใหก้ารแสดงมีความต่ืนตาต่ืนใจข้ึน 

 
 ตอนที ่2  โครงสร้างและการบริหารงานธุรกจิละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั 
 จากการวิจยัสามารถอธิปรายผลดา้นการจดัโครงสร้างและการบริหารงานธุรกิจละคร

เพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั ไดด้งัน้ี 
  
 ด้านโครงสร้างธุรกจิละครเพลง  

  จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองการบริหารงานละครเวที ของ กฤษรา วริศราภูริชา (กฤษรา 
วริศราภูริชา, 2551: 1-28) ไดก้ล่าวถึงการวางโครงสร้างในการบริหารงานละครเวที โดยแบ่งโครง-
สร้างองค์กรตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วยทีมงานจ านวนมากหากแต่รูปแบบโครงสร้าง
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องค์กรไม่ซับซ้อน ต าแหน่งหลกัๆ ประกอบไปดว้ย ผูอ้  านวยการสร้าง ผูก้  ากบัการแสดง ผูช่้วยผู ้
ก  ากบัการแสดง ตามดว้ยต าแหน่งต่างๆ จ านวนมาก โดยแบ่งตามลกัษณะงานท่ีเปิดข้ึนจริง 
  การศึกษาพบวา่ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีการโครงสร้างการบริหารงาน
ละครเพลงท่ีแตกต่างจากแนวคิดดงักล่าว คือ บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั จะจดัโครงสร้างท่ีมีล าดบัชั้น
มากกว่า กลาวคือ มีการจดัเป็นกลุ่ม และน าต าแหน่งหรือลักษณะงานท่ีใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั แบ่งไดท้ั้งส้ิน 7 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กองอ านวยการ ดา้นการแสดง ดา้นบทละคร ดา้นเพลง 
ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ ดา้นเส้ือผา้ และดา้นการตลาด ทั้ง 7 กลุ่มงาน อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ 
ผา่นด าเนินการผลิต ซ่ึงมีฝ่ายควบคุมการผลิตดูแลอีกชั้นหน่ึง อยา่งไรก็ตามทั้งหมดอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของผูก้  ากบัการแสดงและ ผูอ้  านวยการผลิต ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ในการผลิตละครเพลงของ
บริษทัซีเนริโอ จ ากดั ผูก้  ากบัการแสดงและผูอ้  านวยการสร้างมกัเป็นคนเดียวกนัคือคุณ ถกลเกียรติ 
วีรวรรณ นอกจากน้ียงัพบวา่ในธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั พนกังาน 1 คน อาจมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบในหลายต าแหน่ง 
 
 การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ของ อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล (อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล, 
2552: 122-123) พบวา่การจดัรูปแบบองค์กรท่ีดีคือปัจจยัท่ีก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นระดบั
องค์กรธุรกิจได ้โดยรูปแบบองค์กรในธุรกิจสร้างสรรค์จะเน้นการจา้งงานบุคคลท่ีมีทกัษะเฉพาะ
ทาง และมีการจา้งงานแบบเอาทซ์อร์ท (Outsourcing) หรือการจา้งคนในอีกทางหน่ึงท างานให้โดย
มีเป้าหมายเพื่อลดตน้ทุน รวมถึงบริหารเวลาและพลงังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
 จากการศึกษาพบว่าบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีการโครงสร้างการบริหารงานละครเพลง
สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวคือ บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีพฒันางานท่ีมีทกัษะดา้นการ
ผลิตละครเพลงเป็นพนกังานประจ า และส่วนงานท่ีเกิดเน้ืองานข้ึนเฉพาะกิจ เช่น พนกังานฝ่ายฉาก 
ฝากออกแบบเส้ือผา้ ช่างแต่งหน้า ท าผม เป็นตน้ จะใชว้ิธีการจา้งบุคคลภายนอกเพื่อลดตน้ทุนของ
ธุรกิจ 
 
  ด้านการบริหารงานธุรกจิละครเพลง 
  การศึกษาแนวคิดเร่ืองการบริหารงานละครเวที ของ กฤษรา วริศราภูริชา (กฤษรา 
วริศราภูริชา, 2551: 1-28) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการบริหารงานละครเวที ไว ้ 12 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1. 
การฟอร์มงานหรือการเตรียมงานของฝ่ายอ านวยการแสดงหรือผูอ้  านวยการสร้าง   2. ผูอ้  านวยการ
แสดงคดัเลือกบทละครท่ีตนพอใจ รวมทั้งบุคคลท่ีมีความสามารถในการก ากบัการแสดงและบริ-
หารงานดา้นต่างๆ    3.จดัหาสถานท่ีใชใ้นการแสดง   4. คดัเลือกตวับุคคลและก าหนดแผนงานฝ่าย
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ต่างๆ   5. เตรียมการผลิตละคร   6. ประชาสัมพนัธ์   7. สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาในระยะแรก 
พิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึนและวางแนวทางแกไ้ขเปล่ียนแปลง  8. การซ้อมตามล าดบัขั้นต่างๆ  9. ด า-
เนินการผลิตละครขั้นสุดทา้ย  10. เปิดการแสดงจริง  11. แกไ้ข ปรับปรุง และเปล่ียนแปลง 
 
  อยา่งไรก็ตามจากวิจยัพบวา่ แนวคิดดงักล่าวแตกต่างจากผลการศึกษาการบริหารงาน
ละครเพลง ของบริษทั ซิเนริโอ จ ากดั กล่าวคือ บริษทัแบ่งขั้นตอนการบริหารงาน ละครเพลง 4 
ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ ทั้ง 4 ขั้นตอน หลกัอนัไดแ้ก่ (1) ขั้นเตรียมการผลิต อนัประกอบไปดว้ย การ
ประชุมวางแผนการผลิตประจ าปี การคดัเลือกบทประพนัธ์ การพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ือง
และพฒันาโครงสร้างบทละคร การพฒันาบทละคร ดนตรี ค าร้อง การพฒันาองคป์ระกอบศิลป์และ
การคดัเลือกนกัแสดงและการพฒันาเคร่ืองแต่งกาย  (2) ขั้นการผลิตและการซ้อม อนัประกอบไป
ดว้ย  การซ้อมร้องเพลง  การอ่านบทรวม (Read-through)  การซ้อมเตน้   การรวมซ้อมในห้องซ้อม 
การด าเนินการผลิตองค์ประกอบอ่ืนๆ การด าเนินงานดา้นการส่ือสารการตลาดและจ าหน่ายบตัร 
และ การซ้อมในโรงละครจริง (3) ขั้นการเปิดการแสดง อนัประกอบไปดว้ย   การเปิดแสดงเพื่อ
ทดสอบผูช้ม (Test-Audience)  การเปิดแสดงจริง  และการเพิ่มรอบการแสดง และ(4)  ขั้นปิดการ
แสดง 
 
  การบริหารงานละครเพลงบริษัท ซีเนริโอ มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีแตกต่าจาก
แนวคิดเช่น ขั้นการฟอร์มงานหรือการเตรียมงานของฝ่ายอ านวยการแสดงหรือผูอ้  านวยการ 
เน่ืองจากบริษทัซีเนริโอ มีทีมงานประจ าในต าแหน่งหลกัอยูแ่ลว้ อีกทั้งส่วนใหญ่ผูอ้  านวยการสร้าง
และผูก้  ากบัการแสดงจะเป็นคนๆ คนเดียวกนัคือคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ   บริษทั ซีเนริโอไม่ตอ้ง
ด าเนินงานดา้นการหาสถานท่ีใชใ้นการแสดง   เพราะบริษทัสร้างและบริหารโรงละครเมืองไทย รัช
ดาลยั เธียเตอร์เพื่อรองรับการแสดงละครเพลงของบริษทั โดยในแต่ละปีโดยทีมงานจะวางแผนการ
ผลิตและก าหนดตารางการเปิดแสดงละครเพลงในแต่ละปีเพื่อบริหารตารางการจดัแสดงโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์   

 
 การบริหารงานละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ ทุกขั้นตอนจะค านึงถึงความตอ้งการรวมถึง

คาดหวงัของผูช้ม น าไปสู่ผลิตละครเพลงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูช้มเป็นหลกัอนัน ามา
ซ่ึงรายไดจ้ากการซ้ือบตัรเขา้ชมละคร  นอกจากน้ีการผลิตละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมี
ขั้นตอนการพฒันาเพลงเพิ่มข้ึนมากกวา่การบริหารงานละครเวทีทัว่ไป เพราะละครเพลงมีเพลงเป็น
องค์ประกอบหลัก ข้ึนตอนการพฒันาเพลงเร่ืมข้ึนเม่ือทีมงานพฒันาบทละครแล้ว นักประพนัธ์
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ดนตรีจะประพนัธ์ดนตรีความความตอ้งการของผูก้  ากบั เม่ือไดด้นตรีแลว้นกัประพนัธ์ค าร้องจึงน า
ดนตรีมาและบทละครมาพฒันาเป็นค าร้องในละครเพลง   

 
 การซอ้มละครเพลงเร่ิมการซอ้มดว้ยการน านกัแสดงซ้อมร้องเพลงก่อน 1 เดือน ต่อดว้ย

การซ้อมการอ่านบทรวม(Read-through) เพียง 1 คร้ัง และนกัแสดงจะซ้อมเตน้อีก 1 เดือน ก่อนท่ี
ด าเนินการซอ้มขั้นอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดการบริหารงานละครเวทีท่ีจะเนน้การอ่านบท 
หรือ Reading rechearsals ซ่ึงอาจกระท าหลายคร้ัง 
  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาแนวคิดเร่ืองการบริหารงานละครเวที และจากการศึกษา
การบริหารงานละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั พบว่ามีขั้นตอนการบริหารงานหลกับางส่วนท่ี
สอด-คลอ้งกนั ไดแ้ก่   ความส าคญักบัการพฒันาประเด็นการน าเสนอของเร่ือง(Theme)  การให้
ความส าคญักบัการทดลองเปิดการแสดงเพื่อทดสอบผูช้ม(Test-audience) เพื่อให้นกัแสดงคุน้เคย
กบัปฏิกิริยาตอบรับของผูช้มก่อนการเปิดแสดงจริงและน าจุดบกพร่องท่ีพบไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
โดยบริษทั ซีเนริโอ จดัให้มีการทดลองเปิดการแสดงเพื่อทดสอบผูช้มในละครเพลงแต่ละเร่ือง
ประมาณ 3 รอบ นอกจากน้ียงัให้ความส าคญักบัการท าการส่งเสริมการตลาด จากแนวคิดกล่าวถึง
การท าการตลาดดว้ยก่อนการแสดงผา่นส่ือหรือช่องทางต่างๆ และการจดัแสดงรอบส่ือมวลชน หรือ
รอบ Press ก่อนการเปิดแสดงจริง  ซ่ึงบริษทัซีเนริโอ จ ากดัก็มีขั้นตอนการตลาดในลกัษณะน้ี คือ 
การผลิตส่ือเพื่อและเผยแพร่ส่ือในการท าการตลาดก่อนการเปิดแสดงจริง 2 เดือน และจดัให้มีการ
แสดงรอบส่ือมวลชน รอบเอไทมมี์เดีย และรอบกาล่า เพื่อหวงัผลทางการตลาดให้กบัการเปิดแสดง
ละครเพลง 
 

 ตอนที ่3  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดละครเพลงที่ตอบสนองผู้ชมของบริษัท 
ซีเนริโอ จ ากดั 
  จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองการตลาดสมยัใหม่ ของ Philip Kotler (2000:8) ไดก้ล่าวถึง 
4C’s วา่เป็นเคร่ืองมือของนกัการตลาดท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภค โดยใหม้องจาก
ลูกคา้เป็นหลกั ไดแ้ก่ 1.ผลิตภณัฑ(์Product)  คือส่ิงท่ีน าเสนอต่อตลาด ตอ้งแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ได ้
(Customer Solution)  2.ราคา (Price) คือการตั้งราคา  ตอ้งค านวณวา่ เป็นตน้ทุนลูกคา้ (Customer 
Cost)  3.สถานท่ี(Place) เนน้ความสะดวก  แหล่งท่ีลูกคา้สามารถซ้ือหาสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวก 
(Customer Convience) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือการส่ือสารถึงลูกคา้ 
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  การด าเนินธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั สอดคลอ้งกบัแนวคิดขา้งตน้ ทั้ง 4 
ดา้น กล่าวคือในดา้น ไดแ้ก่ 
 

 1. กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า บริษทัซีเนริโอเน้นผลิตละครเพลงเพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูช้ม อนัน าไปสู่รายไดจ้ากการซ้ือบตัรของผูช้มซ่ึงส่งผลต่อความอยูร่อดของธุรกิจ กล-
ยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการผลิตละครเพลงคือ รูปแบบการน าเสนอท่ีสนุกสนานหวือหวา บท
ละครท่ีผูช้มตอ้งการชม ฉากละครท่ีสวยงาม เพลงท่ีไพเราะ นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง  ช่วงเวลาในการ
จดัแสดงท่ีเหมาะกบัพฤติกรรมผูช้ม ระบ าและเคร่ืองแต่งกายนกัแสดงท่ีสวยงาม และจากทศันะของ
ผูช้มพบวา่กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑด์งักล่าวสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้มได ้

 
  2. กลยทุธ์ดา้นราคาพบวา่ บริษทัซีเนริโอ ก าหนดอตัราบตัรละครเพลงเป็น 6 ระดบั 500 
-2,800 บาท เป็นอตัราราคาท่ีมีความหลากหลาย และเทียบเท่ากบัอตัราบตัรละครเพลงของบริษทั
อ่ืนๆ  นอกจากน้ีบริษทัมีเกณฑใ์นการก าหนดราคาบตัรโดยพิจารณาจาก ความเหมาะสม ตน้ทุนการ
ผลิต การเขา้ถึงกลุ่มผูช้มหลากหลายกลุ่ม ความพึงพอใจของผูช้ม อยา่งไรก็ตามผูช้มพึงพอใจอตัรา
ค่าเขา้ชมละครเพลงของบริษทัซีเนริโอ จ ากดั เพราะมีความเหมาะสมและหลากหลาย  
 
  3. กลยุทธ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายพบว่า บริษทัซีเนริโอ จ าหน่ายบตัรละครเพลงผา่น
ช่องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพราะมีจุดจ าหน่ายมาก ซ่ึงจะสามารถอ านวยความสะดวกในการ
ซ้ือบตัรของผูช้มได ้อีกทั้งมีระบบการจดัการท่ีดีและเป็นท่ียอมรับโดยเฉพาะการซ้ือบตัรผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ท อย่างไรก็ตามผูช้มพึงพอใจท่ีบริษทัจ าหน่ายบตัรผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์เพราะมีสาขา
มากมาย สามารถอ านวยความสะดวกในการซ้ือบตัรได ้และยงัมีความน่าเช่ือถือ  
 
  4. กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า บริษทัซีเนริโอ ใช้เพื่อสร้างการรับรู้ และ
กระตุน้ให้ผูช้มตอ้งการชมละครเพลง ผ่านเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และบริษทัจะเนน้บริหารจดัการ
เคร่ืองมือด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีบริษทัตนเองมีเพื่อส่ือสารไปยงักลุ่มผูช้ม และด าเนินการ
ควบคู่ไปกบัการขอความร่วมมือท าการตลาดผา่นช่องทางของพนัธมิตรธุรกิจ  บริษทัในเครือ จีเอ็ม
เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั(มหาชน) เพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นการส่งเสริมการตลาด นอกจากน้ียงัซ้ือพื้นท่ี
ส่ือจากภายนอกแต่นบัเป็นงบประมาณจ านวนนอ้ย อยา่งไรก็ตาม 
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  อยา่งไรก็เคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาดไปยงักลุ่มผูช้ม นั้นมีความส าคญักบัการท า
การส่งเสริมการตลาดมาก จากกาศึกษาแนวคิดดา้นการส่ือสารการตลาดของ Kotler (2003 อา้งถึง
ใน ภิญญา ลีฬหบุญเอ่ียม,  2552: 23) แบ่งเคร่ืองมือหลกัได ้5 เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง  อยา่งไรก็ตามเสรี วงษ-์
มณฑา(2540:92) ได้กล่าวถึงเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดท่ีเสริมกบั Kotler ไดแ้ก่ การตลาด
โดยการจดักิจกรรมพิเศษ การจดัแสดงสินคา้ การใช้ผลิตภณัฑ์เป็นส่ือ การให้สัมปทาน การใช้
หน่วยขาย ส่ือเคล่ือนท่ี การสัมนา บรรจุภณัฑ์ พนกังานขาย การให้บริการ การจดันิทรรศการหรือ
การจดัแสดงสินคา้ การท าคู่มือสินคา้ ศูนยฝึ์กอบรม การจดันิทรรศการ การจดัศูนยส์าธิตการท างาน
ของสินคา้ และโชวรู์ม  นอกจากน้ี ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2544:13) ยงักล่าวถึง การบริหารงานลูกคา้
สัมพนัธ์อีกดว้ย 
 
  แนวคิดน้ีสอดคล้องกับงานวิจยัท่ีศึกษาพบว่าเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีธุรกิจ
ละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากัดน ามาใช้ ประกอบด้วย 9 เคร่ืองมือ ได้แก่ การโฆษณา  การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง  การจดัแสดงสินคา้ การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ  
คู่มือสินคา้ การตลาดบทเพลง และการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์  
 
  จากการศึกษาพบวา่เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอ 
จ ากดั มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler  เสรี วงษม์ณทา และช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ 
หรือกล่าวไดว้่า ธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัมีการน าเคร่ืองมือหลากหลายมาใช้ในการ
ส่ือสารถึงผูบ้ริโภค และผสมกลมกลืนกนั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดหลกัได้แก่ การ
โฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงบริษทัมีช่องทางของตนเองมากมายท าให้สามารถและหยดั
งบประมาณในการท าการส่ือสารการตลาดไดห้ากแต่สามารถสร้างการรับรู้ไดอ้ย่างมหาศาล และ
กลุ่มผูช้มแสดงทศันะวา่ช่ืนชอบโฆษณาและการประชาสัมนัธ์ละครเพลงของบริษทั อีกทั้งยงัมีส่วน
กระตุน้การตดัสินใจซ้ือบตัรชมละครเพลงของกลุ่มผูช้มอีกดว้ย 
  บริษทั ซีเนริโอ จ ากดัเน้นการบริหารเคร่ืองมือท่ีตนเองมีอยูใ่นการท าส่ือสารการตลาด 
เช่น การโฆษณาในรายการท่ีบริษทัผลิต การประชาสัมพนัธ์ในรายการโทรทศัน์ของบริษทั การ
ตกแต่งโรงละครดว้ยภาพละครท่ีก าลงัท าการตลาด การท าเวบ็ไซท ์การใชฐ้านขอ้มูลผูช้มของโรง
ละครในการท าการตลาดทางตรง นอกจากน้ียงัขอความร่วมมือบริษทัในเครือ จีเอ็มเอ็มแกรมม่ี ใน
การประชาสัมพนัธ์ผา่นบริษทันั้นๆ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายอีกดว้ย   
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  ธุรกิจละครเพลงของบริษทัซีเนริโอ พฒันาการส่งเสริมการขายร่วมกบัผูส้นับสนุน
ละครเพลงเพื่อกระตุ้นการขาย ผู ้ได้รับสิทธิในการส่งเสริมการขายจะเน้นท่ีกลุ่มลูกค้าของ
ผูส้นบัสนุน และมีขอ้จ ากดัมาก ซ่ึงกลุ่มผูช้มไม่ถึงพอใจการส่งเสริมการขายท่ีการบริษทัพฒันาข้ึน
เพราะมีขอ้จ ากดัมากมาย ไม่สอดรับกบัพฤติกรรมการซ้ือบตัรชมละคร 
 
  บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั พฒันา Rachadalai Magazine เพื่อเป็นสูจิบตัรละครเพลงของตน 
อีกทั้งยงัใช้เป็นช่องทางการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ละครเพลงท่ีตนจะผลิตในอนาคต หรือธุรกิจ
อ่ืนๆ ของบริษทั นอกจากน้ียงัมีนโยบายแสวงหารายเพื่อรองรับตน้ทุนการผลิตส่ือ คือการเปิดพื้นท่ี
โฆษณาใน Rachadalai Magazine  
 
  การท าการตลาดทางตรงโดยการส่งไปรษณียบตัรไปยงักลุ่มผูช้มนั้น เคร่ืองมือน้ีกลุ่ม
ผูช้มช่ืนชอบและประทบัใจ หากแต่ยงัเป็นการส่ือสารทางเดียว ไม่มีการวดัผลทางการตลาดและยงั
ไม่มีขอ้เสนอสิทธิประโยชน์ใหก้บัผูช้ม 
 
  บริษทั ซีเนริโอ จ ากดั สร้างฐานผูช้มดว้ยการท าการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ ผา่น R-
card  และท าการส่งเสริมการขายกบัสมาชิก R-card  และมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กบัสมาชิกอยา่ง
สม ่าเสมอและสมาชิกพึงพอใจกบัสิทธิประโยชน์ท่ีตนไดรั้บ   
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1   ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังนี ้
 1. ทีมงานบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั มีทีมงานหลกัท่ีพฒันาละครเพลงเพียง 1 ทีมเท่านั้น ซ่ึง
ส่งผลต่อก าลงัการผลิตท่ีจ ากดั และรูปแบบการผลิตละครเพลงท่ีไม่หลากหลาย ดงันั้นบริษทั ซีเนริ
โอ จ ากดั ควรพฒันาทีมผลิตเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตอนัน ามาสู่ความต่อเน่ืองของธุรกิจของ
บริษทั อีกทั้งเพื่อสร้างความหลากหลายในรูปแบบการน าเสนอละครเพลงของบริษทั 
 2. บริษทัมีการท าวิจยัผูช้มถึงความพึงพอใจในละครเพลงแต่ละเร่ืองผ่านแบบสอบอยู่
แลว้เบ้ืองตน้นบัเป็นส่ิงท่ีควรด าเนินการต่อ และน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาละครเพลงท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
ผูช้มต่อไป อย่างไรก็ตามควรเนน้การวิจยัเพื่อวดัประสิทธิผลในการด าเนินงานส่งเสริม-การตลาด
ดว้ยในคราวเดียวกนั เพื่อพฒันาแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.  บริษทัควรยงัคงใชก้ารโฆษณาทางโทรทศัน์ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการพฒันาตอนพิเศษในรายการเร่ืองของเร่ือง  และการท าการตลาดบทเพลง  เพราะ
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เคร่ืองมือดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบัตรเข้าชมละครของผูช้มอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้และควรใช้ในการส่งเสริมการตลาดต่อไป ไดแ้ก่ 
การท าการตลาดทางตรง  การจดัแสดงสินคา้ 
 4.  หากบริษทัตอ้งการกระตุน้ยอดขายบตัรละครเพลงผา่นการท าการส่งเสริมการขาย 
ควรพฒันาการส่งเสริมการขายข้ึนเองโดยไม่ตอ้งอาศยัความร่วมมือของผูส้นบัสนุนละครเพลงแต่
ละเร่ือง อยา่งไรก็ตามควรพฒันาขอ้เสนอให้กบัผูบ้ริโภคท่ีเขา้กบัพฤติกรรมการชมละครเพลงเช่น 
ผูช้มมกัมาชม 2 คนข้ึนไป บริษทัอาจจดัขอ้เสนอส าหรับผูช้ม 2 ท่าน หรือส าหรับกลุ่มผูช้มท่ีเป็น
ครอบครัวเพื่อกระตุน้การตดัสินซ้ือของผูช้ม 
 5. การท าการส่งเสริมการตลาดผ่านการตลาดทางตรง หรือไปรษณียบตัร ควรมีการ
วดัผลดา้นการตลาด หรือพฒันาขอ้เสนอหรือสิทธิประโยชน์ให้กบัผูรั้บดว้ย ซ่ึงอาจช่วยกระตุน้หรือ
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบตัรละครเพลงของผูช้มได ้
 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต  
  1. ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพวา่บริษทัผูด้  าเนินธุรกิจละครเพลงรายอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
เช่น บริษทั ดรีมบอกซ์ จ ากดั  บริษทั ทรู แฟนเทเชีย จ ากดั และบริษทั เวิร์คพอทย ์จ ากดั (มหาชน) 
วา่แต่ละบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการผลิตละครเพลงไวอ้ยา่งไร  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจละครเพลงมีอะไรบา้ง อีกทั้งการด าเนินดา้นการตลาดมีลกัษณะอยา่งไร 
  2.  ควรศึกษาความคิดเห็นของผูช้มละครเพลงวา่สาเหตุท่ีชอบชมละครพลงเป็นเพราะ
อะไร ผูช้มมีพฤติกรรมในการชมอย่างไร ลกัษณะของละครเพลงท่ีตอ้งการชมเป็นอย่างไร อตัรา
ราคาท่ีคิดวา่เหมาะสมควรอยูใ่นระดบัใด  และมีความพึงพอใจละครเพลของบริษทัต่างๆ เพียงใด 
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ชยากร สุทินศักดิ์  
จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันเปนผูอํานวยการฝายสงเสริมการ-
ตลาดใหกับบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด และบริษัท ซีเนริโอ จํากัด 
เร่ิมตนงานกับแอ็กแซ็กทคร้ังแรกในละครเร่ือง ยามเม่ือลมพัดหวน
รับผิดชอบงานดานโฆษณาและประชาสัมพันธ รวมท้ังควบคุมการ
ผลิตละครเวทีทุกเร่ืองของบริษัท และรายการโทรทัศนตางๆ ของ
บริษัท 

 
ฤดีภัณ แสง-ชโูต  

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรม-
ศาสตร สาขาตกแตงภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต และ Stage 
Management and Control จาก on University ประเทศอังกฤษ  เร่ิม
งานกับแอกแซ็กทจากการเปนผูชวยผูกํากับละคร แผนดินของเรา, 
ความทรงจําใหมหัวใจเดิม, พิสูจนรักจากสวรรค, จุดนัดฝน, หัว
ใจช็อคโกแลต  เปนโปรดิวเซอรใหกับละคร รักในรอยแคนของแอ็ก
แซ็กทในป 2545 เปนผูชวยผูกํากับ ละครเวทีลูกคุณหลวง, ดูแล
ประสานงานดานเคร่ืองแตงกายใหกับลอรดเวยมิวสิคัล Cats ท่ีมา

แสดงในเมืองไทย, ควบคุมการผลิตใหกับละครเวที บัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล(2550), กอนจะถึงบาง
รักซอยเกา, ขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล, แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล, เนื้อคู 11 ฉาก จากวันแรก
ถึงวันลา, ลมหายใจเดอะมิวสิคัล และกินรีสีรุง เดอะมิวสิคัล(La cage aux folles) 

 
ศศวัต บุษยพนัธ  

  
จบการศึกษาปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตร จากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และศึกษาตอดาน
การออกแบบโดยตรง (MFA- Stage Design) ท่ี Brooklyn Collage 
New York เปนเวลา 2 ป หลักจากท่ีไดส่ังสมประสบการณทางดาน
ละครเวที ไมวาจะเปนจากละครเพลงเร่ือง 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) 

 
 

ศศิภา กฤดากร ณ อยุธยา 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสังคมศาสตร 

สาขานิเทศศาสตร และเร่ิมตนรวมงานกับบริษัท เอ็กแซกท จํากัด 
ทันทีในป 2538 ในฐานะผูชวยผูจัดการท่ัวไปของบริษัทเปนเวลา 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  พิธีเปดและปดการแขงขันเอเชียนเกมสคร้ังท่ี 13 
ป 2541 ท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพ และกลับมารวมงานกับบริษัท 
เอ็กแซ็กท จํากัด ในฝายจัดหาสถานท่ีละครโทรทัศน กอนจะรวม
เปนหนึ่งในทีมงานผูผลิตละครเพลงของบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด 
ตั้งแตป 2544 เร่ิมตั้งแต บัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล บางกอก 2585 

เดอะมิวสิคัล และทวิภพ เดอะมิวสิคัล และในป 2550 ไดยายมาสังกัดบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ใน
ตําแหนง  House Manager จนถึงปจจุบัน 
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ปยะมาศ  เหล่ือมเมฆ  
 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เร่ิมงานดาน
การตลาด กับเมเจอรซีนีเพล็กซราว 3 ป  จึงรวมงานกับบริษัท ซีเนริ
โอ  จํากัด  ดานการตลาดต้ังแตป  2549 ปจจุบันดํารงตําแหนง 
Marketing Executiveรับผิดชอบงานดานพันธมิตรทางการตลาดและ
การตลาดใหกับธุรกิจละคร ซิทคอม ละครเวที และโรงละครเมือง-
ไทย รัชดาลัย เธียเตอร  นอกจาก นี้ยังดูแลงานดานการบริหารงาน
ศิลปนในสังกัด เอ็กแซ็กท และ ซีเนริโอ 
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ภาพผนวก ข. 

รายละเอียดโรงละครเมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 299 

รายละเอียดโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร 
 

 เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร (อังกฤษ: Rachadalai Theatre) เปนโรงละครสําหรับแสดง
ละครเวที ตั้งอยูบริเวณช้ัน 4 และช้ัน 5 ศูนยการคาดิ เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
ประวัติโรงละคร 

 เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร เปนโรงละครท่ีสรางข้ึนโดยการรวมทุนของ บริษัท ซีเนริโอ 
จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากัด โดยสมเดจ็พระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ 
พระวรชายาฯ และ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ทรงเปดโรงละคร และ
ทอดพระเนตรละครเวที ฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล รอบปฐมทัศน เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 
2550 
 
การออกแบบโรงละคร 

“เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร” ไดแรงบันดาลใจจาก คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ท่ีอยากใหมี 
Musical Theater ท่ีไดมาตรฐานระดับสากลในเมืองไทย และเล็งเห็นวาอาคาร Esplanade มีความ
เหมาะสมในดานทําเลที่ตั้งท่ีจะเปนศูนยรวมศิลปะการแสดง โดยมีแนวคิดในการออกแบบ ใหเปน 
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Thai Modern ท่ีผสมผสานเอกลักษณแหงความเปนไทยกับความทันสมัยระดับสากลไดอยางลงตัว 
พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน 

 เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร เปนโรงละครแบบโพรซีเนียม ความจุ 1,455 ท่ีนั่ง รองรับ
การเปล่ียนฉากได 48 ระดับช้ัน ภายในโรงละครมีการตกแตงแบบไทยรวมสมัย 

 ระบบเวที เปนระบบท่ีทันสมัยและไดมาตรฐานระดับเดียวกันกับโรงละครท่ี
Broadway  New York พรอมระบบ Fly ท่ีใชในการเปล่ียนฉากถึง 48 ระดับช้ัน มากท่ีสุดใน
เมืองไทย เพื่อรองรับจินตนาการอันวิจติรของงานสราง 

 ระบบเสียง ใหความรูสึกสมจริงดวยโครงสรางและระบบภายในที่ไมกอใหเกดิการ
รบกวนจากเสียงสะทอน รวมท้ังระบบ Acoustic ท่ีออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อรองรับอุปกรณ 
Amplified Sound ทุกประเภท ดวยเทคโนโลยีลํ้าสมัยจาก Mason Acoustic ผูเช่ียวชาญดานระบบ
เสียงระดับโลก 
  บริเวณภายในโรงละคร โออา หรูหรา ดวยการตกแตงภายในแบบ Thai Modern ท่ีบง
บอกอารมณแหงความเปนไทยผสานกับความทันสมัยระดับสากล พรอมส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน 
บริเวณภายในโรงละคร โออา หรูหรา ดวยการตกแตงภายในแบบ Thai Modern ท่ีบงบอกอารมณ
แหงความเปนไทยผสานกับความทันสมัยระดับสากล พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน 

 "เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร" มีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตางๆสําหรับผูชม และ
ทีมงานนักแสดง โดยช้ัน 4 ประกอบดวยสวนจําหนายบัตร (Box office) , Lobby Lounge, Theatre 
Café, Library & Internet, Executive Lounge ช้ัน 5 และช้ันลอย ประกอบดวยสวน Lobby (Pre-
function) , Theatre bar, ท่ีนัง่ และเวทีการแสดง 

 พื้นที่สําหรับทีมงานและนักแสดง ดานหลังโรงละคร ประกอบไปดวยพื้นท่ีของ
ทีมงานและนักแสดงแบงเปนสัดสวนอยางลงตัว ท้ังหองแตงตัว หองน้ํา รวมถึงหองพักผอนและ
หองประชุม สวนทางเดินถูกออกแบบใหสอดคลองกับการแสดงละครเวที ดานการขนฉากมี
อุปกรณรองรับ ท้ังลิฟทขนาดใหญ มี Hoist ขนาด 25 ตัน สามารถรองรับตูคอนเทนเนอรขนาด 40 
ฟุตได 
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ละครเวทีท่ีเปดการแสดง 
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 กมุภาพันธ - 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 กุมภาพนัธ 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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คอนเสิรตท่ีเปดการแสดง 
 •   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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ภาพผนวก ค. 
ละครเพลงที่เปดแสดง ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร 

ป 2550 -2553 
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 ฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล (2550) 

เปนละครเวทีจาก ฟาจรดทราย บทประพันธ
อมตะของ โสภาค สุวรรณ ถูกถายทอดออกมา 
ในรูปแบบละครเพลง โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ 
และทีมผูสราง บัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล และ ทวิ
ภพ เดอะมิวสิคัล เปนเร่ืองราวความรักอันยิ่งใหญ
ท่ีเกิดขึ้น ณ อาณาจักรทะเล ทราย ทามกลางความ
รอนระอุของสงครามชิงบังลังก 
  

  
เนื้อเร่ืองยอ 
 มิเชลล หญิงสาวลูกคร่ึงกําพราพอ
แม เติบโตมาในคอนแวนตจน เรียนจบ  และ
ติดตามแคชฟยา เพื่อนสนิท ของเธอมาเปนครูสอน หนังสือท่ีเมืองฮิลฟารา อาณาจักรกลาง
ทะเลทรายอันไกลโพนเม่ือท้ังคูมาถึง แคชฟยาถูกกําหนดใหเขาวังไปเปนสนมขององค อาเหม็ด 
กษัตริยแหงฮิลราฟา เพราะโหรหลวงทํานายวา หญิงสาว ท่ีจะใหกําเนิดรัชทายาทแหงองคอาเหม็ด 
ไดเดินทางมาถึงแลว แตแคชฟยามีคนรักแลว และกําลังเขาใจผิดวามิเชลลจะแยงโรแบร คนรักชาว
ฝร่ังเศสของเธอไป เธอจึงคิดกําจัดมิเชลลโดย วางแผนสงมิเชลลเขาไปเปนสนมแหงองคอาเหม็ด
แทนตนโดยมีชาริฟราชองครักษคนสนิทขององคอาเหม็ดเปนผูมารับตัวไป ตามราชประเพณี 
 คืนวันสงตัวมิเชลล โอมานญาติผูนองของกษัตริยอาเหม็ดไดกอ กบฎ และสังหาร
กษัตริยอาเหม็ดจนส้ินพระชนมตอหนาชาริฟ ชาริฟเสียใจมากเขาตอสูกับทหารกบฎและพามิเชลล
หลบหนีเขา ทะเลทรายไปดวยกัน 
 ในทองทะเลทรายอันเวิ้งวาง สองหนุมสาวตองเผชิญกับ ภูมิประเทศ ท่ีกันดารโหดราย
แสงแดดรอนแรงและทหารท่ีคอย ตามลาเอาชีวิต ความยากลําบากและอุปสรรคตางๆ ทําใหท้ังคู 
ใกลชิดกันจนเกิดเปนความเห็นอกเห็นใจและกลายเปนความรัก ในท่ีสุด แตความรักของเขาและเธอ
ยังมิอาจสมหวังได เพราะ อุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุดของท้ังคูคือ ภารกิจหนาท่ีของชาริฟท่ีจะ ตองกอบกู
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บัลลังกแหงฮิลฟาราใหกลับสูความรมเย็นดังเดิมเม่ือ ความรักอันยิ่งใหญ ตองพบกับบททดสอบ
สําคัญท่ีสุด และ อันตรายท่ีสุดชะตากรรมของเธอและเขา จะลงเอยอยางไร... 
 
นักแสดงหลัก 
 •  ปฏิภาณ ปฐวีกานต     แสดงเปน    ชาริฟ  

ราชองครักษประจําตัวองคอาเหม็ด เปนท้ังทหารและหมอท่ีมีความเช่ียวชาญภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของบานเกิด เมืองนอน ซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอองคอาเหม็ดยิ่งชีพ 

 •  มีเรีย เบนเนเดดต้ี     แสดงเปน    ชามิเชลล  
หญิงสาวลูกคร่ึงฝร่ังเศส รักศักดิ์ศรี และความเทาเทียม เช่ือวาผูหญิงทุก คนมี 
คุณคาไมแพผูชาย มีความเจ็บ ปวดในอดีตท่ีพอแมเปนคนตางเชื้อชาติกัน เธอจึง
ถูกญาติๆรังเกียจ มิเชลลตองการมาเร่ิมตนชีวิตใหมท่ีฮิลฟารา แตชีวิตกลับตอง
เผชิญกับ เหตุการณพลิกผันอยางใหญหลวง 

 •  ศรัณยู วงษกระจาง     แสดงเปน    ชากษัตริยอาหเม็ด 
กษัตริยแหงเมืองฮิลราฟา ปกครอง บานเมืองดวยความสงบสุข เครงครัด ดวยกฏ 
ระเบียบ ทําทุกอยางเพื่อปก ปองแผนดินฮิลฟารา และชาวเมืองใด อยูอยางรมเย็น
เปนสุข 

 •  พชรพล จั่นเท่ียง (วิทย AF1)     แสดงเปน    โอมาน  
นองชายคนละแมของกษัตริยอาเหม็ดเปนคนมักใหญใฝสูงบาอํานาจ โหดเหี้ยม 
อิจฉาพี่ชายท่ีไดทุกอยางไป โดยเฉพาะบัลลังกฮิลฟาราจึงคิดกอการกบฎ 

 •  ญาญา หญิง     แสดงเปน    ชาแคชฟยา  
ลูกสาวมหาเศรษฐีเมืองฮิลฟารา เอาแตใจตัวเอง รักแรงเกลียดแรง พรอมจะทําลาย 
ทุกคนท่ีเขามาขวาง ความตองการของตน 

 
ลําดับฉากละครเวที  
 •  ทะเลทราย / เมืองฮิลฟา/ สนามบิน : เพลง ดินแดนทะเลทราย/ ฮิลฟารา 
 •   ตลาด  : เพลง สวัสดีมิเชล/ นี่หรือฮิลฟารา 
 •   บานแคชฟยา  : เพลง ศัพทคําสุดทาย/ จดหมาย 
 •   ตลาด/ บานแคชฟยา  : เพลง ส่ิงท่ีติดอยูในใจ/ แคน 
 •   ตลาด   
 •   วัง (ทองพระโรง) : เพลง วันท่ีเฝารอ/ 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/ ส้ินฮิลฟารา 

 •  ทะเลทราย  : เพลง เราชาวคาราวาน/ ลํานําทราย/ ไมมีใคตองการ/ เพิ่งรู/ ลาตัวชารีฟ/  
     พรหมลิขิต(Reprise) 
องก 2 
 •   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 
 
ราคาบัตร 
  •   บัตรราคา 500  1,000  1,500 2,000  2,500 บาท 
 
รอบการแสดง   
 ฟาจรดทราย เดอะมิวสิคัล จัดแสดงต้ังแต 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2550 ท่ี รัชดาลัย เธียเตอร ศูนยการคาเอสพลานาด เปนละครเวทีเร่ืองแรกฉลองโรงละคร
สรางใหม เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร ประสบความสําเร็จจนตองมีการขยายรอบเพ่ิมถึง 3 คร้ัง โดย
ทําสถิติเปดรอบการแสดงท้ังหมด 53 รอบการแสดง ภายในเวลาไมถึง 2 เดือน นับเปนสถิติใหมของ
วงการละครเวทีเมืองไทย ท่ีเปดรอบการแสดงมากท่ีสุด 
 •   ฟาจรดทราย  เดอะมิวสิคัล รอบท่ี 1 
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เปดการแสดงต้ังแต 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2550 ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธีย-
เตอร ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 21 รอบการแสดง 

 •   เพิ่มรอบฟาจรดทราย  เดอะมิวสิคัล  รอบท่ี 2 
เปดการแสดงต้ังแต 8 มิถุนายน - 8 กรกฏาคม 2550 ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร 
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 28 รอบการแสดง 

 •   เพิ่มรอบฟาจรดทราย  เดอะมิวสิคัล รอบท่ี 3  
เปดการแสดงต้ังแต 10 กรกฏาคม - 15 กรกฏาคม 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธีย
เตอร ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 8 รอบการแสดง 
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 บัลลังก เมฆ เดอะมิวสิคัล เปน
ละครเวทีซ่ึงสรางจากบทประพันธของ ยุทธนา 
มุกดาสนิท กํากับโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เคย
เปดการแสดงแลว 3 คร้ัง คือ ในป พ.ศ. 2544 
พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 โดยสองคร้ังแรก
แสดงท่ีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย สวน
คร้ังท่ี 3 จัดแสดงท่ีโรงละคร เมืองไทย รัชดา-
ลัย เธียเตอร ศูนยการคาดิเอสพละนาดการเปด
การแสดงท้ังสามครั้งนั้นรวมแลวท้ังหมดเปด 
80 รอบการแสดง 
 
เนื้อเร่ืองยอ 
 ปานรุง สมุทรเทวา บุตรสาวคน
เดียวของนางคมขวัญเจาของกิจการบริษัทสมุทรเทวาเดินเรือ จบการ ศึกษาจากตางประเทศ คมขวัญ 
วาดหวังไววาบุตรสาวคนน้ีจะมารับชวงดูแลกิจการเดินเรือตอจากเธอ ในวันเล้ียงตอนรับการ
กลับมา ของปานรุง เธอไดมีโอกาสพบ กติยา เพื่อนสนิทสมัยนักเรียนและเรือโทวาสุเทพ นทีพิทักษ 
คูหม้ันของกติยา วาสุเทพ หลงรักปานรุงจนยอมถอนหม้ันจากกติยามาหม้ันกับปานรุงแทน กติยา
โกรธแคนมาก แตแลวเม่ือปานรุงไดพบกับชูนาม ดิเรกวิทยา เพลยบอยหนุมนักเรียนนอก ท่ี
นาสนใจและมีชีวิตชีวากวาวาสุเทพ ปานรุงตัดสินใจถอนหม้ันวาสุเทพสงคืนใหกติยา และแตงงาน
กับชูนาม โดยไมฟงคําคัดคานจากคมขวัญ ผูเปนแมเลย 
 กิจการเดินเรือของคมขวัญเสียหายหนักข้ึน ประกอบกับปานรุงใหชูนามไดเขามามี
สวนบริหารงานโดย ไมรูวาเบ้ืองหลังชองชูนามนั้นคือนักพนันตัวยง เขาเร่ิมเอาเงินมาหมุน หนักเขา
ก็ลอบสงของเถ่ือนเพื่อใหหนี้พนัน แตโชคไมเขาขาง ชูนามกับพรรคพวกถูกจับได เพราะเกิดการ
ฆาตกรรมนายชางฝร่ังข้ึน เม่ือหลักฐานมัดตัวแนนหนา ชูนามโดนจับและถูกตัดสินจําคุก 20 ป ปาน
รุงเสียใจที่ถูกหลอกโดยสามีท่ีตนรัก เธอสํานึกผิดท่ีไมเช่ือแมตั้งแตตน แตทุกอยางก็สายเกินไปเสีย
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แลว ตระกูลสมุทรเทวาลมละลาย ปานเทพ ดิเรกวิทยาบุตรคนแรกของเธอถือกําเนิดข้ึน หากแตคม
ขวัญผูเปนแม ตรอมใจ และเสียชีวิตดวยโรคหัวใจ ปานรุงลมละลาย บานสมุทรเทวาท่ีเธออยูมา
ตั้งแตเกิดถูกยึด ปานรุงและลูกชายของเธอถูกไลออกจากบานหลังเสร็จงานศพแม ปานรุงสัญญากับ
ตัวเองวาลูกของเธอ จะตองไดรับส่ิงท่ีดีท่ีสุดและจะตองไมมีชีวิตตกต่ําเชนเธอ 
 เกื้อ รุประมาณ ลูกชายคนขับรถท่ีซ่ือสัตยของคมขวัญ ผูซ่ึงหลงรักปานรุงต้ังแตเด็ก พา
ปานรุงกับปานเทพมา อยูท่ีบาน แตดวยความเยอหยิ่งของปานรุงทําใหแมของเกื้อไมคอยชอบนัก 
และมักจะมีปากเสียงกันอยูบอยๆ ปานรุงอยูกับเกื้อ จนมีลูกชายดวยกันอีกคนช่ือ ปรก ปานรุงสงลูก
ท้ังสองของเธอเขาโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงทําใหคาใชจายมากกวาปกติ เกื้อตองรับจางขับรถรับจาง
เพ่ิมเติม สวนปานรุงก็ตัดสินใจหางานทําท้ังๆ ท่ีเธอไมเคยตองลําบากเลยในชีวิต เธอเร่ิมทนความ
ลําบากยากจนไมไหว ขณะนั้นเองวาสุเทพผูท่ียังรักปานรุง อยางไมเปล่ียน แปลงก็เขามาในชีวิตของ
เธออีกคร้ัง เขายอมท้ิงกติยาและโดมลูกชายคนเดียวของเขา มาอยูกับปานรุงและลูกๆของเธอ เกื้อ
รูตัวดีวาตัวเองตํ่าตอยแคไหน จึงจําตองปลอยปานรุงไปสูส่ิงท่ีดีกวา วาสุเทพสัญญาวาจะดูแลเด็กๆ 
เปนอยางดี 
 ชวงสงครามเวียดนาม ปานรุงอาศัยบารมีของวาสุเทพชวยใหมีเสนสายในวงการทหาร
อเมริกัน ปานรุงจึง เร่ิมมีฐานะข้ึนอีกคร้ัง เธอยังมีลูกกับวาสุเทพอีก 2 คน คือ ปานวาดและ ปกรณ 
ดวยความเปนลูกชายคนเล็ก และเกิดมาพรอมกับโชคท่ีทําใหชีวิตเธอดีข้ึน ปานรุงจึงรักปกรณมาก 
ขณะท่ีชูนามอยูในเรือนจํา ปานเทพแอบมาพบพออยูบอยๆ เม่ือปานรุงรูเร่ืองจึงสงปานเทพ ไป
ศึกษาตอท่ีอเมริกาทันที 
 14 ปผานไป ลูกๆ ของปานรุงโตเปนหนุมสาว ปานรุงต้ังใจจะใหปานเทพท่ีเรียนจบ
บริหารธุรกิจจากอเมริกากลับมาดูแลกิจการท้ังหมดของเธอ ปานรุงวางแผนขยายธุรกิจของเธอโดย
ใหปรก ลูกชายของเธอและนิชา ลูกสาวคุณนายนิรมลนักธุรกิจช่ือดังหม้ันกัน แตเม่ือคุณนายนิรมล
ถูกฟองลมละลาย ปานรุงจึงยกเลิก การแตงงานท้ังหมด ปรกและนิชาชวยกันหาทางออกท้ังคู
ตัดสินใจไปขอความชวยเหลือ จากเกื้อผูเปนพอ ซ่ึงบัดนี้ไดเปนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ทําให
ปานรุงไมพอใจเปนอยางมาก 
 ปานเทพดูแลกิจการทุกอยางแทนปานรุงและไดปรับปรุงกิจการไปในทิศทางของตน 
หากแตปานรุงไมเห็นดวย จึงมีปากเสียงกัน ปานเทพตัดสินใจออกจากบานไปทําธุรกิจกับชูนามซ่ึง
พนโทษออกมาจากคุกแลว 
 ปานวาดพบรักกับโดมดีเจหนุม ท้ังสองมีความรักใหกันและกันอยางมากมาย โดยท่ีท้ัง
คูไมรูวาความรัก ของเขาท้ังสองนั้น ดําเนินอยูบนเสนทางของความเกลียดชัง เพราะโดมท่ีแทจริง
นั้นคือลูกชายของกติยา และวาสุเทพ และการท่ีท้ังสองไดมีโอกาสพบรักกันนั้น ท้ังหมดเปนแผน
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ของกติยาท่ีตองการแกแคนปานรุง โดยหวังใหโดมทําลายปานวาดและย่ิงกวานั้น ท้ังคูเปนพี่นองพอ
เดียวกัน ส่ิงเลวรายนี้จะทําใหท้ังปานรุง และวาสุเทพตองเจ็บปวดอยางแสนสาหัสเชนเดียวกับท่ีเธอ
เปน 
 สวนปกรณ ไดพบรักกับ วิรินทร เพื่อนท่ีมหาวิทยาลัย ปกรณเองกังวลใจมาก เพราะรู
วาแมคาดหวังในตัวเขามาก และจะไมมีวันอนุญาตใหเขากับวิรินทรไดรักกันอยางแนนอน เพราะวิริ
นทรเปนเด็กสลัมท่ียากจน ปานรุงโกรธมากท่ีปรกและนิชาแอบไปแตงงานกัน เธอจึงลงโทษโดยไล
ท้ังสองคนไปอยูเรือนเล็ก และตอวาเกื้ออยางหนัก และเธอก็ตองโกรธมากข้ึน เม่ือรูวาปานเทพไป
อยูกับชูนามผูเปนพอ ยิ่งไปกวานั้นปานวาดลูกสาวคนเดียวของเธอ ยังถูกไลออกจากมหาวิทยาลัย 
เธอจึงตองกักบริเวณปานวาดไมใหออกไปไหน 
 ปานเทพรวมกับชูนามทํากิจการแชรผิดกฎหมาย แตถูกจับได หุนสวนหักหลังกันเอง 
ท้ังคูโดนเจาหนี้ตามลา ชูนามใหปานเทพกลับมาขอความชวยเหลือจากแม แตถูกปฏิเสธ ดวยความ
วูวามปานเทพเผลอทํารายปานรุง จนบาดเจ็บ แลวหนีไป ชูนามถูกฆาตายเพราะปกปองปานเทพ า
นรุงชวยปานเทพหนีออกนอกประเทศกอนถูกจับ ทําใหปานเทพไดรูถึงความรักและการใหอภัยจาก
ผูท่ีเปนแมแมวาเขาจะทําผิดตอแมมากก็ตาม 
 ปานวาดตัดสินใจหนีออกจากบานไปกับโดม ท้ังคูติดยาเสพติดและตกระกําลําบากาย
ทรัพยสินติดตัวท่ีมีอยูจนหมด โดมลงแดงตองการยา ดวยความรักของปานวาด เธอจึงยอมเปน
ผูหญิงหากิน เพื่อหาเงินมาซ้ือยาเสพติดใหโดม เธอไมกลากลับไปหาแม เพราะคิดวาตนเปนลูกท่ีไม
ดี ทําลายความฝนของแม วาสุเทพมาตามหาปานวาด ท่ีบานกติยา และไดรูความจริงท้ังหมดวาเปน
แผนการของกติยา วาสุเทพตกใจมาก ทําใหอาการโรคหัวใจกําเริบ จนเสียชีวิต 
 ทางดานปกรณนั้น นับวันก็รักวิรินทรมากยิ่งข้ึน และสับสนเม่ือรูวาแมยิ่งคาดหวังกับ
ตัวเขามาก เพราะผิดหวังจาก พวกพี่ๆ แตในท่ีสุดปกรณตัดสินใจยืนยันความรักของตนกับวิรินทร 
ปานรุงจําใจตองจัดงานแตงงานใหท้ังคู แตตอมาดวยความท่ีปกรณยังไมเปนผูใหญพอจึงเกิดเขาใจ
ผิด ปกรณระแวงวาลูกในทองวิรินทรไมใชลูกเขา วิรินทรเสียใจและท้ิงปกรณไป ปกรณยอมรับ
ไมได และโทษวาเปนความผิดของแม จึงกอโศกนาฎกรรม คร้ังใหญข้ึนเพื่อใหแมรูวาความรูสึก
ของการท่ีตอง เสียคนท่ีรักท่ีสุดไปเปนอยางไร สวนเกื้อตามหาปานวาด จนพบและพากลับมาหา
ปานรุงดวยสภาพไมปกติ ปานรุงรับปานวาดกลับบานและรักษาเธอจนอาการคอยดีข้ึน 
 ตํานานความรักอันยิ่งใหญของปานรุง ปดฉากลงพรอมกับบทสุดทายของชีวิตเธอ 
ความรักเชนไรท่ีจะถูกตองงดงาม คําถามนี้ยังคงไรคําตอบ มีทางเลือกอีกมากมายใหไดทดลอง และ
เรียนรู ขอเพียงแตอยาหยุดท่ีจะคนหา และเดินทางไปพรอมกับหัวใจท่ีเต็มเปยมไปดวยความรัก 
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นักแสดงหลัก 
 •  สินจัย เปลงพานิช  แสดงเปน    ปานรุง 
 •  ทรงสิทธ์ิ รุงนพคุณศรี  แสดงเปน    เกื้อ 
 •  ภาณุเดช วัฒนสุชาติ แสดงเปน    วาสุเทพ 
 •  เจสัน ยัง   แสดงเปน    ปานเทพ 
 •  ปติศักดิ์ เยาวนานนท   แสดงเปน    ปรก 
 •  กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา แสดงเปน    ปานวาด 
 •  สุกฤษฎ์ิ วิเศษแกว  แสดงเปน    ปกรณ 
 •  โฉมฉาย ฉัตรวิไล   แสดงเปน    คมขวัญ 
 •  หนึ่งธิดา โสภณ  แสดงเปน    วิรินทร 
 •  สุดา ช่ืนบาน  แสดงเปน    ยายปน 
 •  ชลเลขา ละงู  แสดงเปน    กติยา 
 •  อภิญญา บุญยะประณัย  แสดงเปน    นิชา 
 •  เลอวิทย สังขสิทธ์ิ   แสดงเปน    เขม 
 •  นรินทร ภูวนเจริญ  แสดงเปน    โดม 
  
ลําดับฉากละครเวที  
องกท่ี1 •  บทนํา  
 •  เพราะรัก  
 •  วอนฟา  
 •  เกิดมาจน  
 •  ปลอบโยน  
 •  เธอคนเดิม  
 •  อยารองไหเลย  
 •  เม่ือวนัเปล่ียนผัน (1)  
 •  เด็กด ี 
 •  มันแปลกดนีะ  
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 •  รักหรือเปลา  
 •  อยากเดินดวยคน  
 •  ทุกคนตองทําตาม  
 •  เพชรแท  
 •  นี่คือคําส่ัง  
 •  เดยีวดาย  
องก 2 

•   บอกความจริง  
 •  บอกความจริง  
 •  กันและกนั  
 •  เม่ือวนัเปล่ียนผัน (2)  
 •  มองโลกในแงด ี 
 •  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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 สูฝนอันยิง่ใหญ : Man of LA MANCHA (2551) วรรณกรรมเรื่อง ‘ดอน กีโฮเต บรุุษ

แหงลามันชา’ ไดรับการ ยกยองเปนวรรณกรรมอมตะ เร่ืองหนึ่งของโลก และเปนความ ภาคภูมิใจ 
อยางสูงสุดของชาวสเปนท้ังประเทศ วรรณกรรม 
เร่ืองนี้ไดรับการแปลจากตนฉบับ ภาษาสเปน 
เพื่อตีพิมพเปน ภาษาไทยเม่ือเร็วๆ นี้ และไดรับ
การแนะนํา เปนพเิศษ ในโอกาสการฉลอง
ครบรอบ 400 ปแหง ความสัมพันธ ระหวางไทย
กับสเปน เดล วาสเซอรมาน นักการละคร ชาว
อเมริกัน ไดนาํวรรณกรรมช้ินนี้มาประพันธ เปน
บทละคร เพลงท่ีสรางความประทับใจ จนมีผูนํา
ไปสรางเปน ละครเวที คร้ังแลวคร้ังเลา ท่ัวทุกมุม
โลก เพลง The Impossible Dream จากละครเร่ือง
นี้ ไดกลายเปนเพลงอมตะ และบทละครเพลง 
เร่ืองนี้ ยังไดรับการนํา ไปสรางเปน ภาพยนตร
ดวย  
 

 คณะละคร ‘สองแปด’ เคยจัดแสดงละครเร่ืองนี้ ท่ีโรงละคร แหงชาติ เม่ือ พ.ศ. 2530 
กํากับการแสดงโดยยุทธนา มุกดาสนิท ไดรับการตอนรับจากผูชมอยางลนหลาม และไดรับการ
กลาวขานขามทศวรรษมาจนถึงทุกวันนี้ 
 
เร่ืองยอ ‘สูฝนอันยิ่งใหญ’  

 มิเกล เด เซรบานเตส (Miguel de Cerventes) ถูกนํามา ขังคุกใตดิน พรอมคนรับใช เพื่อ
รอข้ึนศาลศาสนา บรรดานักโทษ ในคุกต้ังตนเปนศาลเต้ีย ขอไตสวนความผิด ของเขา เซรบานเตส 
จึง ขอสูคดีดวยการนําเสนอละครของเขา ท่ีเปน เร่ืองราวของ ดอน กีโฮเต (Don Quixote) อัศวิน 
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แหงลามันชา ผูเดินทางผจญภัยไป เพื่อปราบอธรรม พรอมผูติดตาม ช่ือ ซานโช (Sancho) ระหวาง
ทาง ดอน กีโฮเต ไดพบกับ หญิงโรงเต๊ียม ช่ือ อัลดอนซา (Aldonza) ท่ีเขาเห็นวา เธอคือ ดัลซิเนีย 
สตรีสูงศักดิ์   ผูท่ีเขาขออุทิศ ชัยชนะแหงการตอสูให ทามกลางเสียงหัวเราะเยาะของทุกคน วาเขา
เปนแคคนบา ดอน กีโฮเต พิสูจนความมุงม่ัน ของเขาดวยการตอสูกับศัตรู ผูเลวรายคร้ังแลวคร้ังเลา 
จน อัลดอนซา ยอมเช่ือวา เธอคือ ดัล ซิเนีย และพรอมรวม เดินทางไปในโลกแหงความฝน อัน
ยิ่งใหญของ ดอน กีโฮเต แตดวย ความเปนจริง อันโหดราย เธอกลับถูกกระทําชําเราจาก พวกคน
ตอนฬอจนส้ินหวังในความดีและฃีวิต แตดวยแรง ศรัทธาท่ีไมเส่ือคลายของ ซานโช ผูอยูเคียงขาง 
ดอน กีโฮเต จนวัน ท่ีเขากําลังจะส้ินลม อัลดอนซา ก็ตัดสินใจอีกคร้ัง ท่ีจะ สานตอความฝน และ
มุงม่ันของ ดอน กีโฮเต อัศวิน แหง ลามันชาผูนี้ 

 
นักแสดงหลัก 

 เจมส เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์   รับบทเปน ดอน กีโฮเต 
 เมย ภัทรวรินทร ทิมกุล  รับบทเปน อัลดอนซา 
 เบน ชลาทิศ    รับบทเปน ซานโช 

 
ราคาบัตร 
 •   บัตรราคา 500  1,000  1,500 2,000  2,500 3,000 บาท 
 
รอบการแสดง :  

 13 รอบการแสดง 
  ตั้งแตวนัศุกรท่ี 13 ถึงวันอาทิตยท่ี 22 มิถุนายน 2551 

 
เวลาในการแสดง   

  ระยะเวลาการแสดง 2 ช่ัวโมง 15 นาที (ไมมีพักคร่ึงการแสดง) 
  
จําหนายบัตรท่ัวไป  

 ตั้งแตวนัศุกรท่ี 21 มีนาคม 2551 ถึงวันอาทิตยท่ี 22 มิถุนายน 2551 
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 ขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล (2551) 
หรือ Behind the Painting The Musical เปนละคร
เวทีจาก นวนิยายเร่ือง ขางหลังภาพ บทประพันธ 
อมตะของ ศรีบูรพา ท่ีถูกนํามาสรางเปนละคร
โทรทัศน และในรูปแบบภาพยนตรมาแลวถึงสอง
คร้ัง และในคร้ังนี้ถูกถายทอดออกมา ในรูปแบบ
ละครเพลง  โดยคาย  เอ็กแซ็กทและซีเนริโอ 
อํานวยการสรางโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เปดการ
แสดง ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร ท้ังส้ิน 49 
รอบการแสดง โดยเนื้อเร่ืองเปนเร่ืองราวของความ
รักตางวัย ตางสถานะ นําแสดงโดย สุธาสินี พุทธิ
นันทนและ สุกฤษฎ์ิ วิเศษแกว 
 
เนื้อเร่ืองยอ 
 หมอมราชวงศกีรติยังสาวและสวยสดช่ืนอยู เชนเดียวกับสุภาพสตรีสมัยใหมท่ีรูจัก
บํารุงรักษาความงามแลวัยไวได ดวยเหตุนี้ เธอจึงเปนท่ีสะดุดตาสะดุดใจของนพพร เด็กหนุมผูหาง
การสมาคมกับสุภาพสตรีไทยถึง 3 ปเศษแลวอยางมากมาย และโดยท่ีไดติดตอกันอยูตลอดเวลาท่ี
หมอมราชวงศกีรติกับสามีพักอยูท่ีประเทศนั้นจึงทําใหนพพรกับหมอมราชวงศกีรติคุนกันจนถึงขีด
สนิทสนม ประกอบกับไดอยูดวยกันทามกลางภูมิภาพอันสวยงามของประเทศญ่ีปุน และความงาม
ความเปลงปล่ังของหมอมราชวงศกีรติ เปนส่ือชักจูงใจดวยในท่ีสุดนพพรเด็กหนุมผูไมเดียงสาใน
เร่ืองรัก ก็เกิดความรักในหมอมราชวงศกีรติข้ึน 
 ความรักอันบริสุทธ์ิและรอนแรงของผูท่ีเพิ่งมีความรักเปนคร้ังแรกนี้ ดูเหมือนจะทําให
หมอมราชวงศกีรตินักศิลปะซ่ึงไมเคยไดพบความรักเลยรูสึกลําบากใจ ท่ีจะขมใจไวอยูมากเหมือน
หัน แตหมอมราชวงศกีรติมีอายุมากแลว และท้ังไดรับการอบรมศึกษาในทางดีงามในชีวิตเบ้ืองตน
มาแลว ก็ขมใจไวอยางดี จนนพพรไมสามารถจะทราบไดวา หมอมราชวงศกีรติรักตนหรือไม คร้ัน
แลวท้ังสองก็จากกัน เม่ือกําหนดการเท่ียวญ่ีปุนของพระยาอธิการบดียุติลง ความรักของนพพรคงรบ
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เราจิตใจใหกระสับกระสายจนถึงขีดสุด เม่ือตอนที่จากกันไปใหมๆคร้ันแลวก็คอยๆออนลงตาม
ธรรมชาติของคนท่ีมีภาระท่ีจะตองใสใจมากกวาความรูสึกนี้ จนในท่ีสุดเม่ือสองปลวงไปแลว นพ-
พรก็รูสึกในกีรติอยางมิตรคนหน่ึงเทานั้น 
 6 ปลวงไป นพพรสําเร็จการศึกษาและฝกหัดงานท่ีญ่ีปุนพอสมควรแกการแลวก็กลับ
สยาม ในขณะน้ีหมอมราชวงศกีรติเปนหมายแลว และบําเพ็ญชีวิตอยูอยางสงบเสง่ียม เขาท้ังสองคน
ไดพบกันอีกคร้ังหนึ่ง แตเปนการพบท่ีนพพรรูสึกเหมือนพบพี่สาวท่ีดีคนหน่ึงเทานั้น เวลา 6 ปใน
ญ่ีปุนไดเปล่ียนจิตใจของนพพรเด็กหนุมผูออนแกความรักใหเปนชายหนุมญ่ีปุนท่ีไมใครจะคิดถึง
ใครจะคิดถึงอะไรนอกจากงานและการต้ังตัวเทานั้น คร้ันแลวนพพรก็แตงงานกับคูหม้ันท่ีบิดาหาไว
ไหเม่ือคร้ังยังศึกษาอยูในญ่ีปุน เม่ือแตงงานแลวไดสองเดือน นพพรไดทราบวาหมอมราชวงศกีรติ
ไดเจ็บหนักดวยโรควัณโรค และอยากพบเขา จนแพทยและพยาบาลรูสึกวาควรจะมาตามเขาใหไป
พบ เพื่อใหคนไขไดสงบจิตใจในวาระสุดทาย นพพรก็ไปเยี่ยมและหมอมราชวงศกีรติก็ให
ภาพเขียนท่ีระลึกถึงสถานท่ีใหกําเนิดความรักแกเขาท้ังสอง ซ่ึงเปนภาพวาดโดยฝมือของเธอเอง 
พรอมดวยคําตัดพอบางประโยค เปนท่ีสะกิดใจนพพรใหระลึกถึงความหลังและหวนคิดเสียดาย
อาลัยคนรักคนแรกของตน คร้ันแลวหมอมราชวงศกีรติสตรีผูอาภัพในเร่ืองรักก็ถึงแกกรรมใน 7 วัน
ตอมา และเร่ืองก็จบลงเพียงเทานี้ 
 
นักแสดงหลัก 
 สุธาสินี พุทธินันทน เปน หมอมราชวงศกีรติ 
 สุกฤษฎ์ิ วิเศษแกว เปน นพพร 
 รัดเกลา อามระดิษ เปน นวล 
 โกวิท วัฒนกุล เปน ทานเจาคุณอธิการบดี 
 พีรชยา พิณเมืองงาม เปน ปรีดิ์ 
 เขมรัชต สุนทรนนท เปน พาที 
 เลอวิทย สังขสิทธ์ิ เปน เสรี 
 กฤษณะ ประจงการ เปน สมบูรณ 
 
ทีมงาน 
 ประพันธดนตรี  โดย  สราวุธ เลิศปญญานุช 
 ประพันธคํารอง  โดย  วิเชียร ตันติพิมลพันธ 
 บทละคร โดย  ศุภกร เหรียญสุวรรณ , พิมพมาดา พัฒนอลงกรณ , พรินทรา ชูโต 

DPU



 317 

 กํากับดนตรี   โดย  สราวุธ เลิศปญญานุช 
 กํากับลีลา   โดย  สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา 
 กํากับศิลป   โดย  ศศวัต บุษยพันธ 
 ออกแบบเคร่ืองแตงกาย โดย     ศักดิ์สิทธ์ิ 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 
 
ลําดับฉากละครเวที  
องก 1  
 •   ภาพแหงชีวิต  (บานนพพร พ.ศ. 2483) 
 •   ความลับ    (บานคุณหญิงกีรติ พ.ศ. 2476) 
 •   นะทซึ    (กรุงโตเกียว) 
 •   ชุดน้ําเงินลายจุด   (สถานีรถไฟ) 
 •   เธอสวย    (ทําเนียบสยามในโตเกียว) 
 •   ความสุขท่ีแทจริง  (หนาบานและภายในบานพักเจาคุณและคุณหญิง) 
 •   ทองแดนตะวัน   (บนรถไฟ, โตเกียว, และเมืองรอบๆ โตเกียว) 
 •   รักแทมีอยูจริง   (บึงน้ําในสวนสาธารณะ) 

 •   คําถาม   (บึงน้ําในสวนสาธารณะ) 
 •   ความสุขท่ีแทจริง (Reprise) (หนาบานพักเจาคุณและคุณหญิง) 
 •   พูดชัดๆ   (ถนนในโตเกียว) 
 •   จดหมาย    (บานปรีดิ์ในบางกอก) 
 •   รุมรอน   (ภายในและภายนอกหองบอลรูมโรงแรมในโตเกียว) 

 •   ภาพแหงความหลัง (ภายในและภายนอกหองบอลรูมโรงแรมในโตเกียว) 
 •   ความลับ  (มิตาเกะ) 
 •   หากฉันมีความรัก  (มิตาเกะ) 
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 •   ฉันแทบใจจะขาด  (ทาเรือโกเบ) 
 
องก 2 
 •   ฝนราย   (ญ่ีปุน) 
 •   คําวารัก   (ญ่ีปุนและสยาม พ.ศ. 2476-2482) 

 •   ไมมีเคยมีคําวาสาย (บานเจาคุณ) 
 •   ระบายความฝน ( บานเจาคุณ) 
 •   เร่ิมชีวิตใหม  (ทาเรือ) 
 •   เคยรัก   (บานคุณหญิงกีรติ) 

 •   อยากพูดใหเธอรู  (บานคุณหญิงกีรติ) 
 •   สรางภาพเราใหดูดี(รานอาหาร) 

 •   ภาพวันนั้น  (บานนพพร พ.ศ. 2483) 
 •   สายเสียแลว  (บานคุณหญิงกีรติ) 
 •   ภาพแหงชีวิต  (Reprise)(บานนพพร) 
 
ราคาบัตร 
  •   บัตรราคา 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 บาท 
  •   เฉพาะรอบวันพฤหัส 14.00 น.(บรรยายภาษาญ่ีปุน)  
      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 โดยเปดการแสดงท้ังหมด
เปนจํานวนท้ังส้ิน 49 รอบการแสดงดวยกัน  และมีการเปดรอบการแสดงท้ังรอบท่ีมีซับไตเต้ิล
ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุน 
 •   รอบปฐมทัศน วันท่ี 18 สิงหาคม 2551 เวลา 19.00 น 
 •   รอบส่ือมวลชน วันท่ี 19 สิงหาคม 2551 เวลา 19.00 น 
 •   รอบกาลาไนท วันท่ี 21 สิงหาคม 2551 เวลา 19.00 น 
 •   รอบกาลาไนท โดยแคมเปญ “แบรนด...รังนกแท วันท่ี 22 สิงหาคม 2551 เวลา 
19.00 น. 
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 •   ขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล รอบท่ี 1 
ปดการแสดงต้ังแต 21 สิงหาคม-14 กันยายน 2551 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร 
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 27 รอบการแสดง 

 •   เพิ่มขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล รอบท่ี 2 
เปดการแสดงต้ังแต 17 กันยายน-28 กันยายน 2551 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร 
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 14 รอบการแสดง 

 •   เพิ่มขางหลังภาพ เดอะมิวสิคัล รอบท่ี 3  
เปดการแสดงต้ังแต 17 ตุลาคม-26 ตุลาคม 2551 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร 
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 8 รอบการแสดง 
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แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล (2552) 
 ถูกสรางข้ึนโดย บริษัท ซีเนริโอ จํากัด กํากับการ
แสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ท่ีนําตํานาน แม
นาคพระโขนง มาทําในรูปแบบของ ละครเพลง 
โดยเปดทําการแสดง ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธีย
เตอร ตั้งแต 20 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน และ 16 
กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รวมท้ังหมด 
51 รอบ 
 
 
นักแสดงหลัก 
 •  นัท มีเรีย     แสดงเปน     แมนาค  

หญิงสาวผูซ่ือสัตยและจงรักภักดีในความรัก ความผูกพันท่ีเธอมีตอพอมาก-สามี 
ทําใหเธอไมอาจตัดใจไปสูสุขคติได วิญญาณยังคงวนเวียนเพ่ือรอคอยสามี นา
เสียดายท่ีความหวัง ของเธอไมอาจเปนจริงไดแมนาคจึง พยายามทําทุกวิถีทาง
เพื่อใหเธอไดครองคูกับพอมาก โดยไมสนใจ วาจะตองใชวิธีใด 

 •  อาณัตพล ศิริชุมแสง     แสดงเปน     พอมาก  
ชายหนุมผูม่ันคงในรัก ความรูสึกของเขาที่มีตอแมนาคคือความจงรักภักดี เทิดทูน 
เทาท่ีผูชายคนหนึ่งจะบูชาภรรยาของตนเองได เม่ือทราบวาแมนาคเสียชีวิต พอ
มากเต็มไปดวยความสับสน แนนอนวาเขาเลือกเช่ือภรรยามากกวาคนอ่ืน และใน
ทายท่ีสุด พอมากก็ตองยอมรับความจริงอยางเจ็บปวด 

 •  ปนัดดา เรืองวุฒิ     แสดงเปน      สรอย  
  หญิงสาวชาวบานเพื่อนสนิทของแมนาค ผูคอยดูแลและใหกําลังใจเธอมาโดย 
  ตลอดและแอบรักพอมากมาต้ังแตเด็ก 
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 •  สุดา ช่ืนบาน  แสดงเปน ยายปริก : หมอตําแยผูทําคลอดใหแมนาค 
 •  ติ๊ก ชีโร   แสดงเปน อาจารยคง   
     หมอผีผูมากดวยอาคม สามารถปราบแมนาคใหส้ินฤทธิ์ แมวาจะตองงัดหลากกล- 
     ยุทธก็ตาม 
 •  ภคชนก โวออนศรี แสดงเปน ยอด : เพื่อนพอมาก 
 •  ธงธง มกจก  แสดงเปน โอง : เพื่อนพอมาก 
 •  อูด เปนตอ แสดงเปน เต้ีย : เพื่อนพอมาก 
 
ทีมงาน 
 ประพันธดนตรี  โดย  สราวุธ เลิศปญญานุช 
 ประพันธคํารอง  โดย  วิเชียร ตนัติพมิลพันธ 
 บทละคร  โดย  ศุภกร เหรียญสุวรรณ, พฤกษ เอมะรุจ,ิ  
     พิมพมาดา พฒันอลงกรณ 
 กํากับดนตรี   โดย  พัชรพงศ จันทาพูน 
 กํากับลีลา   โดย  สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา 
 กํากับศิลป   โดย  ศศวัต บุษยพนัธ 
 ออกแบบเคร่ืองแตงกาย โดย อุดมเวทย คงภักด ี
 ออกแบบฉาก  โดย  ธรณิศร ปติกุล , วีระชัย วรรัตนชัยกุล,  
     สมบัติ สมเกียรติเจริญ, อัตถสิทธ์ิ พิพิธเมธานนท 
 กํากับแสง  โดย  ปรากรม กาญจนศรีสุขกุล 
 ดูแลการรอง  โดย สุกานดา บุญยธรรมิก, ธานี พูลสุวรรณ 
 กํากับเสียง   โดย  ประพล สุขสันตสมภพ 
 ดําเนินการผลิต โดย  อัจฉรา ชูสกุล, ชยากร สุทินศักดิ ์
 ควบคุมการผลิต   โดย ฤดีภัญ แสง-ชูโต, สุธาสินี บุศราพันธ 
 ชวยกํากับการแสดง โดย  กิตติ เช่ียววงศกุล 
 อํานวยการสรางและกํากับการแสดง โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ 
 
ลําดับฉากละครเวที  
 ความยาว 2 ช่ัวโมง 30 นาที โดยประมาณ (ไมรวมเวลาพัก 15 นาที ระหวาง องก 1 
และ องก 2) 
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องก 1  
 •   เบิกโรง     (ลานวัด) 
 •   ลอยกระทง ณ บางพระโขนง ( ลานวดั ) 
 •   ออมกอด    (บานพอมากและแมนาค) 

 •   ทําคลอด    ( บานพอมากและแมนาค ) 
 •   อโหสิกรรม   ( ปาชา ) 
 •   ฤทธ์ิอาจารยคง  ( ปาชา ) 
 •   ฉันจะรอเธอ  ( ปาชา ) 
 •   ไมเช่ืออยาลบหลู   ( ตลาดบางพระโขนง ) 
 •   ออมกอด(Reprise)  ( บานพอมากและแมนาค ) 
 •   เร่ืองราวในคืนนั้น   ( ตลาดบางพระโขนง ) 
 •   จงปลอยพี่ไป  ( บานพอมากและแมนาค ) 
 •   อยาหนีฉันเลย   ( ลานชุมชนบางพระโขนง 

 
องก 2 

 •   ปศาจราย   ( วัด ) 
 •   รูท้ังรู   ( วัด ) 

 •   วิธีหนีผี    ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   ฉันขอโทษ   ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   รูท้ังรู(Reprise)   ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   เพื่อนทรยศ  ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   ชางนาสงสาร  ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   เมียพีต่ายไปแลว   ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   ตางคนตางไป  ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   ตามหมอผีมากําจัดมัน  ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   ถึงเวลาทวงแคน   ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   พิธีปราบผี  ( ลานชุมชนบางพระโขนงและปรัมพิธี ) 
 •   ออมกอดคร้ังสุดทาย ( ลานชุมชนบางพระโขนง ) 
 •   ยามนกึถึงเร่ืองของฉัน  ( ลานชุมชนบางพระโขนงและเชิงตะกอนเผาศพ ) 
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ราคาบัตร 
  •    บัตรราคา 500 , 800 , 1300 , 1800 , 2300 , 2800 บาท 
 
รอบการแสดง  ท้ังส้ิน 51 รอบ 
 •    แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล รอบท่ี 1 

ปดการแสดงต้ังแต 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร 
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 21 รอบการแสดง 

 •    เพิ่มแมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล  รอบท่ี 2 
เปดการแสดงต้ังแต 11 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร 
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 12 รอบการแสดง 

 •    เพิ่มแมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล  รอบท่ี 3  
เปดการแสดงต้ังแต 25 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร 
ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 6 รอบการแสดง 

 •    เพิ่มแมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล  รอบท่ี 4  
เปดการแสดงต้ังแต 16 กรกฏาคม - 26 กรกฏาคม 2552 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธีย
เตอร ศูนยการคาดิเอสพลานาด รวมท้ังหมด 12 รอบการแสดง 
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ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล (2552) 
เปนละครเวทีในรูปแบบละครเพลง ประเภท
จูคบ็อกซ มิวสิคัล (อังกฤษ: jukebox musical) 
ของบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ในเครือจีเอ็มเอ็ม 
แกรมม่ี  ซ่ึงเปนการรวมมือของ  ถกลเกียรติ 
วีรวรรณ ผูสรางและผูกํากับละครเวทีช่ือดัง และ
บอย  โกสิยพงษ  นักรองและนักแตง เพลง
คุณภาพ โดยนําเพลงท่ีไดรับความนิยมของบอย 
โกสิยพงษ มาเรียบเรียงและถายทอดในรูปแบบ
ละครเพลงเปนคร้ังแรก เปดแสดง ณ เมืองไทย
รัชดาลัย เธียเตอร ในวันท่ี28เดือนตุลาคม -17 
มกราคม2553 กํากับการแสดงโดย เอกชัย เอ้ือ
ครองธรรม 

 
 ละครเพลงเร่ืองนี้มีจุดเร่ิมตนจากละครเพลงเร่ือง บัลลังกเมฆ เดอะมิวสิคัล ในป พ.ศ. 

2550 เม่ือบอย โกสิยพงษ ไดชมละครเพลงเร่ืองดังกลาวและรูสึกประทับใจบทเพลงท่ีสามารถรอย
เรียงและถายทอดเร่ืองราวไดอยางกลมกลืน และสะทอนอารมณของตัวละครไดเปนอยางดี ทําให
บอย โกสิยพงษ เกิดแรงบันดาลท่ีจะนําเพลงที่ตนแตงมาเรียบเรียงในรูปแบบละครเพลง 

 บอย โกสิยพงษ จึงไดปรึกษากับถกลเกียรติ วีรวรรณ และไดตกลงรวมงานกันในท่ีสุด 
โดยตองการสรางละครเพลงที่มีเร่ืองราวของความรักท่ีสวยงามและการใหกําลังใจ เนนใหผูชมมี
ความสุขและความประทับใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวเพลงของบอย โกสิยพงษ ท่ีใชเปนแกนหลักของ
ละครเพลงเรื่องนี้ และเพ่ือทําใหผูชมไดอรรถรสท่ีแตกตางจากละครเพลงแนวชีวิตเขมขนท่ีผานมา
ของถกลเกียรติ เชน ขางหลังภาพ แมนาคพระโขนงเปนตน 
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เนื้อเร่ืองยอ 
 เม่ือชายคนหน่ึงท่ีคิดจะ "หยุด" ชีวิคอยูกับ "ใคร" สักคนเพราะอยากท่ีจะสราง "Home" 
กับเธอ ดวยความที่ "รักเธอท้ังหมดของหัวใจ" แตเม่ือเกิดอุปสรรคขึ้น เพราะทั้งคูตองอยู "หางไกล
เหลือเกิน" เขาและเธอจะทําอยางไรเพ่ือท่ีจะผาน "ฤดูท่ีแตกตาง" นี้ไปได และ "Live and Learn" 
เพื่อนท่ีจะมี "ลมหายใจ" ตอไป 
 

นักแสดงหลัก 
 •    ปฏิภาณ ปฐวีกาน แสดงเปน พัด 

  ชายหนุมเจาเสนห รักสนุก แตจริงใจกับคนท่ีเขารัก 
 •    นิโคล เทริโอ  แสดงเปน ฝน 
  แฟนของ "พัด" หญิงสาวผูออนโยน จิตใจดี แตเก็บซอนความรูสึกของตนไว 
 •    ปองศักดิ์ รัตนพงษ แสดงเปน ตอ 
  เพื่อนรุนนองของ "พัด" ผูแอบรัก "ฝน" มาโดยตลอด ท้ังท่ีรูวาไมมีทางลงเอย 
 •    รัดเกลา อามระดิษ แสดงเปน เจฉันท 
  เพื่อนรุนพี่ของ "พัด" ท่ีคอยดูแลหวงใยทุก ๆ คนเสมอ เปนคนพยายามเก็บซอน 
  ความรูสึกไวกับตัวเอง 
 •    วิชญาณี เปยกล่ิน  แสดงเปน พาย 
  นองสาวของ "พัด" ราเริง เอาแตใจ แตรักพ่ีชายของตนมาก 
  
บทเพลง 
 •   ลมหายใจ   (นักแสดงนําขับรองรวมกัน) 
 •   ฤดูท่ีแตกตาง 
 •   หางไกลเหลือเกิน   (วิชญาณี เปยกล่ิน) 
 •   โปรดเถอะ  (นิโคล เทริโอ) 
 •   Home    (ปฏิภาณ ปฐวกีานต) 

 •   รักเธอท้ังหมดของหัวใจ  (นิโคล เทริโอ, รัดเกลา อามระดิษ, วิชญาณี เปยกล่ิน) 
 •   หยดุ 
 •   ใคร 
 •   เหมือนเคย   (ปองศักดิ์ รัตนพงษ) 
 •   Live & Learn  (นิโคล เทริโอ, รัดเกลา อามระดิษ) 
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 •   ชวงที่ดีท่ีสุด  (นิโคล เทริโอ, รัดเกลา อามระดิษ, วิชญาณี เปยกล่ิน) 
 •   ท่ีฉันรู    (ปองศักดิ์ รัตนพงษ) 
 •   Pass the love forward 
 •  เธอเองจะไดยินอะไรในใจฉันไหม  
     (ปองศักดิ์ รัตนพงษ, รัดเกลา อามระดิษ, วิชญาณี เปยกล่ิน) 
 •  รัก    (ปฏิภาณ ปฐวกีานต, นิโคล เทริโอ) 
 •   ดอกไม 

 
ราคาบัตร 
  •   บัตรราคา 500 1,000 1,500 1,800  2,300  2,500 บาท 
 
รอบการแสดง 
 ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล เปดการแสดงจํานวน 36 รอบ ตั้งแตวันท่ี 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 ละครเวทีท่ีวาดวยเพศที่ 3 ซ่ึงครองใจผูคน
ตลอดกวา 30 ปท่ีผานมา กําลังจะถูกดัดแปลงเปน
ละครเวทีไทยในช่ือ ‘กินรีสีรุง’ กํากับโดย ถกล
เกียรติ วีรวรรณ 
 จากจุดเร่ิมตนในป 1973 ของผูกํากับ
ชาวฝร่ังเศสซ่ึงเปดการแสดงกวา 1800 รอบ สูการ
เปนละครบรอดเวยในป 1983 วาดวยเจาของคลับ
นางโชว กับคูขาแตงหญิงสุดเปร้ียวท่ีรักกันอยาง
มีความสุข จนวันหนึ่งลูกชายของเจาของคลับพา
พอแมหัวโบราณของคูหม้ันสาวมาพบ นั่นจึงเปน
บททดสอบความรักและการยอมรับในตัวตนของ
เขาท้ังคู ความสําเร็จของละครเวทีเร่ืองนี้การันตี
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 ท้ังยังเคยถูกดัดแปลงเปน
ภาพยนตรในช่ือ The Birdcage นําแสดงโดย โรบิน วิลเลียมส ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากมาย
เชนกัน 
 รวมพิสูจนงานสรางแสนหรูหรา, การโชวตระการตา, ความไพเราะของบทเพลง 
รวมถึงเร่ืองราวสนุกสนานแสนประทับใจ พรอมพบกับการพลิกบทบาทคร้ังสําคัญของนักแสดง
หนุม เจมส - เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ จากท่ีเคยฝากฝมือใน ‘สูฝนอันยิ่งใหญ’ กับบทบาทชายผูไมยอม
ท้ิงฝน สูการเปนนางโชวสุดแสบผูแสนภูมิใจในความเปนหญิงของตนใน ‘กินรีสีรุง’ 
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เนื้อเร่ืองยอ 
 เร่ืองยอบนเวทีท่ีมีแสงไฟและฉากตระการตา เหลานางโชวเพศที่สามในชุดหลากสีตาง

ออกลีลาทาเตนกันอยางสุดฤทธ์ิ นี่เปนเพียงบรรยากาศหนาฉากเมื่อหลังมาน คุณจะพบกับเร่ืองราว
สุดอลเวงของเหลานางโชวสาวประเภทสองท่ีลงทุนลุกข้ึนมาแอบแมน เพื่อทําใหลูกชายสุดท่ีรักได
แตงงานอยางมีความสุข 

 เร่ืองราวขางตนเปนเพียงเส้ียวหนึ่งใน ‘กินรีสีรุง’ ละครเวทีเร่ืองลาสุดจากซีเนริโอ 
ดัดแปลงโดยตรงจากละครบรอดเวย La Cage aux Folles ท่ีเคยสรางกระแสฮือฮามาแลวท่ัวโลกดวย 
เนื้อหาท่ีแสนสนุก และซาบซ้ึงต่ืนตาต่ืนใจท่ีมาพรอมกับรสชาติท่ีถูกปากคนไทย ของชาวสีมวง แต
คราวนี้บนเวทีเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร คุณจะไดพบกับความสนุกทุกสีสันท่ีมาพรอมความบันเทิง
ครบรส 

 ‘กินรีสี รุง’ เปนเร่ืองราวของ จอรจ (ทรง สิทธ์ิ รุงนพคุณศรี) เจาของผับนางโชวช่ือดัง
กับคูใจสุดแจมอยาง อิซ ซ่ี (เจมส-เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์) นางโชวดาวเดนประจําผับ สุดวี๊ดวีนแต
จิตใจดีงาม ท้ังคูใชชีวิตรวมกันดวยดีมานานป จนกระท่ัง ตน (เอ-นรินทร ภูวนเจริญ) ลูกชายหัวแกว
หัวแหวนของจอรจ กําลังจะแตงงานกับลูกสาวนักการเมืองหัวอนุรักษนิยม ท่ีแสนจะชิงชังบรรดา
ชาวเพศท่ีสาม แลวพวกเขาจะทําอยางไร เพื่อใหพอแมฝายสาวประทับใจในครอบครัวเพี้ยนๆ 
ครอบครัวนี้!!! 

 ผลพวงหวยออกท่ีอิซซ่ี และเหลานางโชวท่ีจําตองแปลงกายจากกะเทยสาวสวย (ราง
ยักษ) ท่ีเธอแสนจะภูมิใจไปเปนชายหนุมมาดแมนท่ีไมเคยคิดจะเปนโดยมีเหลากินรีสตรีขามเพศ
คอยชวยเหลือกันอยางสุดตัวนาเปนหวงวาอิซซ่ีจะแอบแมนไมหลุดแตวแตกไดหรือไม แลวตนจะ
ไดแตงงานดังหวังหรือเปลา สวนจอรจจะประคับประคองครอบครัวปวนๆ ของเขาใหผานพนวิกฤต
นี้ไดสําเร็จหรือไม เปนคําถามท่ีตองลุนคําตอบพรอมความฮาจนลืมเครียด ท่ีจะทําใหคุณไดหัวเราะ
น้ําตาไหลและแอบซ้ึงจนน้ําตาซึม 

 ‘กินรีสีรุง’ ละครเวทีสีจัดจานพรอมความบันเทิงรสแซบดวยเร่ืองราวสุดฮา เคลาความ
ซาบซ้ึงในรักของพอแมลูก ผสานไปกับงานโชวสุดอลังการ ฉาก เส้ือผาสุดหวือหวา และทาเตนสุด
มหัศจรรยของเหลากินรีท่ีคุณจะประทับใจ 
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บทเพลง 
องก 1 
 •   Overture   (ออรเคสตรา) 
 •   เราเปนเรา  (กินรี) 
 •   มาสคารา   (อิซซ่ี, กินรี) 
 •   เม่ือแอนขางกาย  (ตน) 
 •   เม่ือเธอขางกาย  (จอด, อิซซ่ี) 
 •   เร่ืองธรรมดา  (จอด, ชาวเมือง) 
 •   เพลงบนพืน้ทราย  (ออรเคสตรา) 
 •   La Cage Aux Folles (อิซซ่ี, กินรี) 
 •   ฉันเปนฉัน  (อิซซ่ี) 
องก 2 
 •   Entr’ act   (ออรเคสตรา) 
 •   เพลงบนพืน้ทราย(Reprise) (จอด, อิซซ่ี) 
 •   แอบไวไมตองกลัวหลุด (จอด, อิซซ่ี, ชาวเมือง) 
 •   คิดดวูาใคร  (ตน) 
 •   อลเวง   (จอด, อํานาจ, โฉมไฉไล, ปารีส, ตน, แอน) 
 •   เพราะเรามีเพียงวนันี ้ (อิซซ่ี, จรัสศรี, คนในราน) 
 •   คิดดวูาใคร(Reprise) (ตน) 
 •   Grand Finale  (ทุกคน) 
 
ราคาบัตร 
  •   บัตรราคา 500 1,000 1,500 1,800  2,300  2,500 บาท 
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ภาพผนวก ง. 
สรุปการทาํการสงเสริมการขายละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จํากัด 
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สูฝนอันยิง่ใหญ (Man of Lamancha) : 2551 

ไมมีการทําการสงเสริมการตลาด 

 

 
ขางหลงัภาพ เดอะมิวสิคัล : 2551 

R Card  
 

 

สวนลด 10% 
เง่ือนไข แสดงบัตร R CARD พรอมบัตรชมการแสดง  

โดยบัตรชมการแสดงที่มาใชรับสวนลดตองเปนรอบที่ไดชมไปแลว 
และสามารถใชไดภายใน 24 ชม. นับจากรอบการแสดงน้ัน 

ชวงเวลา   28 กันยายน 2551 
ชองทางการ
รับสวนลด 

จุดจําหนาย TTM 12 สาขาเทาน้ัน 

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

 

 

แมนาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล : 2552 

(สําหรับจําหนายบัตรลวงหนา วันจันทรที่ 9 ถีงวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 
2552) 

ธนาคารไทยพาณิชย 
 

 
 

สวนลด 10% 
เง่ือนไข แสดงบัตรของธนาคารไทยพาณิชยทุกประเภท รับสวนลด 10% 
ชวงเวลา วันจันทรที่ 9 ถีงวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552 
ชองทางการ
รับสวนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา และ Major - EGV 

หมายเหตุ 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 วันจนัทรท่ี 9 ถีงวันศุกรท่ี 13 
กุมภาพนัธ 2552) 

เมืองไทยประกันชีวิต 

 

 

สวนลด 10% 
เง่ือนไข แสดงบัตร Smile Club รับสวนลด 10% 
ชวงเวลา วันจันทรที่ 9 ถีงวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552 
ชองทางการ
รับสวนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV 

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

เมืองไทยประกันชีวิต 
 

 

สวนลด 10% 
เง่ือนไข นํา Voucher มาเปนสวนลดได 500 บาท 
ชวงเวลา วันจันทรที่ 9 กุมภาพันธ ถึง วันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 2552 
ชองทางการ
รับสวนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV 

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

R Card  
 

 

สวนลด 10% 
เง่ือนไข แสดงบัตรสมาชิก R CARD รับสวนลด 10% 
ชวงเวลา วันจันทรที่ 9 ถีงวันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552 
ชองทางการ
รับสวนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 

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 วันจนัทรท่ี 9 ถีงวัน

ศุกรท่ี 13 กุมภาพันธ 2552) 
ซ้ือบัตรชมละครเวที เนื้อคู 11 ฉาก และ แมนาคพระโขนง 

 

 

สวนลด 10% 
เง่ือนไข เมื่อซื้อบัตรเน้ือคู 11 ฉาก และ แมนาคพระโขนง 2 เรื่องพรอมกัน 

รับสวนลด 10% 
ชวงเวลา ต้ังแตวันเสารที่ 14 กุมภาพันธ เปนตนไป 
ชองทางการ
รับสวนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา 

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

 

 

ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล : 2552 

ไมมีการทําการสงเสริมการตลาด 

 

 

กินรีสีรุง (La Cage Aux Folles ) : 2553 

โปรโมช่ันสําหรับ Pre-Sale 10 - 14 มีนาคม เทานั้น 

ธนาคารไทยพาณิชย 

 

สวนลด 10% 
เง่ือนไข แสดงบัตรของธนาคารไทยพาณิชยทุกประเภท รับสวนลด 10% 
ชวงเวลา ต้ังแตวันพุธที่ 10 มีนาคม ถึง วันอาทิตยที่ 14 มีนาคม 2553 
ชองทางการรับ
สวนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV 

หมายเหตุ (เฉพาะบัตรราคา 2,800 / 2,300 / 1,800 และ 1,500 บาท) 
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กินรีสีรุง (La Cage Aux Folles ) : 2553 

โปรโมช่ันสําหรับ Pre-Sale 10 - 14 มีนาคม เทานั้น 

R Card 

 

สวนลด 10% 
เง่ือนไข แสดงบัตรสมาชิก R CARD รับสวนลด 10% 
ชวงเวลา ต้ังแตวันพุธที่ 10 มีนาคม ถึง วันอาทิตยที่ 14 มีนาคม 2553 
ชองทางการรับ
สวนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา / Major-EGV 

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

สวนลดสําหรับนักเรียน/นักศึกษา 

 

สวนลด 1,000 บาท 
เง่ือนไข แสดงบัตรนักเรียน / นักศึกษา รับสวนลด 1,000 บาท  

- เฉพาะ STUDENT ZONE (Zone A1 และ A3 แถว A-N) 
ชวงเวลา ต้ังแตวันจันทรที่ 15 มีนาคม ถึง วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2553  
ชองทางการรับ
สวนลด 

Thaiticketmajor ทุกสาขา  

หมายเหตุ • นักเรียนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงบัตรนักเรียนหรือ
นักศึกษา เพ่ือรับสิทธิซื้อบัตรชมละครราคาพิเศษที่เคานเตอรไทยทิค
เก็ตเมเจอร 
• ราคาพิเศษ ละครเพลง 800 บาท (จากราคาปกติ 1,800 บาท) เฉพาะ
รอบวันอังคาร พุธ พฤหัส และอาทิตย เวลา 19.30 น. 
• บัตรนักเรียนหรือนักศึกษา 1 ใบ ใชสิทธิซื้อบัตรเขาชมได 1 ที่น่ัง 
(เฉพาะที่น่ังในโซน Student) โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปนผูเลือก
ที่น่ังใหกับทาน 
• กรุณาแสดงบัตรนักเรียน หรือนักศึกษาพรอมบัตรชมละครทุกครั้ง
เพ่ือเขาชมละครเวที  
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ภาพผนวก จ. 
รายละเอียด R-Card (การบริหารงานลูกคาสัมพันธ) 
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R - CARD 

 

      
 

บัตรสมาชิก R Card (อาร การด) ของเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร 
 
สถานท่ีรับสมัคร :  

ท่ีจุดจําหนายบัตรของ Thai Ticket Major , ดานหนาโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร  
www.thaiticketmajor.com หรือ www.scenario.co.th/rachadalai 
 

เร่ิมรับสมัคร 
 ตั้งแต วนัเสารท่ี 17 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป 
 
สิทธิประโยชนและเงื่อนไขของบัตร 

-   ซ้ือบัตรในท่ีนัง่ท่ีดีท่ีสุดกอนใคร พรอมรับสวนลด 10% ในชวงระยะเวลาและเง่ือนไขที่  
         กําหนดแตละงานแสดง 

-  แสดงบัตร ณ จุดจําหนาย TTM หรือใสหมายเลขบัตร เม่ือซ้ือบัตรชมการแสดงบนเวบ 
  ไซต TTM เพื่อรับคะแนนสะสม 1 คะแนน ตอยอดการซ้ือ 500 บาท สําหรับบัตรใน

 ราคาปกติ หรือราคาสวนลด 
  - R CARD POINT REDEMPTION 

สิทธิพิเศษ ในการนําคะแนนสะสม R CARD มาใชแลกรับของไดดังนี ้
• 10 คะแนน แลกรับ เซ็ตอาหารวางจาก R Café (เฉพาะวันท่ีมีรอบการแสดง) 
• 20 คะแนน แลกรับ ของท่ีระลึกจาก R Shop (เฉพาะรายการที่รวม
โปรโมช่ัน) 
• 30 คะแนน แลกรับ สูจิบัตรละครเวทีจาก R Shop 
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• 50 คะแนน แลกรับ สวนลด 50% ในการซ้ือบัตรชมละครเวทีได 1 ใบ 
(เฉพาะเร่ืองท่ีกําหนด)รับสิทธิพิเศษไดแลววันนี้ ท่ีบูท ไทยทิคเก็ตเมเจอร ทุก
สาขา (ยกเวนสาขา Major และ EGV) 
** โปรดนําบัตร R CARD ไปแสดงเพ่ือรับสิทธิขางตน 

 
-  รับสวนลด 50% เม่ือสะสมครบ 50 คะแนน ตอบัตรชมการแสดง 1 ใบ (สําหรับการ 

  แสดงท่ีกําหนด) 
-  รับสวนลด 10% เม่ือรับประทานอาหาร ท่ีเมืองไทยรัชดาลัยคาเฟ 
- รับสวนลด 5% สําหรับซ้ือของท่ีระลึกสําหรับงานแสดง ณ รานขายของท่ีระลึก  

  เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร 
-  สมาชิก R CARD สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม หรือประวัติการใชคะแนนท่ีสาขา 

  ของ TTM  หรือ www.thaiticketmajor.com 
-  รับขอมูล ขาวสาร สิทธิพิเศษตาง ๆ ท่ีจะจดัสงโดยทาง 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 (นับต้ังแตวันท่ีสมัคร) 

 
หมายเหต ุ

• บัตรนี้ใชไดกับการแสดงของ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด เทานั้น 
• บัตรนี้เปนกรรมสิทธ์ิของ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก  
บัตร หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และสิทธิประโยชนตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให 
ทราบลวงหนา 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ- นามสกุล นายมรกต  เหรียญทอง 
 
ประวตัิการศึกษา ปี 2546 – 2550 
 นิเทศศาสตร์บณัฑิต สาขาการโฆษณา (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง) 
 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
ทุนการศึกษา -  ทุนมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัพี่-โรงเรียนนอ้ง 
   หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาการโฆษณา 
  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 - ทุนมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัพี่-โรงเรียนนอ้ง 
  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการส่ือสารการตลาด 
  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
การท างาน - ปี 2550 – 2551 
  ผูป้ระสานงานทุนอุปถมัภเ์ชิงรุกดา้นส่ือและกิจกรรมทางการตลาด 

   แผนงานทุนอุปถมัภเ์ชิงรุกดา้นส่ือและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
   ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

- - ปี 2551 – 2553 
  ผูป้ระสานงานส่ือสารเพื่อสังคม 

   ศูนยป์ฏิบติัการงานส่ือสารเพื่อสังคม 
   ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

- ปี 2553 – ปัจจุบัน (ปี 2554) 
  Communication Executive 
  บริษทั โอกิลวี ่แอนด ์เมเธอร์ แอด็เวอร์ไทซ่ิง  
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