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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีส่งผลให้กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประสบความส าเร็จ”  เป็น
การวจิยัเชิงคุณภาพท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบ
ความส าเร็จ 2. เพื่อศึกษาวธีิการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยท าการ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเนน้ศึกษากลยุทธ์ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประสบความส าเร็จ
และ รูปแบบท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาด ท าการศึกษาโดยใชว้ิธีการส ารวจเอกสาร (Documentary 
Research) ส่ือบนัทึกเสียงแบบ (Clip Voice) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) โดย
ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่ 

 สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประกอบไป
ด้วย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัท่ีเป็น
ลกัษณะร่วมกนัสร้างตลาดละครโรงเล็ก  

 สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคมีผลกระทบต่อการประสบความส าเร็จของกลุ่มละครบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก มีทรัพยากรบุคคลจ ากดั ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย บุคลากรหรือวตัถุดิบจากภายนอกท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรค์, ผูบ้ริโภคหรือผูช้ม และ
สมาชิกของบีฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีมีศกัยภาพดา้นการแสดง Physical Theatre  ดา้นวิธีการส่ือสาร
การตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ อธิบายตามแนวคิดเร่ืองส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
ไดด้งัน้ี 
 ในดา้นของผลิตภณัฑ ์(Product) มีความแตกต่างของ ผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation)   และ 
ความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation)  ดว้ยวธีิการน าเสนอในรูปแบบของ Physical 
Theatre มีการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) โดยก าหนดประเด็นของเน้ือหาท่ีจะ
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น าเสนอเก่ียวข้องกับประเด็นทางสังคมและการเมือง มีการพฒันาการแสดงและศักยภาพของ
นกัแสดงอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ (Product Development)  
 ดา้นราคา (Price) เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของช้ินงาน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั้นดว้ยตวัเอง โดยบีฟลอร์เธียเตอร์
ค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ผา่นศกัยภาพและส่ือต่างๆ  
 ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ในท่ีน้ีหมายถึง คือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายตัว๋ บตัรชม
ละคร (Channel of Distribution) บีฟลอร์ เธียเตอร์จะใชส่ื้อออนไลน์เป็นหลกั 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ (Advertising and 
Public Relation)  การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท าการส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion)  ท าการตลาดทางตรง (Direct Marketing)  และส่ือกิจกรรมอ่ืนๆ โดยใชเ้คร่ืองมือหลาย
อยา่งประกอบกนั 
 อยา่งไรก็ตามก็มีปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาดท่ีส่วนใหญ่มากจากปัจจยั
ภายในองคก์รท่ีขาดบุคลากรดา้นการบริหารจดัการ 
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ABSTRACT 
 
 The factors that influence success for B-Floor Theatre thesis is the qualitative 
research that set on 3 main objectives;  
 1.)  Research on the successful factors of B-Floor Theatre  
 2.)  Research on Marketing Methodology of B-Floor Theatre 
 3.)  Research on Marketing Problem of B-Floor Theatre 
 The methodology of research that author used is by doing the qualitative research.  
The studies were concentrating on successful strategies and the mediums that use for marketing. 
The research was conducted into 3 type; documentary research, clip voice interview, and in-depth 
interview. The result of this study has divided into 3 parts; influential macro-economies, 
influential micro-economies, and influential marketing mix. 
 Macro-economies; the factor that influence on B-Floor Theatre are these factors 
followed; political situations, technological advancement, Social norms and cultural fractions, 
competitive situations. 
 Micro-economies; this factor was claimed to be the most influential on B-Floor 
Theatre as this troupe is the small group, The factor that influence on B-Floor Theatre are these 
factors followed; the limited in resources, the theatre supporter, audiences, and member of the 
troupe themselves. 
Marketing Mix; The author has separated the function to 4P function which the significant factors 
has shown followed;  
 Product; The product differentiation and competitive differentiation stand out from 
others company. As the show of B-Floor theatre has been categorized in Physical Theatre, the 
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direct competitive is now none. Moreover, the positioning of products are focusing based on 
political involvement issues while developing the members skills are also the priority in the 
troupe. As description above, the products hence to be totally differentiate from others theatre 
group. 
 Price; the price is the factor that shown the quality of works. As the theatre plays are 
intangible products, audiences most likely to compare the price with the value of experience that 
they obtain in that particular show. 
 Place; B-floor mostly use online medium as channel of distribution for entrance 
ticket. 
 Promotion ;B- floor has been using the various channel to promote their works. The 
medium has been spread throughout in many ways from online medium to direct marketing. 
 Though with the factors that shown as above, B-Floor has been facing the problem of 
limited resources and management skill due to the limited of manpower. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ศิลปะการแสดง คือการน าเอาศาสตร์แห่งศิลป์หลายแขนงมาผสมผสานจนเกิดเป็น

เร่ืองราวท่ีเป่ียมไปดว้ยคุณค่าและคุณประโยชน์น าเสนอแก่ผูช้ม วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัก็มีความ

ตั้งใจอย่างเต็มเป่ียมท่ีจะหยิบเอาศาสตร์แห่งศิลปะแห่งการแสดง ซ่ึงเป็นเพียงศิลปะทางเลือกท่ีมี

ผูช้มเป็นกลุ่มเฉพาะ มาวเิคราะห์หาปัจจยัประกอบสร้างท่ีจะสามารถน าพาศิลปะน้ีเติบโตข้ึนเป็นวง

กวา้งในสังคมได้มากข้ึน และส่ิงน้ีจะส าเร็จไม่ได้เลยหากขาดบุคคลเหล่าน้ี ผูซ่ึ้งมีส่วนร่วมทั้ง

ทางตรงและทั้งทางออ้ม 

 ขอบคุณพ่อ แม่  ย่า และญาติพี่น้อง ท่ีเป็นแรงสนับสนุนมาโดยตลอดในทุกด้าน 

ขอบคุณท่ีเช่ือมัน่อยา่งไม่มีเง่ือนไขและเป็นก าลงัใจใหเ้สมอ 

 ขอบคุณบีฟลอร์ เธียเตอร์ ส าหรับการอ านวยความสะดวกและข้อมูลส าคัญท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งกบัวิทยานิพนธ์เล่มน้ี คุณจารุนนัท์ พนัธ์ชาติ คุณดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่ 

คุณนานา เดก้ิน คุณศศพินทุ ์ศิริวาณิชย ์คุณอรอนงค ์ไทยศรีวงศ ์และคุณศุรัณญา ปุญญพิทกัษ ์

 ขอบคุณส่ือมวลชนท่ีสละเวลาให้ข้อมูลท่ีสนับสนุนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้สมบูรณ์

ยิง่ข้ึน คุณอมิธา อมัระนนัท ์และคุณกา้วหนา้ พงศพ์ิพฒัน์ 

 ขอบคุณท่ีปรึกษาท่ีสละทั้งเวลาและแรงใจในการสนับสนุนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีอย่าง

เตม็ท่ี รศ.ดร.อุษา บิ้กกินส์ รวมถึงคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้

วทิยานิพนธ์เล่มน้ีออกมาสมบูรณ์มากข้ึน 

 ขอบคุณ คุณชลาลยั พงษศิ์ริ เพื่อน พี่ นอ้ง ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือ สนบัสนุน ให้ก าลงัใจ

และเป็นแรงกระตุน้สม ่าเสมอ  

ขอบคุณเพื่อนๆ ในวงการละครโรงเล็ก ท่ียงัคงร่วมกันสร้างพื้นท่ีทางศิลปะการแสดงและ

สร้างสรรคง์านศิลปะแขนงน้ีอยา่งมีคุณค่ามาโดยตลอด 

 

 

ชาคริยา ถ่ินจะนะ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 ในระบบตลาดท่ีมีการพฒันาแบบทุนนิยม แนวคิดในการมองส่ิงต่างๆประหน่ึงสินคา้มี
สูงมากข้ึน งานศิลปะไทยไดรั้บการมองใหม่จากฐานะท่ีเป็นงานศิลปะ และเพื่อสักการะหรือท าเพื่อ
เก็บไวใ้นท่ีส่วนตวั มาเป็นงานท่ีอยูใ่นบริบททางการคา้ในท่ีสาธารณะและเพื่อความพึงพอใจในรูป
ของ ประโยชน์ดา้นการตกแต่งสถานท่ี แนวเร่ืองของผลงานเหล่าน้ีจ านวนมากแสดงออกถึงลกัษณะ
บางประการท่ีตอ้งการส่ือ ให้เห็นถึง "ความเป็นไทย" โดยใช้แนวเร่ืองและสัญลกัษณ์จากพุทธ
ศาสนา การขยายตวัของศิลปะไทยประเพณีโดยโลกธุรกิจไดแ้สดงให้เห็นเด่นชดั ดงัตวัอย่างเช่น 
งานจิตรกรรมในวดัถูกใชใ้นการโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์ และการใชล้วดลายรูปแบบของศิลปะ
ไทยประเพณีมาตกแต่งร้านอาหารฟาส์ทฟู้ ดแบบ อเมริกนัในกรุงเทพ ตลอดจนการใชจิ้ตรกรรมฝา
ผนงัแบบท่ีวาดในวดัมาวาดประดบัอาคารส านกังานใหญ่ของธนาคาร การท่ีตลาดทางธุรกิจเปิดตวั
เขา้มาจดัการโลกศิลปะเช่นน้ี ความมัง่คัง่และแหล่งทุนไดแ้สดงบทบาทส าคญัต่อกระบวนการของ
ศิลปะท่ีเป็นผลผลิตทางสังคม 

 ผลประการหน่ึงของพฒันาการแบบทุนนิยมก็คือการเติบโตของแนวคิดแบบปัจเจกชน
และศิลปินอิสระ ในอดีตท่ีผ่านมาพ่อแม่ของเด็กอาจภาวนาขออย่าให้ลูกของตวัอยากเป็นศิลปิน 
เพราะกลวัวา่ลูกของเขาตอ้งมีชีวติอยูอ่ยา่ง "ไส้แห้ง" แต่ในส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีการแข่งขนักนั
สูงในทศวรรษท่ี 2520 (ช่วงปี พ.ศ.2520-2529) และทศวรรษท่ี 2530 (ช่วงปี พ.ศ.2530-2539) 
สถานะภาพใหม่และโอกาสคร้ังใหม่ไดเ้ปิดออกส าหรับศิลปินไทย จากอดีตท่ีไม่มีการเซ็นช่ือลงใน
ผลงาน เราไดเ้ห็นความส าคญัของคนท่ีเซ็นช่ือลงในงาน และเห็นศิลปินไทยไดรั้บการยอมรับและ
กลายเป็นบุคคลผูมี้ช่ือเสียงในปัจจุบนั การสร้างหนทางในอาชีพซ่ึงเตรียมโอกาสไวแ้สวงหาเงิน
ทองน้ี ก็มกัจะหมายถึงการท่ีจะตอ้งอุทิศจิตวิญญาณเพื่อปรับให้เขา้กบัความพึงพอใจ ของผูอุ้ปถมัภ์
และผูบ้ริโภคในตลาด ในกรณีของศิลปะไทยน่ีอาจหมายถึงการตอบสนองความปรารถนาของผู ้
อุปถมัภ ์และผูส้ะสมงานศิลปะท่ีหาผลงานไวป้ระดบัตกแต่งให้เกิดความบนัเทิงใจ และเป็นหนทาง
ท่ีปลอดภัยท่ีสุดในการรักษารูปแบบประเพณีนิยม  หรือทางสายกลางไว้ส าหรับศิลปิน                   
ในขณะเดียวกนั การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอนัเป็นผลจากการรณรงคเ์ร่ือง" Exotic" 
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และ "Amazing" ของรัฐบาลไทย ก็ท าให้เกิดความสนใจในศิลปะไทยแบบ "มาตรฐาน" เพิ่มข้ึน 
รสนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงถูกดึงดูดโดยตลาดงานศิลปะไทยเป็นทางเลือกท่ีต่างไปจาก
เวทีศิลปะในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีทุกอยา่งเหมือนกนัไปหมด บางทีผูช้มงานศิลปะชาวต่างประเทศท่ี
เพิ่มข้ึนน้ีอาจไม่ไดต้ระหนกัถึงภูมิหลงัทางเช้ือชาติและไม่สนใจความหมายของสัญลกัษณ์ ในแง่น้ี
ศิลปะไทยจึงไดรั้บความหมายใหม่ท่ีแตกต่างออกไปแก่ผูรั้บกลุ่มใหม่ ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูส้ร้างกบัผูรั้บจึงมีความหมายมากข้ึนเป็นทวีคูณในแง่ของสัญลกัษณ์และการแลกเปล่ียนซ้ือขาย  
(Virginia Henderson, อา้งถึงใน  จกัรพนัธ์ วลิาสินีกุล, 2540) 

 นักเศรษฐศาสตร์เร่ิมให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมการผลิตประเภทท่ีต้องใช้
จินตนาการและการสร้างสรรค ์(Creative Industries) มากข้ึน ยกตวัอยา่งเช่นงานศิลปะแขนงต่างๆ
เพื่อสร้างความบนัเทิงในแขนงต่างๆ แต่อยา่งไรก็ดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รวมไปถึงสาขาอ่ืนๆ
ทางดา้นสังคมศาสตร์) ยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาค าตอบอีกมากเพื่อท าความเขา้ใจในอุตสาหกรรมน้ี
อยา่งถ่องแท ้ โดยเฉพาะการหามาตรการสาธารณะท่ีใชใ้นการควบคุมหรือดูแลให้อุตสาหกรรมน้ี
เป็น ไปในส่ิงท่ีมนัควรจะเป็น หรือสร้างความเป็นธรรมต่อศิลปินผูต้อ้งใชท้ั้งก าลงักายและก าลงัใจ
อุทิศให้ กบังานศิลป์อนัเป็นท่ีรักของเขา โดยทัว่ไปศิลปินหรือตวัผูผ้ลิตงานศิลปะช้ินนั้นๆมกัจะ 
‚ไม่ค  านึงถึง‛ ผลตอบแทนทางธุรกิจวา่เขาจะสามารถขายงานศิลปะช้ินนั้นไดใ้นราคาเท่าไร นกั
ประพนัธ์เพลงส่วนใหญ่คงจะไม่สนใจว่าเพลงท่ีประพนัธ์ข้ึนจะติดหูคนฟังหรือ ไม่ หรืออย่าง
นกัเขียนนวนิยายช่ือดงัอยา่ง J.K. Rowling คงจะไม่ไดค้าดหวงันิยายเด็กเร่ืองดงัอยา่ง Harry Potter 
ประสบความส าเร็จถึงเพียงน้ี ศิลปินคงเพียงตอ้งการผลิตงานท่ีตนเองรักและมีโอกาสไดถ่้ายทอด
จินตนาการและ ความคิดไปสู่งานช้ินนั้น ซ่ึงผลพลอยไดท้างการคา้มกัถูกจดัใหเ้ป็นเร่ืองรอง แต่ทวา่
งานศิลปะชั้นดีจะสามารถบอกคุณค่าของตวัมนัเองให้กบัผูอ่้าน ผูฟั้ง หรือผูดู้ไดดี้เพียงใดนั้น ถา้
ปราศจากกระบอกเสียงทางการคา้ชั้นเยี่ยมแลว้ ศิลปินผูผ้ลิตงานศิลปะชั้นดีเหล่านั้นก็คงท่ีจะไม่
สามารถส่งผา่นงานท่ีดีของ ตนเองไปสู่ผูบ้ริโภคได ้ และในทา้ยท่ีสุดศิลปินคงจะไม่สามารถเล้ียง
ตวัเองไดจ้ากงานศิลปะช้ินนั้นๆ (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2548) 
 การแสดงในรูปแบบมหรสพหรือละครเวทีของประเทศไทยนั้นมีมานานแต่กลบัไม่
เฟ่ืองฟูหรือไดรั้บการน าเสนออย่างต่อเน่ืองเหมือนอยา่งในต่างประเทศ อาจเป็นเพราะวฒันธรรม
การชมละครในสมัยโบราณของไทยถูกมองว่าเป็นวฒันธรรมของชนชั้ นสูง จนกระทั่ง
ศิลปะการแสดงหรือละครเวทีไดก้ลบัมาไดรั้บความนิยมอีกคร้ังเม่ือประมาณ 50 ปีท่ีผา่นมาน้ีเอง 
 ในยุครัชกาลปัจจุบนัเป็นยุคท่ีภาพยนตร์โทรทศัน์และละครวิทยุเฟ่ืองฟูในขณะท่ีละคร
เวทีไดล้าโรงไปจนไม่สามารถพบเห็นตามโรงละครไดต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 และโรงละครก็เปล่ียนไป
เป็นโรงภาพยนตร์แทบหมดส้ินหรือไม่ก็ปิดตวัไป คงเหลือแต่ละครของกรมศิลปากร ซ่ึงเล่นท่ีโรง

http://www.blogger.com/profile/05048583975660201782
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ละครแห่งชาติเท่านั้นท่ียืนหยดัออกสู่สายตาประชาชน แต่ก็เสนอในรูปแบบของละครร าแบบเดิม
เป็นส่วนใหญ่ ละครเวทีพูดนั้นจะมีให้เห็นแต่ละครสมคัรเล่น ซ่ึงออกมาในรูปแบบของการจดั
แสดงของโรงเรียน สมาคม หรือหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงจดัละครเพื่อการกุศลหรือครบรอบวาระต่างๆ
ของสถาบนันั้นๆ หรือเฉลิมฉลองเน่ืองในวาระส าคญัๆ และมีการแสดงบนเวทีหอประชุมของ
โรงเรียนหรือหน่วยงานนั้นๆ เสียเป็นส่วนมาก 
 ละครเวทีได้ต่ืนตวัอีกคร้ังในร้ัวมหาวิทยาลัยซ่ึงมีบทบาทพฒันาการละครตามแนว
ตะวนัตก ตั้งแต่สมยักรีกจนถึงสมยัใหม่ ทั้งน้ีเร่ิมจากมีการศึกษาศิลปะการละครอยา่งเป็นหลกัเป็น
ฐาน โดยอาจารย์สดใส พันธุมโกมล ผูไ้ด้รับมอบหมายจากคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัให้เป็นผูย้กร่างหลกัสูตรวิชาศิลปะการละครในปี พ.ศ. 2507 และท าการเปิดแผน
วชิาการละครข้ึนในปี พ.ศ. 2508 มีการละครเป็นวชิาเอกหน่ึงของคณะ(กอบกุล อิงคุทานนท,์ 2546) 
 โดยภาพรวมแลว้นกัการละครท่ีเป็นนิสิตนกัศึกษาช่วงทศวรรษน้ี มกันิยมเอาบทละคร
ต่างประเทศมาแปลหรือดดัแปลงเป็นไทยเช่นกนั และมีบา้งท่ีประพนัธ์บทละครข้ึนมาเอง แต่ก็มี
แนวโน้มไปในเน้ือหาส านึกขบถ เพื่อมวลชน หรือสาระรับใช้ชีวิต เพื่อชีวิต กลุ่มนักศึกษาท่ีมี
บทบาทเด่นท่ีสุดในช่วงทศวรรษน้ีคือ ชมรมกลุ่มพระจนัทร์เส้ียว  
 ละครเวทีในสถาบนัมหาวิทยาลยัยงัคงมีอยู่เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั มีได้หยุดชะงกัแต่
ประการใด นอกจากจะซบเซาลงไปบา้งเม่ือเกิดกรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และราวปี 2523 
ละครเวทีเร่ิมคึกคกัอีกคร้ัง และแพร่ไปสู่สาธารณะชนตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบนั หากพฒันา
ออกไปในรูปแบบใหม่ท่ีเป็นหลกัเป็นฐานข้ึน (กอบกุล อิงคุทานนท,์ 2546) 

 ละครเวทีเร่ิมข้ึนสู่กระบวนการของธุรกิจ เป็นละครท่ีมีสาระแต่ก็ด าเนินไปบนวิถีแห่ง
ธุรกิจดว้ย มิติแห่งเงินทุนในการสร้างสรรคท่ี์มิใช่นอ้ย แต่แลว้ทุกอยา่งก็จบส้ินลง แมเ้ราจะไดเ้ห็น
ละครยิง่ใหญ่อยา่ง Hamlet ของ วลิเล่ียมส์ เชคสเปียร์, ดอน ฆีโฮเต ้ของ เซอวองเตส แต่เราก็ไม่เห็น
ส่ิงท่ีมีคุณค่าน้ีอีกต่อไป แมต่้อมาจะมีการท าละครเร่ือง แรด ของ ยูยีน อีโอเนสโก ซ่ึงแปลโดย 
กรรณิการ์ จรรยแ์สง แต่นัน่ก็ไม่ไดท้  าให้ละครท่ีมีสาระดีๆ มี ‘โปรดกัชัน่ท่ีสมบูรณ์แบบ’ จะยืนยง
ต่อไปได ้ 

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าขณะท่ีเส้นทางของละครเวทีเร่ิมตน้มาจากสถาบนั มหาวิทยาลยั เร่ิม
เดินทางมาถึงจุดตีบตนั ละครสนุกเฮฮา เสียดสี  ประชดประชนัท่ีเปิดเล่นในโรงแรมแกลม้กบัการ
รับประทานอาหารอยา่งเวที ‘มณเฑียรทอง’ ของโรงแรม มณเฑียร โดย ดร.เสรี วงศ์มณฑา กลบั
ไดรั้บความนิยม ละครเร่ือง ฉนัผูช้ายนะยะ เร่ิมก่อกระแสเพศท่ีสามให้กลายเป็นค่านิยมทางการ
แสดง ซ่ึงกระแสก็ยงัคงอยูแ่มใ้นปัจจุบนัน้ี พระเอกภาพยนตร์ยอดนิยมอยา่งสันติสุข พรหมศิริ ก็เกิด
มาจากเวทีน้ี ละครในลกัษณะสนุกสนานเคลา้ชีวติและติดจะ ‘Over Action’ กลายเป็นวฒันธรรมใน
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การเสพความบนัเทิงแผนใหม่ภายในโรงแรมหรู ดว้ยสาระท่ีไม่ตอ้งลงลึกนกั แต่ดว้ยดารานกัแสดง
ท่ีมาจากแวดวงบนัเทิงหรือแวดวงไฮโซหรูต่างๆ แต่ถึงกระนั้นละครเวทีในลักษณะน้ีก็มาถึง
จุดส้ินสุดเขา้จนได ้(สกุล บุณยทตั, 2551) 

 มีคนเคยวิเคราะห์ว่า นับแต่ ปีพ.ศ. 2534 เป็นตน้มาวงการบนัเทิงไทยเปล่ียนขั้วไปสู่ 
‘ละครโทรทศัน์’ ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูง อิทธิพลของ ดาวพระศุกร์, ดอกโศก, บา้นทรายทอง, 
ปริศนา, เมียหลวง, น ้าเซาะทราย กลบักลายเป็นส่ิงท่ีท าใหแ้มแ้ต่วงการภาพยนตร์ท่ีเคยสร้างกนัปีละ 
300-400 เร่ือง ถึงกลบัอยูไ่ม่ได ้งานภาพยนตร์ดีๆ อยา่ง ผีเส้ือและดอกไม,้ คนทรงเจา้, วิถีคนกลา้, 
ปุกปุย, กาลคร้ังหน่ึงเม่ือเชา้น้ี ฯลฯ กลายเป็นหนงัดีๆ ระลอกสุดทา้ย ก่อนท่ีวงการแสดงบา้นเราจะ
ซบเซาอยา่งเหลือท่ีจะกล่าว นบัแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นตน้มา มีภาพยนตร์ท่ีสร้างกนัปีละไม่ถึง 10 เร่ือง 
และกระแสของละครเวที ท่ีออกมาสู่สาธารณะก็หายไป นัน่หมายถึงวา่ เส้นทางของละครเวทีไทย
กา้วไปไม่ถึงจุดสุดยอดท่ีจะแผอิ่ทธิพลดา้นความรู้ในศาสตร์ดา้นน้ีไปสู่การพฒันาไดอ้ย่างแทจ้ริง 
โดยเฉพาะในดา้นการแสดง (สกุล บุณยทตั, 2551) 
 มาถึงวนัน้ี ยากนกัท่ีวงวรรณกรรมไทยจะหนัไปใหค้วามสนใจกบับทละครเวทีอีกแมจ้ะ
มีการพยายาม สักเพียงใดก็ตาม อยา่งการพิมพบ์ทละครท่ีไดม้าจากการประกวด 5 เร่ือง ใน รวมบท
ละคร 5 เร่ืองของไทย ท่ีมีของ คุณหญิงจ านงศรี หาญเจนลกัษณ์ ,ไพลิน รุ้งรัตน์, มานพ ถนอมศรี 
รวมทั้ง ชชัรินทร์ ไชยวฒัน์ แต่ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์เล็กๆ พอๆ กบัท่ีนายกสมาคมภาษาและ
หนงัสืออาจารย ์ตรีศิลป์ บุญขจร พยายามจะพูดเร่ืองบทละครกบัรางวลัซีไรต ์และนัน่ยอ่มส่งผลไป
ถึงละครเวทีในเชิงสาระท่ีตอ้งหันไปตั้งตน้ใหม่ใน มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนดา้นน้ี ตอ้งไปเรียนรู้
รากฐานของละครโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรมแต่คร้ังสมยักรีกและโรมนัมาสู่ยุคสมยัปัจจุบนั 
ไปเรียนรู้รากฐานแห่งการพฒันาทางด้านการแสดง ผ่านความคิด ผ่านองค์ประกอบในเชิงการ
ตีความอยา่งไม่รู้อนาคต เพราะเม่ือนกัศึกษาจบออกมา ก็จะตอ้งเขา้สู่ตลาดการคา้ดา้นโทรทศัน์เป็น
หลกัใหญ่ เขา้สู่วงการบนัเทิงในปัจจุบนัท่ีไม่ตอ้งการความหยัง่ลึกในศาสตร์ดา้นน้ี นอกเหนือจาก
ความฉาบฉวย ดา้นสรีระ และท่าทีท่ีสามารถติดหูติดตาเป็นการชัว่คร้ังชัว่คราว เหมือนพืชลม้ลุก 
หรือเหมือนดอกไมก้ลีบบางท่ีบานสะพร่ังไดเ้พียงสองสามวนัแลว้ก็ตายไป ยิ่งมหาวิทยาลยัหลาย
สถาบนัปรับฐานการเรียนรู้ดา้นละครเวทีไปสู่มิติแห่ง ‘มายาคติ’ ท่ีฉาบฉวยและอิงกบัตลาดเชิง
ธุรกิจ ก็ยิง่ท  าให้ค่าของละครเวทีโดยเน้ือแทต้อ้งตกต ่าลง เหลือเพียงค่านิยมตามระบบทุนนิยมท่ีวบู
วาบเหมือนพลุเพลิงเท่านั้น (สกุล บุณยทตั, 2551)  
 นักการละครมืออาชีพในประเทศไทยมีการรวมตัวกันภายใต้ช่ือ“เครือข่ายละคร
กรุงเทพ” เพื่อท างานร่วมกนัเป็นภาคี มีการจดัเทศกาลละครกรุงเทพข้ึนปีละ 1 คร้ัง เพื่อสืบสานและ
เช่ือมโยงศิลปะการแสดงทุกๆ แขนงเขา้ไวด้ว้ยกนัจากรุ่นสู่รุ่น 
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 เครือข่ายละครกรุงเทพ ประกอบดว้ย กลุ่มผูส้ร้างงานละครเวที ครูอาจารยท่ี์สอนดา้น
การละคร รวมทั้งกลุ่มประสานงานเครือข่ายศิลปะต่างๆ จ านวนหน่ึง ท่ีมารวมตวัเป็นเครือข่าย
เช่ือมโยง ส่ือสาร และสร้างความสัมพนัธ์ ต่อกนั เพื่อ สร้าง พลงัและพื้นท่ีการเสนองานของตนเอง
สู่สาธารณะ โดยมีความเช่ือร่วมกนัถึงความจ าเป็นในการด ารงอยู ่ท่ีเขม้แข็ง และย ัง่ยืนของศิลปะใน
สังคม  ทั้งน้ี ดว้ยความเขา้ใจและความเช่ือท่ีวา่ ในการสร้างสรรคศิ์ลปการละครหรืองานศิลปะใดๆ 
ก็ตาม มีองคป์ระกอบ ท่ีตอ้งอาศยั การพึ่งพา ซ่ึงกนัและกนั ของกลุ่มคนจ านวนมาก ทั้งในการผลิต 
การน าเสนอสู่สังคม การด ารงอยู ่การถ่ายทอดองคค์วามรู้ และทกัษะทางศิลปะ จากรุ่นสู่รุ่น เพราะ 
‚ศิลปะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆ กบัการท่ีมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นสังคม‛ ดงันั้น กลุ่มผูส้ร้างศิลปการ
ละครจึงอยูก่นัอยา่งโดดเด่ียวไม่ได ้หากแต่จ าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์ ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในกลุ่มคนผลิตเองและกบักลุ่มคนดู  

 ประมาณปี 2536 เป็นความพยายามคร้ังแรกของนกัการละคร ท่ีจะก่อการรวมตวั ดว้ย
ความรู้สึกร่วมกนัว่าเครือข่ายของคนท างานศิลปการละครในเมืองไทยยงั อ่อนแอ เท่าท่ีผ่านมา
นกัการละครรุ่นใหญ่นั้น ลว้นเป็นผูท่ี้มีความสามารถ มีศกัยภาพสูง สร้างปรากฏการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อ
วงการศิลปการละครมาเป็นระยะๆ แต่ขาดการเช่ือมโยง เก้ือหนุนกนั จึงไม่เกิดการงอกเงยไปสู่
ความเขม้แขง็ของศิลปการละคร ในระยะยาว ผลก็คือ นอก จากศิลปะจะไม่ค่อยเติบโต หรือไม่ก็ต่าง
คนต่างโต แลว้มนัยงัโดดเด่ียวอีก เม่ือมนัโดดเด่ียว มนัก็ไม่เกิดพลงั และมนัก็ไม่เกิดก าลงัใจในการ
สร้างงาน (ประดิษฐ ์ประสาททอง, 2546 )  

 การ เช่ือมโยงกนัของนกัการละครจะก่อให้เกิดบรรยากาศของการรวมกลุ่ม ช่วยเหลือ
เก้ือกูล แลกเปล่ียนองค์ความรู้ซ่ึงกนัและกนั สนบัสนุนก าลงัใจ เกิดกลุ่มกอ้นท่ีเป็นพลงัเท่าท่ีจะ
เป็นไดใ้นปัจจยัจ ากดัของวงการศิลปการละคร ในประเทศไทย จากความคิดเบ้ืองตน้น้ีเอง สมาชิก
แกนน าไดพ้ยายามจดัตั้งเครือข่ายในรูปแบบองค์กร แต่ดว้ยความอ่อนดอ้ยในประสบการณ์ และ
ความไม่พร้อมอ่ืนๆ จึงยงัไม่อาจก่อเกิดเป็นองคก์รเครือข่ายไดจ้ริง  

 ต่อมาประมาณปี 2540 นกัการละครรุ่นส าคญั ‚ค ารณ คุณะดิลก‛ และ ‚ภทัราวดี มีชู
ธน‛ เป็นแกนน าในการจดัตั้งสมาพนัธ์ศิลปินละคร หลงัจากประชุมร่วมกนัประมาณสามส่ีคร้ัง ก็ยงั
ไม่อาจจดัตั้งเป็นสมาพนัธ์ไดส้ าเร็จ หากสร้างแรงบนัดาลใจแก่นกัละครรุ่นหลงั ในอนัจะก่อแนว
ร่วมพนัธมิตรในอนาคต  

 การริเร่ิมการรวมเครือข่ายในคร้ังล่าสุด คือ เม่ือปี 2545 โดยแกนน าการสร้างเครือข่ายได้
ปรับรูปแบบ และเป้าหมายเบ้ืองตน้ ให้สอดคล้องกบัธรรมชาติและวฒันธรรมของสมาชิกใน
เครือข่ายซ่ึงอุดมดว้ยความ หลากหลายแตกต่าง ทั้งวยัวุฒิ ประสบการณ์ ความพร้อมในการบริหาร
จดัการในรูปองคก์ร มุมมอง ทศันคติ ความรู้และการรับรู้ และความตระหนกัรู้ในภาวะระยะยาว ซ่ึง
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ช่องห่างเหล่าน้ียงัไม่อ านวยต่อการจดัตั้งเครือข่ายท่ีเป็นรูปแบบองคก์ร อนัมีโครงสร้างการบริหาร
จดัการซบัซอ้น ซ่ึงเรียกร้องความรับผดิชอบ ศรัทธา ทศันวสิัย และวฒิุภาวะในระดบัหน่ึง  

 การตั้งเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่และการจดัตั้งในรูปแบบองค์กรท่ีเป็นทางการ ตลอดจนการ
ขบัเคล่ือนท่ีรวดเร็ว อาจท าให้ลดทอนพนัธมิตรท่ียงัไม่พร้อมลงไป จนขาดสมดุลและพลงั แทน ท่ี
จะคิดไปถึง เป้าหมายใหญ่ๆ ท าไมไม่พฒันาจากจุดเล็กๆ ไปก่อน เช่น เพียงแค่เร่ิมดูละครของกนั
และกนับา้ง ใส่ใจกนั ไปดูวิธีเคา้ซ้อมละคร มีการยืมตวันกัแสดงกนั มีการยืมของกนัระหวา่งกลุ่ม 
ให้วฒันธรรมน้ีมนัมนัขยายวงออกไป ท าให้มนัเป็นความตั้งใจ ปวารณาตวักนัไวว้า่เราจะเก้ือหนุน
กนั (ประดิษฐ ประสาททอง, 2546 )  

 ความพยายามคร้ังใหม่ในการสร้างเครือข่ายละครจึงเร่ิมข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2545 
ดว้ยการประชุมพบปะสังสรรคอ์ยา่งเรียบง่ายไม่เป็นทางการกลุ่มครู-อาจารย ์หนุ่มสาวท่ีสอนละคร
ในสถาบนัการศึกษา ท่ีส านักงานกลุ่มละครมะขามป้อม มีครู-อาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมจ านวน
มากกว่าท่ีคาดหมายไว ้ มีการพูดคุยแลกเปล่ียนกนัอย่างอิสระโดยไม่มีเง่ือนไขของสถาบนัเขา้มา
เก่ียว ขอ้ง บรรยากาศของการพบปะเต็มไปดว้ยมิตรภาพ เกิดความรู้สึกและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
และไดบ้ทสรุปร่วมกนัวา่จะมีความร่วมมือกนัมากข้ึน ส่งข่าวสารถึงกนั โดยให้คงความสัมพนัธ์กนั
ไวอ้ยา่งหลวมๆ ไม่มีกฎเกณฑ์ไปก่อน ต่อเม่ือไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์ แนวความคิด และความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการเป็นองคท์างการแลว้ จึงจะพฒันาสู่การจดัตั้งเป็นองค์กรเครือข่าย
เตม็รูปแบบต่อไป  
 พนัธกิจส าคญัท่ีพึงกระท าร่วมกนัของเครือข่ายคือ ถ่ายทอดความคิดของความส าคญัใน
ช่วยเหลือการเก้ือกูล การสร้างเครือข่าย เช่ือมโยง การสร้างและต่อยอดองก์ความรู้เพื่อพฒันางาน
ศิลปะละคร ให้อยูใ่นจิตส านึก ของนกัการละคร รุ่นใหม่ๆให้สืบเน่ืองไป ในระยะยาว ซ่ึง การพูด
หรืออธิบายเพียงอยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือ หรือแบบฝึกหดั ให้ไดป้ฏิบติัจริงอ 
ยา่งสอดคลอ้งกบั ธรรมชาติและความพร้อมของนกัการละครท่ีเป็นสมาชิก จนเกิดความเขา้ใจและ
ความตระหนักถึงคุณค่า ของเครือข่าย ซ่ึงก็มีหลายกิจกรรมท่ีน่าจะเกิดข้ึนได้ เช่น การพบปะ
สังสรรค ์การอบรมสมนาแลกเปล่ียนองค์ความรู้กนั ในหมู่สมาชิก การเชิญครู-อาจารยท่ี์มีทกัษะ
เช่ียวชาญในศาสตร์การละครมาพูดคุยแลกเปล่ียน กบัเด็กรุ่นใหม่ การศึกษาดูงาน และอีกหลายๆ 
ประการ แต่แบบฝึกหัดส าคญัท่ีสมาชิกให้ความสนใจเป็นพิเศษ นัน่คือการจดั ‚ เทศกาลละคร ‛ 
ดว้ย  

 ความกระตือรือร้นท่ีจะผลกัดนัให้เกิดเทศกาลละครข้ึนทั้งท่ียงัไม่มีความ พร้อมใดๆ 
สมาชิกส่วนหน่ึงเห็นว่าถา้ไม่เร่ิมตน้ท่ีหน่ึงก็จะไม่มีสองไม่มีสามตามมา และการเร่ิมตน้นั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งสมบูรณ์แบบ บางทีถา้ตอ้งรอให้มนัสมบูรณ์อาจจะไม่ไดเ้ร่ิมเลยก็ได ้ ดงันั้น มหกรรม
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สีสันละครกรุงเทพ 2002 จึง เกิดข้ึนท่ามกลางความไม่พร้อมนานปัการ ส่งผลให้การท างานเต็มไป
ดว้ยความยากล าบากและอุปสรรค หากเป็นงานท่ีเกิดข้ึนจากความตั้งใจจริง ประตูแห่งการส่ือสาร
ระหวา่งชุมชนคนละครกบัสังคม ไดเ้ปิดกวา้งออกแลว้ เรามารวมกนัวนัน้ี ไม่ใช่แค่ความสนุกสนาน 
แต่เพื่อแสดงใหรู้้วา่ คนละครมีศกัยภาพ พวกเราอยูท่ี่น่ีและมีตวัตน  (สุรพล วรุิฬห์รักษ,์ 2545) 

 เทศกาลละครเล็กๆคร้ังนั้น จึงก่อเกิดเป็นปรากฏการณ์ สร้างความต่ืนตวัให้กบัวงการ
ละครและสังคมทัว่ไป และพฒันามาสู่ ‚ เทศกาลละครกรุงเทพ‛ ในทุกเดือนพฤศจิกายนของปีต่อๆ 
มา ท่ีมีคณะละคร ศิลปิน นกัวิชาการ และผูช้ม เพิ่มปริมาณ เขา้ร่วมงานขยายวงข้ึนเป็นล าดบั จน 
ปัจจุบนัมีสมาชิกในเครือข่ายฯ กวา่ 50 คณะ ประกอบดว้ย คณะละครอาชีพท่ีไม่มุ่งผลก าไร คณะ
ละครหนุ่มสาววยัสร้างสรรค์ กลุ่มละครนกัศึกษา และ ชุมนุม-ชมรมการละคร รวมทั้งภาควิชา
ศิลปะการละคร ในสถาบนัต่างๆ นกัวิชาการ และศิลปินละครอิสระ ไดผ้สานกนัอยา่งกลมเกลียว 
เก้ือหนุนกนัและกนัจนเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็และเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน  

 ปัจจุบนั เครือข่ายละครกรุงเทพ ยงัมีโครงสร้างการบริหารอยา่งง่ายๆและยืดหยุน่สูง มี
เครือข่ายสมาชิกร่วม 50 ราย ประกอบดว้ย คณะละครอาชีพท่ีไม่มุ่งผลก าไร คณะละครหนุ่มสาว 
กลุ่มละครนกัศึกษา และ ชุมนุม/ชมรมการละคร รวมทั้งภาควิชาศิลปะการละคร ในสถาบนัต่างๆ 
และศิลปินละครอิสระ  
 สุวรรณดี จกัราวรวุธ มือวางอนัดบัตน้ๆ คนหน่ึงของยุทธจกัรแวดวงน้ี ให้สัมภาษณ์กบั 
"จุดประกาย" ว่า ภาพรวมละครเวทีในปีท่ีผ่านมายงัคงเป็นปีท่ีมีงานละครทั้งใหญ่เล็กต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอไม่ขาดสาย โดยเฉพาะกลุ่มละครโรงเล็กท่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวียนสร้างงานต่างๆ แทบทุก
เดือน จะเห็นวา่งานละครเวทีสามารถติดตามไดง่้ายและสะดวกข้ึน แต่ปริมาณงานท่ีหลากหลายข้ึน 
กลบัไม่สามารถสร้างแรงเคล่ือนไหวให้ผูช้มส่วนใหญ่เขา้ถึงและรับรู้ไดเ้พียง พอ เพราะขาดทั้ง
โอกาส ก าลงัทุนและแรงสนบัสนุนในส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์กระแสหลกั และความจริงท่ีน่า
เศร้าใจตอกย  ้าวา่ แมแ้ต่ผูท้  าหนา้ท่ีส่ือเองก็ยงัขาดองคค์วามรู้เขา้ใจงานศิลปะประเภทน้ี คนท างาน
ส่ือรุ่นใหม่ (เน้นเฉพาะส่ือกระแสหลกั) ไม่ไดเ้พิ่มพูนความรู้และการศึกษาจริงจงัเพียงพอ ท่ีจะ
เสนอแนะทางเลือกและรสนิยมหลากหลายให้กบัประชาชน ผูก้  ากบัละครคุณภาพท่ีท างานอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนานคนหน่ึงของบา้นเราแจก แจงว่า เขารู้สึกว่าละครเวทีหลายส่วน ยงัตกอยู่ภายใต้
กระแสตลาดเกินกวา่จะกลา้ริเร่ิมกลัน่กรองวิเคราะห์ขยาย สุนทรียศาสตร์ของศิลปะแขนงน้ีอยา่ง
ย ัง่ยืน เธอบอกวา่ช่วงปีท่ีผา่นมา ผลกระทบทางทั้งเศรษฐกิจการเมืองมีผลอยา่งสูงกบัอารมณ์และ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภค มนัยิ่งท าให้ละครเวทีเป็นตวัเลือกสุดทา้ยของงานศิลปะบนัเทิงดว้ยกนั 
ในฐานะผูส้ร้างงานก็ตอ้งระมดัระวงับริหารความเส่ียงเพื่อหาสมดุลดว้ยเช่นกนั จงัหวะของการ
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เลือกผลิตและสร้างงานค านึงถึงความพร้อมทั้งดา้นทุนและก าลงัผลิต รวมถึงบรรยากาศสังคม
ขณะนั้น (นนัทขวา้ง สิรสุนทร, 2554) 
 ประดิษฐ์ ประสาททอง หน่ึงในผูก่้อตั้ง "มะขามป้อมฯ" กล่าวว่า ละครเชิงพาณิชยเ์น้น
ความบนัเทิง และผลิตเพื่อ ‚ขาย‛ เป็นหลกั จึงยงัตอ้งพึ่งพาระบบการตลาดอยูอ่ยา่งมาก ตวัโปร
ดกัชัน่เองยงัเนน้องคป์ระกอบท่ีมีคุณภาพ ไม่วา่จะการออกแบบ เทคนิคแสงสีเสียง ดนตรี เส้ือผา้ วา่
ไปแลว้ละครแนวน้ีของบา้นเราถึงจะเพิ่งเกิดใหม่ แต่ก็รวบรวมสุดยอดฝีมือเอาไวม้ากมายผลงานท่ี
ออกมาก็ไม่ข้ีเหร่ ไม่อายใคร หากแต่บทละครและการก ากบัการแสดงยงัอ่อนดอ้ย ไม่ตรึงใจผูช้มได้
ยาวนานเหมือนละครแนวเดียวกนัในต่างประเทศ ท่ีนอกจากคุณภาพโปรดกัชัน่จะอลงัการสมราคา
แลว้ บทละครและฝีมือการก ากบัอนัเจนจดั ท าให้ผลงานละครเชิงพาณิชยห์ลายๆ เร่ืองยงั ‚ขายได‛้ 
อยูเ่หนือกาลเวลา" การท่ีละครเชิงพาณิชยบ์า้นเรายงัคงขายไดน้ั้น เป็นเพราะผูซ้ื้อละครแนวน้ีของ
บา้นเรายงัเป็น ‚ลูกคา้สมคัรเล่น‛ ท่ีพร้อมจะต่ืนเตน้กบัอะไรใหม่ๆ และพร้อมจะจ่าย แต่พร้อมจะ
เบ่ือไดทุ้กเม่ือหากผลงานละครนั้นยงัซ ้ าซาก วนเวียนอยู่กบัความบนัเทิงผิวๆ จึงเป็นโจทยย์กัษ์ท่ี
ผูป้ระกอบการ ละครเชิงพาณิชยจ์ะตอ้งเก็บไปคิดใหท้ะลุ   

 จุดเด่นของละครทางเลือกคือ เน้ือหาสาระ แก่นสารท่ีศิลปินอยากจะพูดกบัสังคม น่าจะ
นบัไดว้่าเป็นแนวละครท่ีมีอิสระและมีผลต่อพฒันาการของศิลปะละครเวทีท่ี มากกว่าละครแนว
อ่ืนๆ การเปิดตวัของโรงละครขนาดเล็กแห่งใหม่ Blue Box นอกจากจะช่วยขยายกลุ่มคนดูท่ีนิยม
ละครเชิงพาณิชยห์รือแฟนประจ าส่วนหน่ึงของ M Theatre แลว้ ยงัดึงคนดูจากโรงละครเล็กๆ ไป
แห่งอ่ืนๆ 

 การเคล่ือนไหวในแวดวงตลอดทั้งปีเป็นไปอยา่งเงียบๆ ไม่หวือหวาเหมือนปีท่ีผา่นมา 
(การปิดตวัลงชัว่คราวของ มะขามป้อมสตูดิโอก็มีผลอยูไ่ม่นอ้ย) แต่ไม่หยุดน่ิง หลายๆ คณะไปวาด
ลวดลายในประเทศอ่ืนๆ อย่าง บีฟลอร์ไปญ่ีปุ่น มะขามป้อมไปสิงคโปร์ "พระจนัทร์เส้ียว" และ 
"เสาสูง" ไปฟิลิปปินส์ "มรดกใหม่" ไปอินเดีย ฝร่ังเศส พิเชษฐ์ไปยุโรป และยงัมีอีกหลายคณะท่ีตก
ส ารวจ การเติบโตของละครแนวน้ีจึงน่าจบัตามองเป็นพิเศษ (นนัทขวา้ง สิรสุนทร, 2554) 

 สินีนาฏ เกษประไพ Artistic Director จากพระจนัทร์เส้ียวการละคร กล่าวในเวทีเสวนา
ละครจุดประกายชีวิต คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2551 ว่าในการท าละคร ตอ้งคิดก่อนว่าเราตอ้งการส่ือสาร
ประเด็นอะไรในช่วงเวลานั้นๆ หรือวา่ความสนใจของเราคืออะไร สภาพรอบๆ ตวัเป็นอยา่งไรบา้ง
แลว้ถา้จะส่ือสารเร่ืองน้ี ควรจะเลือกรูปแบบใดมารองรับ แต่ส าหรับละครท่ีเราท าเพื่อแสดงใน
เทศกาลฯนั้น ดว้ยความท่ีเทศกาลฯมีพื้นท่ีสวนซ่ึงเป็นพื้นท่ีเปิดใหส้ามารถแสดงได ้เราจึงใชรู้ปแบบ
การเคล่ือนไหวร่างกายและการจดัวางองคป์ระกอบต่างๆ พระจนัทร์เส้ียวท าละครลกัษณะน้ีทุกปี 
ยกเวน้ปีน้ีท่ีไม่ไดท้  าเพราะเราตอ้งจดัการเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเราตอ้งการแสดงในสวนหรือในพื้นท่ีเปิดก็



9 

เพราะเราอยากท าใหค้นดูเห็นวา่ไม่ใช่เพียงละครเร่หรือละครขา้งถนน (Street Theatre) เท่านั้นท่ีเล่น
ในสวนหรือในพื้นท่ีเปิดได ้เราอยากท าใหเ้ห็นวา่ละครในพื้นท่ีเปิดก็สามารถมีเร่ืองราวท่ีชดัเจนและ
มีการจดัวางท่ีดีได ้ 

 ตวัอย่างรูปธรรมท่ีอาจสะทอ้นให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงไดอ้ยูบ่า้งก็คือเม่ือปี 2546 
ไดท้  าละครเร่ือง ‚วีนสัปาร์ต้ี‛ ซ่ึงเป็น Physical Theatre  ในตอนนั้นตอ้งพูดคุยกบัคนดูมากทีเดียว 
เพราะหลงัการแสดงทุกคร้ังจะมีค าถามวา่ Physical Theatre  คืออะไร แต่พอน ากลบัมาแสดงอีกคร้ัง
ในปี 2551 กลบัรู้สึกวา่ทุกอยา่งง่ายไปหมด คนดูก็ลดค าถามลง เวลาท่ีคุยกบัคนดูหลงัการแสดงก็
รู้สึกวา่คนดูเขา้ใจและสามารถพูดแทนเรา เราไม่ตอ้งตอบค าถามอีกแลว้ แต่ค าถามว่า Physical 
Theatre  คืออะไรก็ยงัมีอยูเ่พราะค าอธิบายของ Physical Theatre  นั้นกวา้งมาก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการจดั
วางของตวัศิลปินท่ีจะท างาน ไม่วา่ละครรูปแบบไหนก็ตามท่ีไม่ใช่แบบสมจริงก็จะตอ้งใชร่้างกาย
และการเคล่ือนไหวร่วมดว้ยอยู่แลว้ ซ่ึงในท่ีสุดก็ข้ึนอยู่กบัว่าเจา้ของช้ินงานนั้นจะเรียกงานของ
ตวัเองวา่ Physical Theatre  หรือไม่ หรือแมว้า่เจา้ของผลงานไม่ไดเ้รียกตวัเองเช่นนั้น แต่นกัวิจารณ์
ก็อาจจะจบัวางให้ก็เป็นได ้ และดว้ยความหมายท่ีกวา้ง ก็ท าให้ Physical Theatre ดูใกลเ้คียงกบั 
Dance theatre ซ่ึงก็อาจจะมีลกัษณะของละครใบ ้ (Mime) เขา้มาเก่ียวขอ้ง กลุ่มละครใบบ้างกลุ่มก็
เรียกตวัเองวา่ Physical Theatre  ดว้ยเช่นกนั ถา้มองจากละครท่ีเขา้มาร่วมแสดงในเทศกาลฯ จะเห็น
วา่ 2-3 ปีท่ีผา่นมามีงานท่ีใชก้ารเคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดงมากข้ึน ซ่ึงบางกลุ่มก็เรียกงานของ
ตวัเองวา่ Physical Theatre  บางกลุ่มก็ไม่เรียก ข้ึนอยูก่บัการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ี (Positioning) 
ของแต่ละกลุ่ม (จุลสารศิลปะการแสดง, 2552) 

 ณฐั นวลแพง หน่ึงในผูก่้อตั้งกลุ่มละครเสาสูง กล่าวในเวทีเสวนาละครจุดประกายชีวิต 
คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2551 วา่เม่ือก่อนพอพูดถึงละครเวทีคนก็จะนึกถึงละครแนวสมจริง หรือไม่ก็นึกถึง
ละครท่ีมีขนาดใหญ่ (large-scaled production) คนจะชินกบัแบบนั้น ดงันั้น ในการท าละครเล็กๆ ซ่ึง
คนดูยงัไม่ค่อยคุน้เคย วิธีคิดในการท างานก็คือก็จะคิดตามคนดูว่าขณะนั้นเขาคิดอะไร เพื่อท่ีจะ
หาทางท าให้เขาหนัมาสนใจ ท าอยา่งไรก็ไดใ้ห้เขามาดูการแสดง จึงสนใจเร่ืองรูปแบบเพื่อรองรับ
พฤติกรรมของคนดู พฤติกรรมของคนดูเม่ือ 7 ปีก่อนกบัวนัน้ีต่างกนัเพราะว่าเม่ือก่อนยงัไม่มี 
YouTube การเสพส่ือต่างๆ ก็ยงัไม่มากขนาดน้ี ซ่ึงตวัอยา่งท่ียกให้เห็นเป็นรูปธรรมคือ เม่ือวานหาก
ใครไดดู้งานของกลุ่มละครเสาสูง ก็จะสงสัยวา่น่ีคือละครประเภทไหน เป็นละครแบบปฏิสัมพนัธ์ 
(Interactive) หรือวา่เป็นอะไร การท่ีรูปแบบของละครออกมาเป็นอยา่งนั้นสะทอ้นให้เห็นวา่ ‚ความ
เป็นจริง‛ มนัหายไป เลยตอ้งกระตุน้คนดูดว้ยรูปแบบเพื่อให้คนดูอยู่กบัเรา ซ่ึงดูไปดูมาอาจจะ
คลา้ยๆ Presentation 
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 ณัฐ นวลแพง สนใจเร่ืองพฤติกรรมของคนดู เพราะพฤติกรรมของคนดูหรือผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ส่ิงหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นก็คือเพลงท่ีเคยเป็นเพลงใตดิ้นหรือเพลงทางเลือก 
(Alternative) ท่ีไม่ค่อยมีคนฟัง ตอนน้ีไดก้ลายเป็นเพลงตลาดไปแลว้ กลุ่มคนท่ีเคยดูละครของเสา
สูงเม่ือปีท่ีแลว้ วนัน้ีเขาไปดูอยา่งอ่ืน คนดูก็เลยหายไป ท าให้สงสัยวา่เราไม่อยูใ่นกระแส (Trend) 
หรืออยา่งไร ฉะนั้น จึงตอ้งแข่งกบัคนดูอยูต่ลอดเวลา ในแง่เน้ือหานั้น ณัฐเห็นวา่เน้ือหาของคนไม่มี
ทางเปล่ียน ก็ไม่เปล่ียนเน้ือหาเลย พดูถึงประเด็นท่ีวยัรุ่นเป็นอยู ่วยัรุ่นเป็นอะไร คิดอะไรในทุกวนัน้ี 
ส่ิงท่ีเปล่ียนก็คือรูปแบบ เม่ือก่อนวยัรุ่นจีบกนั ก็อาจจะนดักนัท่ีสวนสาธารณะ แต่ทุกวนัน้ีเขาเจอกนั
ใน hi 5 (จุลสารศิลปะการแสดง, 2552) 

 จารุนนัท ์พนัธชาติ พูดในเวทีเสวนาละครจุดประกายชีวิต คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2551 วา่ 7 ปี     
ท่ีผา่นมานั้นกลุ่มบีฟลอร์ไม่ไดเ้ขา้ร่วมในเทศกาลละครทุกปี แต่ถา้พูดถึงเร่ืองภาพรวม คิดวา่ขอ้ดี
ของเทศกาลฯก็คือท าใหเ้กิดบทละครใหม่ๆ ท่ีคนไทยเขียนข้ึนเอง ไม่วา่จะเป็นนกัศึกษาปี 2 ปี 3 ปี 4 
หรือวา่ท่ีเพิ่งจบมา ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่บทละครเหล่านั้นดีหรือไม่ดี แต่อยา่งนอ้ยเทศกาลละคร
ก็เป็นพื้นท่ีท่ีท าให้เกิดเร่ืองของพวกเขาข้ึนมา ซ่ึงถา้เราไปติดตามดูก็อาจจะท าให้ไดบ้ทละครท่ีดีท่ี
สามารถน าไปพฒันาต่อได ้อีกเร่ืองหน่ึงก็คือเทศกาลฯ ไดท้  าให้เกิดความเฉพาะตวัมากข้ึน เช่น การ
ท่ีผูก้  ากบัใชน้กัแสดงคนน้ีเพื่อตอ้งการใหบ้ทเป็นอยา่งน้ี หรือวา่บทเป็นอยา่งน้ีก็ตอ้งใชน้กัแสดงคน
น้ีเท่านั้น กลายเป็นเร่ืองเฉพาะตวัมากข้ึน ไม่รู้วา่น่ีคือกระแสหรือแนวโนม้ (Trend) หรือไม่ แต่เท่าท่ี
เห็นก็มีลกัษณะเช่นน้ีอยูห่ลายเร่ือง 

 ในปีแรกของเทศกาลละคร บีฟลอร์ระบุตวัเองว่าเป็น ‚ละครท่ีใช้ร่างกายในการเล่า
เร่ือง‛ (Physical Theatre ) ซ่ึงขณะนั้นคนดูก็ยงัไม่คุน้เคยกบัรูปแบบของละครเช่นน้ี ถึงขณะน้ีก็ยงั
ไม่รู้วา่คนดูคิดอยา่งไร ก็ตอ้งคุยกนัอีกทีวา่สถานะของละครแบบน้ีเป็นอยา่งไร แต่ถา้พูดถึงเร่ืองของ
กลุ่มเป้าหมาย บีฟลอร์ตดัสินใจตั้งแต่ 4-5 ปีท่ีแลว้วา่นกัศึกษาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราในแง่
ประเด็นท่ีน าเสนอก็คงเก่ียวขอ้งกบัหลายๆประเด็น เพราะเรามีผูก้  ากบัหลายคนเวลาคนดูมาดูงาน
ของเรา เขาอาจจะดูไม่รู้เร่ืองเพราะอาจจะไม่คุน้เคยกบัรูปแบบในการน าเสนอ แต่วา่อยา่งนอ้ยท่ีสุด
เขาน่าจะไดรู้้วา่นกัแสดงท่ีน่ีมีการฝึกฝนมาแลว้เป็นอยา่งดี  

 ไม่สามารถท่ีจะวดัได้แน่ชัดว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เพราะทุกคร้ังท่ีท าก็ยงัคงมี
ค าถามจากคนดูวา่ Physical Theatre  คืออะไร แต่ถา้มองในส่วนของสมาชิกกลุ่มละครบีฟลอร์เอง 
เรามีพนัธสัญญา (Commitment) ร่วมกนัวา่เราเลือกแนวทาง Physical Theatre  ในการฝึกฝน และ
แนวโนม้ในการท าละครก็จะเป็นละครท่ีเนน้การใชร่้างกาย แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่เราท าแต่เพียง
ละครในแนวทางน้ีเท่านั้น ละครส าหรับเด็กละครหุ่น หรือละครท่ีมีบทพูดเราก็ท า (จุลสาร
ศิลปะการแสดง, 2552) 
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 ความลงตวัของศิลปะคือ การผสมผสานระหว่างดนตรี ลีลา และการละคร ซ่ึงถ้าเรา
เลือกศาสตร์อ่ืนๆเฉพาะมาท าการแสดงจะตอ้งอาศยัประสบการณ์มาก เพราะการส่ือสารนั้นจะยาก
ข้ึน รวมถึงคนดูก็ตอ้งมีพื้นฐานการดูงานศิลปะใหเ้ป็นดว้ย  
 หลายคนอาจยงัไม่เขา้ใจความเป็นร่วมสมยั ความเป็นร่วมสมยัอาจเกิดข้ึนอยา่งเรียบง่าย 
ดูภายนอกธรรมดา เพราะสาระของมนัจริงๆอยู่ท่ีแก่น หรือกะพี้ของมนั เพราะฉะนั้นคนสร้างงาน
ศิลปะตอ้งคิดได ้วเิคราะห์มนัออกมาแลว้ใชศ้กัยภาพของตวัเองเพื่อถ่ายทอดให้ผูช้มชม ไดเ้ขา้ใจใน
สารอนันั้น เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราตอ้งการเนน้ก็คือความคิด หลายคนกลบัไปให้ความส าคญัในเร่ือง
ของเปลือกนอก แสงเสียง การแต่งกาย การแต่งหนา้ ซ่ึงตรงนั้นมนัอาจสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ มนั
เป็นเทคนิค ซ่ึงถา้ตอ้งใชก้็ให้มีพอสมควร (การบริหารการจดัการงานอุตสาหกรรมศิลปวฒันธรรม, 
2552, น. 167-168) 
 ขอ้มูลของส านกังานบญัชีประชาชาติปี 2549 ระบุวา่ มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของอุตสาหกรรมทั้ง 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ งานฝีมือและหตักรรม (Crafts) งานออกแบบ (Design) แฟชัน่ 
(Fashion) ภาพยนตร์และวิดีโอ (Film & Video) การกระจายเสียง (Broadcasting) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) ธุรกิจโฆษณา (Advertising) ธุรกิจการพิมพ ์(Publishing) และสถาปัตยกรรม 
(Architecture) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 ของ GDP โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 848,000 ลา้นบาท 
และมีมูลค่าส่งออกในปี 2549 ประมาณ 289,000 ลา้นบาท ท่ีน่าสนใจคือในบรรดาอุตสาหกรรม
ต่างๆนั้น ในหมวดของศิลปะการแสดงกลบัมีมูลค่าส่งออกเพียง 0.1% เท่านั้น เม่ือคิดถึงเร่ืองของ
ศิลปวฒันธรรมไทยแลว้ คนส่วนมากจะคิดถึงเร่ืองของศิลปะการแสดง อาทิ ร าไทย การแสดงโขน 
ฯลฯ แต่เม่ือตีมูลค่าทางการเงินแลว้ ส่ิงน้ีกลบัท ารายไดน้อ้ยท่ีสุด ทั้งท่ีคร้ังหน่ึง ครูเล็ก ภทัราวดี มีชู
ธน ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ “ศิลปินเป็นสินคา้ท่ีส่งออกท่ีดีท่ีสุดของประเทศ” ไม่ใช่เพราะศิลปะการแสดง
ของไทยไม่เก่งหรือไม่ครีเอทีฟ แต่คนสร้างสรรคง์านเหล่าน้ีไม่มีพื้นท่ีในการแสดงงานของพวกเขา 
(อจัราวดี อวนอ่อน, 2553) 
 วรัญญู อินทรก าแหง (อดีตสมาชิกกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ – ผูว้ิจยั) คอมลมันิสต์และ
นกัแสดงให้ความเห็นว่าการแสดงนั้นไม่จ  าเป็นจะตอ้งใช้พื้นท่ีขนาดเล็กตลอด ข้ึนอยู่กบัรูปแบบ
โปรดกัชัน่ แต่ท่ีเห็นไดช้ดัคือขอ้ดีของโรงละครขนาดเล็กนั้นท าให้เกิดการสร้างานใหม่ๆ ข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง และเม่ือมีพื้นท่ีจดัแสดงมากข้ึน เป็นโอกาสให้คนท าหนา้ใหม่ หรือกลุ่มละครใหม่ๆ อยาก
ลองสร้างงาน โดยใชทุ้นนอ้ยกวา่การจดัการแสดงในหอประชุมใหญ่ๆ ท าให้เกิดความหลากหลาย
ในการสร้างงานข้ึนดว้ย 
 หากมองอย่างมีความหวงักบัระบบเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรรค์น้ีว่าจะเป็นไปได้
อยา่งสวยงาม ก็ตอ้งลุน้วา่ผูใ้หญ่ในบา้นเมืองจะเห็นปละผลกัดนัศิลปะการแสดงต่อไปมากนอ้ยแค่
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ไหน เหนือส่ิงอ่ืนใดคือผูช้มท่ีพร้อมจะเดินออกจากบา้นไปชมการแสดงเหล่าน้ีหรือไม่ บางทีการดู
ละครโลกเล็กอาจท าใหไ้ดพ้บเพื่อใหม่และโลกใบใหม่ข้ึนมาไม่นอ้ย (อจัราวดี อวนอ่อน, 2553) 
 ค าวา่ศิลปะร่วมสมยันั้น ความหมายของค าน้ีถูกทึกทกัเอามาใชก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระดบั
นานาชาติโดยไม่มีการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการครองความเป็นเจา้ Hegemony การอา้งอิง
ถึงความหมายของมนัตามความเขา้ใจกนันั้น ก่อให้เกิดวาทกรรมท่ีอยู่ภายใตว้ิธีคิดกระแสหลัก 
สถานะเช่นน้ีมีศกัยภาพในการครอบง านิทรรศการศิลปะร่วมสมยัในระดบันานาชาติ ซ่ึงศิลปินของ
ประเทศโลกสามมีส่วนร่วม ในขอ้เท็จจริงแลว้ ค าวา่ศิลปะร่วมสมยัยงัไม่เคยถูกอธิบายขยายความ
อย่างแทจ้ริงเลย อย่างไรก็ตาม ภณัฑารักษ์ นกัวิชาการ นกัประวติัศาสตร์ศิลป์ เหมือนจะเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัว่าศิลปะร่วมสมยัเช่ือมโยงกบัพฒันาการของศิลปะระดบันานาชาตินบัภายหลงัทศวรรษท่ี 
1970 เป็นตน้มา เราจะเห็นความคิดเช่นน้ีไดใ้นหนงัสือของเคล้าส์ โฮเนฟฟ์ Klaus Honeff ช่ือ 
"ศิลปะร่วมสมยั" ซ่ึงเขาช้ีวา่ ศิลปะร่วมสมยัไดเ้ปิดกวา้งออกสู่กระแสสังคมและวฒันธรรมท่ีอยูน่อก
โลกแห่งศิลปะมากข้ึน ดงันั้นการประเมินของเขาท่ีวา่ " ศิลปะร่วมสมยัไม่เพียงแต่มุ่งให้ความใส่ใจ
ต่อโลกแห่งศิลปะเท่านั้น ไม่ว่าในท่ีใดก็ตาม มนัดูเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีศิลปะร่วมสมยัจะมุ่งให้ความ
สนใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทัว่ไป และต่อกระแสสังคมวฒันธรรมโดยองคร์วม" จึงไม่ตอ้งสงสัยเลย
ว่า จุดยืนของโฮเนฟฟ์เช่นน้ีได้สะท้อนจุดยืนของภัณฑารักษ์ นักวิชาการด้านศิลปะ และนัก
ประวติัศาสตร์ศิลป์ 

 โดยทัว่ไป ในการตดัสินและประเมินคุณค่าผลงานศิลปะร่วมสมยั ศิลปะร่วมสมยัใน
ประเทศโลกท่ีสามก าลงัโนม้เอียงไปสู่การตีความท่ีผดิพลาด พิจารณาจากความคิดเห็นของโฮเนฟฟ์ 
เราอาจตั้งค  าถามไดว้า่ แลว้เหตุการณ์ทัว่ไปเช่นไร หรือกระแสของสังคมวฒันธรรมแบบไหนกนัท่ี
ศิลปะร่วมสมยันั้นแสดงออกมา ดงัท่ีรู้กนัว่า การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไดก้ลายมาเป็น
ลกัษณะเฉพาะของศิลปะร่วมสมยัในประเทศโลกท่ีสาม แมส้ังคมและกิจกรรมทางการเมืองใน
ประเทศโลกท่ีสามจะเป็นส่ิงท่ีเปิดเผยให้รับรู้ไดโ้ดยผ่านเครือข่ายส่ือระดบันานาชาติ แต่อยา่งไรก็
ตาม นกัวชิาการและภณัฑารักษข์องโลกศิลปะระดบันานาชาติทั้งหลายเขา้ใจวิถีชีวิตทางสังคมและ
การต่อสู้ทางการเมืองในประเทศโลกท่ีสามไดลึ้กซ้ึงเพียงใด และพวกเขารับรู้การเปล่ียนผ่านของ
สังคมและการเมืองท่ีมาสู่การแสดงออกทางศิลปะไดแ้ค่ไหน ในวงสัมมนาท่ีอมัสเตอร์ดมัเม่ือตน้ปี
น้ี  

 น่าสังเกตว่าปัจจุบันแม้จะมีการดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อใช้ในการแสดงมากข้ึน 
วรรณกรรมท่ีน ามาดดัแปลงก็มกัจะเป็นวรรณกรรมร้อยแกว้ หรือวรรณกรรมต่างประเทศจ าพวกนว
นิยายเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนนอ้ยท่ีน าวรรณกรรมร้อยกรองมาดดัแปลงเป็นละครโทรทศัน์และละคร
เวที การแสดงละครเวทีแมว้่าจะไม่แพร่หลายและไม่ได้รับความนิยมเท่าละครโทรทศัน์ด้วยมี
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ขอ้จ ากดัในดา้นผูช้ม เป็นการแสดงในวงแคบเฉพาะแวดวงนกัศึกษามหาวิทยาลยั  และผูท่ี้รักละคร
เวที แต่ก็มิไดเ้ป็นขอ้ขดัขวางการสร้างสรรคล์ะครเวทีแต่อย่างใด ปัจจุบนัละครเวทีมีการพฒันา
ทดลองส่ิงใหม่ๆ และประยุกตใ์ห้เขา้กบักาลสมยั โดยผสมผสานกบัการแสดงแบบตะวนัตก ท าให้
เกิดความแปลกใหม่น่าสนใจกว่าละครเวทีแบบเดิมๆ แต่แมว้่าวงการของละครเวทีจะมีการพฒันา
ศกัยภาพมากข้ึนเพียงใดในปัจจุบนั โดยเฉพาะในบางกลุ่มละครท่ีเรียกตวัเองวา่กลุ่มละครทางเลือก 
ท างานด้านศิลปะการแสดงมาเป็นเป็นเวลากว่าหลายสิบปี แต่ในแง่ของกลุ่มผูช้มกลับไม่ได้มี
จ  านวนมากข้ึนอยา่งท่ีควรจะเป็นนกั กลบัเฟ่ืองฟูอยูเ่พียงแค่คนดูเฉพาะกลุ่มท่ีช่ืนชอบงานศิลปะการ
ละคร นกัเรียนนกัศึกษาการละคร และกลุ่มผูช้มต่างชาติเท่านั้น 

รู้จกักบั “บีฟลอร์ เธียร์เตอร์” บีฟลอร์ กลุ่มละครชั้น B ท่ีขบัเนน้ความเป็น Underground 
ของผลงานในแนวฟิสิคลัเธียเตอร์ พวกเขาคือกลุ่มละครชั้นแนวหนา้ของประเทศไทยท่ีสร้างสรรค์
ละครเวทีและการแสดงร่วมสมยัมาเป็นเวลากวา่ 10 ปี โดยเนน้ภาพบนเวทีท่ีส่ือความหมายผา่นการ
เคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดงและ การใช้ส่ือประกอบอ่ืนๆ ท่ีไม่จ ากดัรูปแบบ และสอดแทรก
ประเด็นทางสังคมการเมืองในผลงานอยู่เสมอ ความส าเร็จของกลุ่มบีฟลอร์ไม่ได้จ  ากดัอยู่แต่ใน
ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยงัได้เดินทางไปสร้างความประทบัใจให้แก่ผูช้มต่างชาติมาแล้วทั้งใน
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เดนมาร์ก อียปิต ์อินเดีย เกาหลี สิงคโปร์ ไตห้วนั และญ่ีปุ่น งานของบีฟลอร์
เนน้ไปท่ีการทดลองกบัศกัยภาพในการส่ือสารผา่นร่างกายมนุษย ์โดยใชเ้ทคนิคการใชร่้างกายแบบ
โกรโทฟสก้ี บูโตห์ วิวพอยท์ และลาบานซ์ รวมไปถึงแดนซ์ร่วมสมยั ละครใบ ้การใช้หน้ากาก 
ยมินาสติก และศิลปะการต่อสู้ต่างๆ การแสดงของบีฟลอร์ จึงไม่เนน้ท่ีบทพูด แต่ให้ความส าคญักบั
การค้นหาและผสมผสานองค์ประกอบอันหลากหลายของละครเวที ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ความหมายจากวตัถุ แสง เสียง หุ่นเชิด หรือภาพยนตร์ ท่ีจะมาประกอบกบัการเคล่ือนไหวร่างกาย
ของนกัแสดง เพื่อสร้าง ‘เร่ือง’ และส่ือสาระส าคญัใหแ้ก่ผูช้ม (วรรณวรา สุทธิศกัด์ิ, 2558) 
 ธีระวฒัน์ มุลวไิล หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ‚คาเงะ(ชิโยะ)‛ อยูใ่นวงการละครเวทีมานานกวา่ 
10 ปี พูดถึงเสน่ห์ของละครเวทีแบบ Physical Movement ท่ีท  าให้เขาตกหลุมรักตั้งแต่สมยัเรียน จน
เม่ือเรียนจบจากคณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ก็ตรงด่ิงมาฝังตวัในกลุ่มพระจนัทร์เส้ียวยุคท่ี 
อาจารยค์  ารณ คุณะดิลก ก าลงัฟ้ืนฟูพระจนัทร์เส้ียวข้ึนมาใหม่สั่งสมประสบการณ์ ความสามารถ 
และพฒันา Physical Movement จนมีช่ือเสียงในระดบัหน่ึง 
 แมจ้ะเป็นละครทางเลือก แต่เขากบัเพื่อนก็ตั้งใจก่อตั้งกลุ่มบีฟลอร์ (B-Floor Theatre) 
เพื่อสานต่องานละครดา้น Physical Movement อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง จริงอยู่ท่ีตอ้งท าอาชีพอ่ืน
ควบคู่ไปดว้ยเป็นงานหลกั แต่ละครก็เป็นส่ิงท่ีเขารักและอยากเห็นพฒันาการต่อไป 
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 ปี พ.ศ. 2542 กลุ่มละคร บีฟลอร์ เธียร์เตอร์ ก่อตั้งข้ึนโดยการรวมตวัของ ธีระวฒัน์ มุลวิ
ไล, จารุนนัท ์พนัธชาติ, สินีนาฏ เกษประไพ, ทวิทธ์ิ เกษประไพ, สุมณฑา สวนผลรัตน์, บณัฑิต 
แกว้วนันา, วลัลภ แสงจอ้ย, ฟารีดา จิราพนัธ์ุ, ขวญัชยั ทองระยา้, ณัทธร ตนัหยง, ปิลนัธนี จารยะ
พนัธ์ุ, พฤกษา รุ่งแสง และธนากร ทาระธรรม 

 ‘บีฟลอร์’ คือกลุ่มละครผูบุ้กเบิกการแสดงแนวฟิสิคลัเธียเตอร์ (Physical Theatre ) เป็น
กลุ่มแรกๆในประเทศไทยท่ีสร้างสรรคล์ะครเวทีและการแสดงร่วมสมยัมาเป็นเวลากวา่ 10 ปี โดย
เน้นภาพบนเวทีท่ีส่ือความหมายผ่านการเคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดงและการใช้ส่ือประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีไม่จ  ากดัรูปแบบ และสอดแทรกประเด็นทางสังคมการเมืองในผลงานอยูเ่สมอ ความส าเร็จ
ของกลุ่มบีฟลอร์ไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยงัไดเ้ดินทางไปสร้างความประทบัใจ
ให้แก่ผูช้มต่างชาติมาแลว้ทั้งในสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เดนมาร์ก อียิปต์ อินเดีย เกาหลี สิงคโปร์ 
ไตห้วนั และญ่ีปุ่น 

 การแสดงของบีฟลอร์พฒันาข้ึนผา่น "เธียเตอร์ แล็ป" แบบดน้สด ใน "เธียเตอร์ แล็ป" 
สมาชิกในกลุ่มจะทดลองความสามารถในการแสดงออกของเรือนร่างมนุษย ์ โดยผสมผสานคอน
เทมโพรารีแดนซ์ ละครใบ ้หน้ากาก ยิมนาสติก  และศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
ผลงานของบีฟลอร์ยงัทดลองและใชอ้งคป์ระกอบของการสร้างสรรคล์ะคร เช่น วตัถุ แสง เสียง หุ่น 
และภาพยนตร์ ร่วมกบัการเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อเล่าเร่ืองในการแสดงดว้ย  

 ในด้านการใช้ร่างกาย บีฟลอร์เน้นการทดลองกบัศกัยภาพในการส่ือสารผ่านร่างกาย
มนุษย ์โดยใชเ้ทคนิคการใชร่้างกายแบบ Grotowski, Butoh, Viewpoint, และ Laban รวมไปถึงการ
เตน้ร่วมสมยั ละครใบ ้การใช้หนา้กาก ยิมนาสติก และศิลปะการต่อสู้ต่างๆ การแสดงของบีฟลอร์
จึงไม่เนน้ท่ีบทพูด แต่ให้ความส าคญักบัการคน้หาและผสมผสานองคป์ระกอบอนัหลากหลายของ
ละครเวที ท่ีจะมาประกอบกบัการเคล่ือนไหวร่างกายของนักแสดง เพื่อสร้าง ‘เร่ือง’ และส่ือ
สาระส าคญัใหแ้ก่ผูช้ม 

 การแสดงของกลุ่มบีฟลอร์มกัไม่เน้นท่ีบทพูด แต่ให้ความส าคญักบัการสร้างภาพบน
เวที ส่ือสาระและความหมายดว้ยการแสดงท่ีกระทบต่อโสตทศัน์สัมผสั กา้วขา้มอุปสรรคทางภาษา
และวฒันธรรมทั้งหลาย ท าให้บีฟลอร์ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น ‚หน่ึงในกลุ่มละครเวทีอาชีพท่ีดี
ท่ีสุดในประเทศไทย‛ โดยหนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่ และบางกอกโพสทก์็กล่าววา่ผลงานของบีฟลอร์ 
‚เต็มไปด้วยความคิด กระทบใจ และไร้การประนีประนอม‛ นอกจากนั้น หนังสือพิมพ์ The 
Scotsman ยงัไดก้ล่าวถึงการแสดงของบีฟลอร์ ไวว้า่ ‚จงคาดหวงัวา่คุณจะประทบัใจ ถูกทา้ทาย และ
อาจจะไดรู้้แจง้ถึงความจริงบางอย่าง‛ เม่ือบีฟลอร์เขา้ร่วมใน Edinburgh Fringe Festival อนัเป็น
เทศกาลการแสดงระดบัโลกท่ีจดัข้ึน ณ ประเทศสก็อตแลนด ์
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 สองปีท่ีผ่านมาบีฟลอร์ไดเ้ขา้สู่ทศวรรษใหม่ด้วยการแสดงท่ีเน้นรูปแบบการทดลอง 
โดยการผสมผสานเทคนิคท่ีเคยฝึกฝน การค้นหา และพบเจอระหว่างทาง การคลุกเคล้า
ประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีสะทอ้นสภาวะภายในกบังานเชิงโครงสร้างท่ีวิพากษ์วิจารณ์สังคมอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม รวมไปถึงการเล่าเร่ืองท่ีไม่ไดเ้ดินเป็นเส้นตรง การยอ้นแยงกบัความคิดท่ี
สะทอ้นสังคมสมยัใหม่ (ธีระวฒัน์ มุลวไิล, 2553) 

ผลงานท่ีโดดเด่น ของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ (ไม่ใช่การแสดงทั้งหมดท่ีบีฟลอร์ 
เธียเตอร์ท าการแสดง) 
ปี พ.ศ. 2544   

‚Medusa- Life without Snakes‛ จดัแสดงท่ีศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย และไดรั้บ
เชิญให้ไปแสดงต่างประเทศถึงสองคร้ัง ไดแ้ก่ เทศกาล Edinburgh Fringe Festival ประเทศสก็อต
แลนด์ (และถูกจดัอนัดบัให้เป็นการแสดงระดบั 4 ดาว จากหนงัสือพิมพ ์The Scotsman) และ
เทศกาล Cairo International Festival for Experimental Theatre ประเทศอียปิต ์ 
ปี พ.ศ. 2545   
 กลุ่มบีฟลอร์เธียเตอร์เป็นศิลปินในพานกัของสมาคมฝร่ังเศส กรุงเทพฯ ไดส้ร้างสรรค์
และจดัแสดงเร่ือง ‚ศตวรรษโศก‛ (Crying Century)  
ปี พ.ศ. 2547   
 บีฟลอร์ได้รับคดัเลือกให้เป็นตวัแทนประเทศไทยในโครงการแลกเปล่ียนไทย -ญ่ีปุ่น 
ร่วมกบักลุ่ม OM-2 จากประเทศญ่ีปุ่น  
 บีฟลอร์ร่วมกบักลุ่ม International WOW Company สร้างสรรค์การแสดงท่ีเทศกาล 
Performing Ethnicity International Conference and Arts Festival ในนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
ปี พ.ศ. 2548   
 บีฟลอร์และกลุ่ม Theatre Nottle จากเกาหลีใต ้ สร้างสรรคโ์ครงการความร่วมมือการ
ทางแสดงไทย-เกาหลีในช่ือ ‚Open the door I: Korea – Thailand Workshop Performance Project‛ 
โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก Arts Network Asia.  
ปี พ.ศ. 2549  

‚The Edge, The Lost Girl‛ จดัแสดงท่ีเทศกาล M1 Singapore Fringe Festival  
 ธีรวฒัน์ มุลวิไล Artistic Director กลุ่มบีฟลอร์เธียเตอร์ ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นศิลปินใน
พ านกั ณ Taipei Artists Village และสร้างสรรคแ์ละทาการแสดงเร่ือง ‚GODa Gardener‛ 
ปี พ.ศ. 2551  
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 การแสดงเร่ือง ‚GODa Gardener‛ โดยธีรวฒัน์ มุลวิไลไดรั้บรางวลัชนะเลิศในประเภท 
‚การแสดงจุดประกายสังคมยอดเยีย่ม‛ และการแสดงเร่ือง ‚ก่ึงสุขก่ึงดิบ‛ (Semi-Happiness) ผลงาน
การกบัร่วมระหว่างจารุนนัท์ พนัธชาติ จากบีฟลอร์เธียเตอร์ และนิกร แซ่ตั้ง จากกลุ่มละคร 8x8 
ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศในประเภทเดียวกนั ในเทศกาลละครกรุงเทพ 2551 โดยเครือข่ายละคร
กรุงเทพ  
ปี พ.ศ. 2552  

ธีรวฒัน์ มุลวิไล ไดรั้บทุนจาก Asian Cultural Council Fellowship เพื่อการวิจยัและ
อบรมในกรุงนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา  
 ‚GODa Gardener‛ จดัแสดงท่ีเทศกาล Seoul Fringe Festival และไดรั้บการยกยอ่งจาก
หนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่วา่เป็น ‚หน่ึงในการแสดงท่ีดีท่ีสุดของทศวรรษน้ี‛  
 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสท์ เดอะเนชั่น และนักวิจารณ์อ่ืนๆ ยกย่องการแสดงชุด 
‚สันดานกา‛ ‚Begin Again‛ และ ‚Displacement‛ ใหเ้ป็นการแสดงยอดเยีย่มเห่งปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.1  โปสเตอร์การแสดง Begin Again, 2009 โดย นานา เดก้ิน 
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ภาพที ่1.2  การแสดง Displacement โดย จารุนนัท ์พนัธชาติ และ ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่ 
 
ปี พ.ศ. 2553  
 บีฟลอร์ได้รับเลือกโดยฮิเดกิ โนดะ นักการละครช่ือดังและผู ้อ  านวยการ Tokyo 
Metropolitan Art Space (TMAS) ประเทศญ่ีปุ่น ให้น าการแสดงชุด ‚Flu-O-Less-Sense‛ ไปจดั
แสดงท่ี Tokyo Metropolitan Art Space  
 บีฟลอร์ไดรั้บเชิญให้แสดงเร่ือง ‚ศตวรรษโศก‛ (Crying Century) อีกคร้ังหน่ึงใน
เทศกาลละครไทย-ฝร่ังเศส ณ สมาคมฝร่ังเศส กรุงเทพฯ  
ปี พ.ศ. 2554  
 ธีรวฒัน์ มุลวิไล ไดรั้บรางวลั ‚ปีติศิลป์สันติธรรม‛ ในฐานะศิลปินผูมี้ผลงานดีเด่นดา้น
สันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม โดยสถาบนัปรีดีพนมยงค ์ 
 ผลงานสร้างสรรค์ของเขาทุกช้ินงานวิพากษส์ังคมระดบัต่างๆ อยา่งไม่ประนีประนอม 
ย  ้าให้เห็นปัญหาความเหล่ือมล ้ า ความแตกต่าง ฉ้อฉล เอาเปรียบกนัเอง ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์
รวมถึงมนุษยก์ับทุกสรรพส่ิง งานศิลปะของเขาจึงเต็มไปด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ผูค้นในสังคม
ตระหนกัรู้ มีสติไตร่ตรอง ใคร่ครวญ พิจารณา ให้เกิดส านึกแห่งความรักความเท่าเทียมในฐานะ
ผูส้ร้างผลงานศิลปะคุณภาพ ท่ีมีความมุ่งมัน่ต่ออุดมธรรมของสังคมอยา่งยิ่งยวดจนเป็นท่ีประจกัษ ์
ฝ่ายศิลปกรรมสถาบนัปรีดี พนมยงค์ จึงขอประกาศเกียรติมอบรางวลัปีติศิลป์สันติธรรมให้แก่ ธี
ระวฒัน์ มุลวไิล ในฐานะนกัศิลปวฒันธรรมผูมี้ผลงานดีเด่นทางดา้น สันติภาพ ประชาธิปไตย ความ
เป็นธรรม ประจ าปีพุทธศกัราช 2554 (สินธ์ุสวสัด์ิ ยอดบางเตย, ค  าประกาศเชิดชูเกียรติรางวลัปีติ
ศิลป์สันติธรรม ธีระวฒัน์ มุลวไิล, สืบคน้เม่ือ 30 มิถุนายน 2558) 
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ภาพที ่1.3  ธีระวฒัน์ มุลวไิล Artistic Director กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 
ปี พ.ศ. 2555  
 กลุ่มบีฟลอร์ไดรั้บเชิญจาก Undergroundzero Festival ให้เดินทางไปจดัการแสดงชุด 
Oxygen ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ศูนย์วิ จัย เ วชศาสตร์ เขตร้อนมหิดล -ออกซ์ฟอร์ด  คณะ เวชศาสต ร์ เขต ร้อน 
มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกบั Wellcome Collection Wellcome Collection เป็นหน่วยงานหน่ึงของ 
Wellcome Trust องคก์รแห่งราชอาณาจกัรท่ีให้ทุนส าหรับโครงงานวิจยัคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดบัสากล ไดม้อบทุนในโครงการ ‚Art In Global Health‛ ให้กบัศิลปินใน 6 ประเทศทัว่โลก 
ไดแ้ก่ เคนยา มาลาวี แอฟริกาใต ้ไทย เวียดนาม และองักฤษ สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะซ่ึงไดรั้บแรง
บนัดาลใจมาจากการวิจยัทางวิทยาศาสตร์และหน่ึงในนั้นคือ ‚B-Floor Theatre‛ จากประเทศไทย 
จนพฒันาเกิดเป็นการแสดง Survival Games 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.4  การแสดง Oxygen โดย ธีระวฒัน์ มุลวไิล 
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ภาพที ่1.5  โปสการ์ด Oxygen โดย ธีระวฒัน์ มุลวไิล 
 
ปี พ.ศ.2557 
 จารุนนัท์ พนัธชาติ  ไดรั้บรางวลัศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี 2557 
โดยเป็นผูมี้ความโดดเด่นของผลงาน คือ สร้างสรรค์การแสดงท่ีใช้การเคล่ือนไหวท่ีส่ือถึงอารมณ์
โดยมีการใชค้  าพดูในเชิงบทกว ีและการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเปิดกวา้งใหผู้ช้มไดตี้ความอยา่งเตม็ท่ี 

จารุนนัท ์พนัธชาติ ไดรั้บทุน ACC ใหไ้ปดูงานท่ี นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
 ธีระวฒัน์ มุลวไิล คือศิลปินไทยเพียงคนเดียวท่ีไดรั้บทุนระหวา่งประเทศท่ีส าคญั 2 ทุน 
ไดแ้ก่  ANA (Art Network Asia) และ API (Asian Public Intellectual) ในการเดินทางไปสัมภาษณ์
และเก็บขอ้มูล ศิลปินในหลายประเทศ ทั้งไทย ลาว พม่า ญ่ีปุ่น และอินโดนีเซีย เก่ียวกบั Censorship 
and Performing Arts ประเด็นของการห้าม และการจ ากดัเสรีภาพ ใน การ แสดงออกโดยรัฐ สังคม 
และ Self-censorship 
 ธีระวฒัน์ มุลวิไล จากการแสดง ‘สถาปนา ตอนถงัแดง’ และ ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญ
ใหญ่ จาก ‘The Maids: สุขฆาตกรรมไดรั้บรางวลัการแสดงยอดเยี่ยม จากการประกาศรางวลัละคร
เวทีและนาฏศิลป์ร่วมสมยัของประเทศไทย หรือ IATC ประจ าปี 2557 ท่ีจดัโดยชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดง 
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 อรอนงค ์ไทยศรีวงศ ์ไดรั้บรางวลันกัแสดงยอดเยี่ยม ในภาพยนตร์สั้นเร่ือง "แหม่มแอน
นา หวันม มาคารอง โพนยางค า และการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นคร้ังท่ี 18 
 จากขอ้มูลผลงานท่ีปรากฏอนัเป็นท่ีโดดเด่นของบีฟลอร์ เธียเตอร์ตลอดสิบกวา่ปีท่ีผา่น
มา บีฟลอร์เธียเตอร์มีการสร้างสรรคง์านแสดงอยา่งต่อเน่ืองทุกปี และมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ไม่
เพียงแค่ผลงานดา้นการแสดงเท่านั้น แต่สมาชิกในองคก์รเองก็เติบโตดว้ย 
 
ตารางที ่1.1  รายช่ือปัจจุบนักลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์มีสมาชิกทั้งหมด 10 คน ดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1.  ธีระวฒัน์ มุลวไิล  Artistic Director 
2.  จารุนนัท ์พนัธชาติ  Artistic Director 
3.  ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่ Performance artist and Founder of B-Floor Theatre 
4.  อรอนงค ์ไทยศรีวงศ์  Performance artist 
5.  นานา เดก้ิน 
  

Performance artist and International coordination of B-
Floor Theatre 

6.  ศศพินทุ ์ศิริวานิช  Performance artist and B-Floor space manager 
7.  ศรุต โกมลลิทธิพงศ ์  Performance artist and Technician 
8.  วสุ วรรลยางกรู  Performance artist 
9.  เบียร์ ยิง่สุวรรณชยั  Performance artist 
10.  สุรัตน์ แกว้สีคร้าม Crew member 
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ภาพที ่1.6  ธีรวฒัน์ มุลวไิล และดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่ รับรางวลัการแสดงยอดเยีย่ม IATC       
                  ประจ าปี 2557 โดยชมรมวจิารณ์ศิลปะการแสดง 
 

แมว้า่สภาวะการสร้างงานศิลปะเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับและสามารถอยูร่อดจะเป็นไป
ได้ยากในประเทศไทย แต่ก็ถือได้ว่าในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมาก็ได้รับความสนใจมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กบักลุ่มละครเล็กๆ ท่ีช่ือวา่บีฟลอร์ เธียเตอร์ ท่ีตลอดระยะเวลา 16 ปีท่ีก่อตั้งกลุ่ม
ละคร บีฟลอร์ เธียร์เตอร์ มีการสร้างสรรคง์านการแสดงต่อเน่ืองมาตลอด มีการจดัการแสดงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งท่ีสภาพสังคมเองก็มีปัจจยัหลายอยา่งเขา้มาสอดแทรก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในเร่ืองของการเมือง การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลให้กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประสบ
ความส าเร็จ” จะมุ่งเนน้วา่ การเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผูช้มงานศิลปะการแสดงของกลุ่มบีฟลอร์ เธีย
เตอร์ ท่ีมาจากประเทศท่ีข้ึนช่ือวา่ผูค้นไม่ค่อยเสพงานศิลปะอยา่งประเทศไทยนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับ 
 
1.2  ปัญหาน าวจัิย 
       1.  ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความส าเร็จ 
       2.  กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ มีวธีิการส่ือสารการตลาดอยา่งไร 
       3.  ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นอยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์การวจัิย 
       1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความส าเร็จ 
       2.  เพื่อศึกษาวธีิการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
       3.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 
1.4  ขอบเขตการวจัิย 
 ช่วงเวลาในการศึกษาวิจยั ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.2557 – กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2558 
ทั้งส้ิน 14 เดือน ซ่ึงขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาคือ ปัจจยัท่ีส่งผลให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประสบ
ความส าเร็จและวธีิการท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาดรวมถึงปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาด
ท่ีเกิดข้ึนกบัการแสดงในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ.2557 – กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2558  

 เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าว เป็นช่วงเวลาท่ีเพิ่งผ่านไป และมีการเปล่ียนแปลงมากมาย
ภายในกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ รวมถึงยงัมีปัจจยัการเมืองท่ีอยูใ่นสภาวะการปกครองภายใตก้ฎอยัการ
ศึก ดงันั้นดว้ยปัจจยัแทรกดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเลือกการแสดงท่ีเป็นโปรดกัชัน่ใหญ่ มีการสร้างสรรค์
งานข้ึนมาใหม่เพื่อเปิดแสดงหรือมีการเปิดการแสดงจ านวนมากรอบ โดยการแสดงท่ีมีในช่วงเดือน 
มกราคม พ.ศ.2557 – กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2558 ท่ีเป็นโปรดกัชัน่สร้างสรรคใ์หม่ หรือเปิดรอบการแสดง
จ านวนมากรอบ มีดงัน้ี 

 1.  สถาปนา ตอนถงัแดง โดย ธีระวฒัน์ มุลวไิล 
 2.  สถาปนา ตอน Ice Berg โดย ธีระวฒัน์ มุลวไิล 

 โปรดกัชัน่สถาปนาทั้ง 2 ตอน (ถงัแดง และ Ice Berg) เป็นการท างานภายหลงัจากท่ี ธี
ระวฒัน์ มุลวไิล ไดทุ้นไปสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูล ศิลปินในหลายประเทศเก่ียวกบั Censorship and 
Performing Arts ประเด็นของการห้าม และการจ ากดัเสรีภาพ ใน การ แสดงออกโดยรัฐ สังคม และ 
Self-censorship เปิดการแสดงรวมทั้งส้ิน 6 รอบการแสดง 
 3.  Din't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) โดย ศศพินทุ ์ศิริวานิช โปรดกัชัน่  Din't  
Launch A Thousand Ship  (งามหนา้)  เป็นการแสดงเด่ียวคร้ังแรกของ ศศพินธ์ุ ศิริวานิช ซ่ึงเปิดการ
แสดงจ านวนทั้งส้ิน 14 รอบการแสดง 
 4.  บางละเมิด (2015)โดย อรอนงค ์ไทยศรีวงศ ์โปรดกัชัน่บางละเมิด เป็นโปรดกัชัน่ท่ี
ท างานข้ึนมาใหม่ภายใตโ้จทยเ์ดิม ในสถานการณ์ท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนัแต่เปล่ียนบริบท เปิดการแสดง
จ านวนทั้งส้ิน 15 รอบการแสดง 
 5.  แบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) โดย จารุนันท์ พนัธชาติ และ 
ศศพินทุ ์ศิริวานิช โปรดกัชัน่ แบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) เป็นโปรดกัชัน่ท่ี
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สร้างข้ึนใหม่ แต่ในการบวนการส่ือสารการตลาดมีการทดลองใช้ไอเดียใหม่ๆ หลายอย่าง โดย
จุดเร่ิมตน้แนวดคิดของการสร้างสรรคโ์ปรดกัชัน่เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่มีการจดัแสดงในปี พ.ศ. 
2558 เปิดแสดงจ านวนทั้งส้ิน 10 รอบการแสดง  
 
1.5  นิยามศัพท์ 
 ฟิสิคลัเธียเตอร์ (Physical Theatre ) หมายถึง ละครท่ีใชศิ้ลปะท่าทางและการเคล่ือนไหว เป็น
การแสดงรูปแบบหน่ึงท่ีไม่ใช้ค  าพูดมีความหมายค่อนไปทาง Abstract ท่ีเน้นการแสดงท่ีเสนอ
แนวคิดเป็นนามธรรม และมีปรัชญาชีวิตแฝงอยูเ่สมอ การด าเนินเร่ืองจึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีล าดบัจาก
ตน้ไปสู่จุดจบ และไม่จ  าเป็นต้องมีตวัละครเพื่อด าเนินเร่ือง บางทีก็เรียก Movement Theatre, 
Gesture Theatre, Silent Theatre, หรือ Physical Theatre  เป็นศิลปะของท่าทาง (The Art of Gesture 
and Movement) เป็นเทคนิคพื้นฐานของนักแสดงทุกแขนง ของนักเตน้ นกัร้อง นักกายกรรม 
นกัแสดงตลก นกัมายากล นกัเชิดหุ่น 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประสบความส าเร็จ หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ ในเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงแบ่งเป็นปัจจยัภายนอกองค์กร ซ่ึงหมายถึงสภาพแวดล้อม
ระดับมหภาค ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ, สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย, 
สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี, สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม, สภาพแวดลอ้มทางการ
แข่งขนั  และปัจจยัภายในองคก์ร ซ่ึงหมายถึงสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค ไดแ้ก่ ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ใน
ท่ีน้ีหมายถึงบุคลากรจากภายนอกกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรค์, ผูบ้ริโภคหรือ
ผูช้ม, หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร ในท่ีน้ีคือ สามาชิกกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค (Macro Environment) หมายถึง ปัจจยัภายนอกของสภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาดท่ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบในวงกวา้งต่อกลุมละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั ในท่ีน้ีหมายถึง
ลกัษณะของการร่วมกนัสร้างตลาดของละครโรงเล็ก 
 สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค (Micro Environment) หมายถึง ปัจจยัท่ีสามารถส่งผลกระทบในวง
แคบของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ ไม่มีผลกระทบทัว่ทั้งอุตสาหกรรมเช่นในระดบัมหภาคดงัไดอ้ธิบาย
ถึงไวแ้ลว้ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางการตลาดระดบัจุลภาค ประกอบดว้ย  บุคลากรหรือ
วัตถุดิบจากภายนอกท่ีสนับสนุนการสร้างสรรค์  (Supplier) ผู ้บริโภคหรือผู ้ชม (Customer, 
Audience) สมาชิกของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ (Company) 
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 วิธีการส่ือสารการตลาด หมายถึง การส่ือสารของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ ด้านผลิตภณัฑ์, ดา้น
ราคา, ด้านการจดัจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด ในรูปของสัญลกัษณ์ ภาพ เสียง แสง การ
เคล่ือนไหว ตวัอกัษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ ได้แก่ การ
ประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา กิจกรรมการส่งเสริมการขาย หรือส่งตรงไปยงัผูช้มหรือกลุ่มเป้าหมาย
ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูก้ลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูช้มหรือกลุ่มเป้าหมาย
ตอบสนองไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะค านึงถึงค่านิยมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่จะใชส่ื้อท า
การส่ือสารออกมาในรูปแบบใดจึงจะเกิดประสิทธิผลของการส่ือสารมากท่ีสุด  
 ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาด หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นข้อจ ากดั หรือเง่ือนไข หรือ
ส่ิงแวดลอ้มปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบใหก้ารส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ ในรูปของ
สัญลกัษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคล่ือนไหว ตวัอกัษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผา่นช่องทางการส่ือสาร
ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา กิจกรรมการส่งเสริมการขาย หรือส่งตรงไป
ยงัผูช้มหรือกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูก้ลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ ไม่สัมฤทธ์ิผล หรือไม่มี
ประสิทธิภาพอยา่งท่ีมุ่งหวงั ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้ผูช้มหรือกลุ่มเป้าหมายตอบสนองไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการ 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1. สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ไปใชเ้ป็นแนวทางในการคิดการส่ือสาร
การตลาดงานละครส าหรับกลุ่มละครใหม่ๆท่ีสนใจหรือศิลปินท่ีสร้างสรรคง์านประเภทอ่ืนๆ 
       2. สามารถน าความรู้การเลือกใช้วิธีการ หรือรูปแบบท่ีใช้ส่ือสารการตลาดไปพฒันาปรับใช ้
ส าหรับองคก์รท่ีเป็นองคก์รขนาดเล็กหรือองคก์ารท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะ 
       3. สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาอุปสรรคการการส่ือสารการตลาดไปพฒันา หาวีธีการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการส่ือสารใหเ้กิดกระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 



 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลให้กลุ่มละคร “บีฟลอร์ เธียเตอร์” 
ประสบความส าเร็จ ผูว้จิยัไดท้  าการส ารวจแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนด
เป็นแนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัละครเวทีแบบฟิสิคลั เธียเตอร์ 
 2.2  แนวคิดเร่ืองสภาพแวดลอ้มทางการตลาด (Marketing Environment) 
 2.3  แนวคิดเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และ การส่ือสารการตลาด
(Marketing Communication) 
 2.4  แนวคิดเร่ืองการตลาดศิลปะในศตวรรษท่ี 21 (Marketing the Arts in the 21st 
Century) 
 2.5  แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) 
 2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัละครเวทแีบบฟิสิคัล เธียเตอร์ 
       2.1.1  ฟิสิคลั เธียเตอร์ (Physical Theatre) 
 การแสดงแนวฟิสิคลัเธียเตอร์ (Physical Theatre) มีพื้นฐานมาจากการแสดงแบบละคร
ใบ ้เป็นการแสดงท่ีไม่ใชค้  าพดู เนน้ไปท่ีการส่ือสารผา่นร่างกายและองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
 คนไทยส่วนใหญ่ไม่คุน้เคยกบัการแสดงท่ีใกลชิ้ดคนดู แต่เงียบ ไม่พูด ไม่มีเสียง ไม่มี
อุปกรณ์ ไม่มีฉาก การท่ีนกัแสดงไม่พูด มีแต่ความเงียบท าให้คนดูคาดเดาไม่ถูก ไม่แน่ใจ ไม่รู้ว่า
ควรจะดูอย่างไร ไม่แน่ใจว่าเขาก าลงัดูอะไรอยู่ ไม่แน่ใจว่าความเขา้ใจของเขาถูกตอ้งหรือไม่ ไม่
แน่ใจวา่นกัแสดงอยากจะส่ืออะไร ควรโตต้อบกบันกัแสดงหรือไม่เม่ือนกัแสดงเขา้ใกล ้หลายคนจึง
เดินหนี แมว้่าอยากดูต่อไป ความแปลกและความไม่คุน้เคยประกอบกบัความไม่แน่ใจก่อให้เกิด
บรรยากาศท่ีคลุมเครือส าหรับทั้งสองฝ่าย ทั้ งฝ่ายผูช้มท่ีผ่านไปมาไม่ได้ตั้ งใจหยุดดู ไม่เข้าใจ
ลกัษณะการแสดงว่าท าไปเพื่ออะไร และส าหรับผูแ้สดงท่ีมีความสามารถแต่ไดใ้ช้ศกัยภาพเพียง
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หยิบมือเพื่อท าหน้าท่ีในการบันเทิงคนดูท่ีสัญจรเท่านั้ น แต่ยงัไม่ทันแสดงให้ได้เ ร่ืองผูช้มก็
ผลดัเปล่ียนกลุ่มกนัไปเสียแล้ว ผูท่ี้สนใจดูอยู่จริงๆจนจบมีน้อย ท าให้ผูแ้สดงตอ้งจดัการให้การ
แสดงสั้นลงหรือเล่นซ ้ าๆ ท าให้การแสดงโดยรวมออกมาดูไม่ค่อยมีสาระ  ความคลุมเครือเกิดจาก
ผูช้มไทยยงัไม่คุน้เคย และไม่ไดมี้โอกาสชมการแสดงไมมจ์ริงๆ ความไม่เขา้ใจหรือความเขา้ใจท่ีไม่
ชดัเจนน้ีมาจากสาเหตุหลายประการ แต่ประการหน่ึงนั้นสืบเน่ืองมาจากค าท่ีใช้เรียกมากกวา่ ค  าว่า 
ไมม ์(Mime) หรือ แพนโทไมม ์(Pantomime) ถูกแปลรวมๆเป็นไทยวา่ “ละครใบ”้ พร้อมกบัค า
นิยามง่ายๆว่า “เป็นการแสดงตลกหน้าขาวท่ีใช้แต่ท่าทางแทนเสียง” นกัแสดงพยายามใช้ท่าทาง
แทนค าหรือส่ิงท่ีตอ้งการพดูเพียงแต่เขาไม่ใชเ้สียงเท่านั้น จึงท าใหผู้ช้มและบางคนเขา้ใจไปวา่ เม่ือดู 
“ละครใบ”้ ก็จะตอ้งทายให้ออกหรือเดาให้ถูกวา่นกัแสดงท าอะไร ดงันั้น ความสนใจของผูช้มก็จะ
อยูท่ี่การเฝ้าสังเกตวา่ นกัแสดงท าท่าทางเลียนแบบเก่งหรือไม่ ท่าทางท่ีแสดงสร้างความเขา้ใจมาก
นอ้ยแค่ไหน การทบัศพัท์ “ไมม”์ ว่า “ละครใบ”้ เป็นการสร้างความสับสนแต่แรก (สมพร ฟูราจ, 
2554 ) 
 ไมม์เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมมนุษยชาติมาตั้งแต่ดึกด าบรรพ ์มนุษยใ์ช้ท่าทางเพื่อ
เล่าเร่ืองเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ใช้ท่าทางท่ีมีการเลือกสรรและท่ีเป็นสัญลกัษณ์ใน
พิธีกรรมทางศาสนา หรือเพื่อท่ีจะแสดงถึงความเช่ือ ความศกัด์ิสิทธ์ิ ความศรัทธา เรายงัใชท้่าทางใน
การเล่าเร่ืองราว เล่านิทานสู่กนัฟัง จนเป็นวฒันธรรมการแสดงท่ีสืบทอดกนัต่อๆมา 
 ไมม์จึงไม่เป็นศิลปะหรือการแสดงของชาติใด หรืออารยะธรรมใดโดยเฉพาะ ใน
ประเทศทางตะวนัออกมีการใช้ไมม์กนัอย่างแพร่หลาย เราพบเห็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั ในจารีต
พิธีกรรม และประเพณี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการแสดง เช่น ง้ิวของจีน และคาบูกิ (Kabuki) หรือ โน 
(Noh) ของญ่ีปุ่น การฟ้อนร าพื้นเมืองต่างๆ และหากสังเกตดูในท่าร่ายร าและการเคล่ือนไหว ก็จะ
เห็นท่าทางท่ีแสดงสัญลกัษณ์ และการเคล่ือนไหวท่ีมีความหมายแฝงอยูใ่นการแสดงเหล่าน้ี (สมพร 
ฟูราจ, 2554, น.1) 

 
 
ภาพที ่2.1  ภาพการแสดงง้ิว ของจีน 
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ภาพที ่2.2  ภาพการแสดงคาบูกิ ของญ่ีปุ่น : Kabuki Performance 

 

 
 
ภาพที ่2.3  ภาพการแสดงโน ของญ่ีปุ่น : Noh Performanc 

 
 
ภาพที ่2.4  ภาพการแสดงฟ้อนร า ของไทย 
 
 ไมม์ เป็นค าท่ีใช้เรียกตวับุคคล นกัแสดง กลุ่ม คณะหรือศิลปิน ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีตอ้งการ
เน้นท่ีรูปแบบของการแสดงด้วยท่าทางเป็นหลัก ไมม์ถือเป็นอาชีพหน่ึง เช่นเดียวกับอาชีพครู 
กรรมกร เสมียน นกัร้อง นกัมวย นกัแสดง นกัเตน้ ไมม์ก็คือนกัแสดงท่ีมีความสามารถในศิลปะ
ท่าทางและการเคล่ือนไหว 
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 ไมม์ เป็นค าท่ีใช้เรียกการแสดงรูปแบบหน่ึงท่ีไม่ใช้ค  าพูด เป็นค าเรียกกวา้งๆ ในกลุ่ม
คนท่ีรู้จกัและคุน้เคยยอ่มเขา้ใจดีวา่ ไมมมี์ความหมายค่อนไปทาง Abstract Mime ท่ีเนน้การแสดงท่ี
เสนอแนวคิดเป็นนามธรรม และมีปรัชญาชีวิตแฝงอยูเ่สมอ การด าเนินเร่ืองจึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีล าดบั
จากตน้ไปสู่จุดจบ และไม่จ  าเป็นตอ้งมีตวัละครเพื่อด าเนินเร่ือง บางทีก็เรียก Movement Theatre, 
Gesture Theatre, Silent Theatre, หรือ Physical theatre 
 ปัจจุบนัไมม์มีความหมายกวา้งและลึกกว่าในอดีตท่ีผ่านมา เพราะเป็นท่ียอมรับกนัว่า
ไมมเ์ป็นศิลปะของท่าทาง (The Art of Gesture and Movement) เป็นเทคนิคพื้นฐานของนกัแสดง
ทุกแขนง ของนกัเตน้ นกัร้อง นกักายกรรม นกัแสดงตลก นกัมายากล นกัเชิดหุ่น 
 แพนโทไมม ์เป็นค าท่ีเรียกชุดการแสดงท่ีมีเร่ืองราว มีตวัละคร มีล าดบัการด าเนินเร่ืองท่ี
ท าใหผู้ช้มทัว่ๆไปเขา้ใจไดช้ดัเจน อาจยาวหรือสั้นก็ได ้คลา้ยละคร บางแห่งก็เรียกวา่ Literal Mime  
 รูปแบบของแพนโทไมมไ์ดม้าจากเดอบูโร (Deburau) ศิลปินไมมช์าวฝร่ังเศส ท่ีน าตวั
ละครเปียโรต์ (Pierrot) มาเป็นสัญลกัษณ์ ผสมผสานเข้ากบัการแต่งกายและการทาหน้าสีขาว 
ประกอบกับสไตล์ของการใช้สีหน้า การใช้ท่ามือและท่าทางท่ีมีศิลปะจนท าให้ได้ช่ือว่าเป็น 
Classical Pantomime (สมพร ฟูราจ, 2554, น. 2-3) 
       2.1.2  Mime / Physical theatre 
 การเคล่ือนไหวของไมม์จะดูล าบาก ขดัแยง้ กระเสือกกระสน ต่อสู้ บิดเบ้ียว และ
แบ่งเป็นช่วงๆ เพราะไมมต์อ้งการสะทอ้นให้เห็นขอ้จ ากดัของมนุษยท่ี์ตอ้งรับความทุกขท์รมานทั้ง
ทางกายและจิตใจ ร่างกายของมนุษยต์อ้งด้ินรนกบัพื้นท่ีวา่งรอบๆตวั กบัแรงโนม้ถ่วงและกบัความ
เป็นตวัของตวัเอง งานของเดอครูซ์จึงเป็นรากฐานของ Physical theatre ท่ีพยายามแสดงให้เห็นถึง
ทศันคติของมนุษยท่ี์มีต่อจกัรวาลและสภาวะของจิตวิญญาณ เป็นงานท่ีแสดงแนวคิดทางอุดมคติ
และนามธรรม 
 ในการแสดงลักษณะน้ี นักแสดงจะต้องใช้ความเคล่ือนไหวและสร้างภาพในเชิง
รูปธรรมท่ีมองเห็นไดช้ดั คนดูเองก็จะตอ้งติดตาม ตั้งใจ และใชจิ้นตนาการไปพร้อมๆกบันกัแสดง 
เพื่อให้เห็นภาพท่ีเห็นประสานกบัความคิดเกิดเป็นความเขา้ใจในเชิงนามธรรม ดว้ยกระบวนการน้ี 
ทั้งนกัแสดงและผูช้มจึงจะสามารถเปิดมิติไปสู่จินตนาการอีกชั้นหน่ึง จินตนาการท่ีเป็นสากลและ
ไม่มีท่ีส้ินสุด 
 นกัแสดงท่ีเลือกทางสายน้ีจ าเป็นตอ้งศึกษา รู้จกัเทคนิคต่างๆ และฝึกฝนอยูเ่ป็นกิจวตัร 
แรงบนัดาลใจอาจจะหายหรือจางไป ในขณะท่ีเทคนิคสามารถช่วยให้เราสร้างสรรค ์ช่วยให้มีการ
แสดงใหม่ๆ เกิดข้ึนไดไ้ม่มีวนัหยดุ  (Decroux, อา้งถึงใน สมพร ฟูราจ, 2554)  
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 Physical Theatre หรือ ละครแบบกายภาพ เป็นงานยุคใหม่ เป็นท่ีรู้จกักนัในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ียีสิ่บ (ราว ค.ศ.1980) โดยเร่ิมจากท่ีประเทศองักฤษ แต่แทท่ี้จริงแลว้พื้นฐานของความคิด
น้ีถูกเร่ิมมาตั้งแต่เม่ือเมเยอร์โฮลดป์ฏิรูปการแสดง โดยสร้างการเคล่ือนไหวแบบชีวกลศาสตร์ข้ึนมา 
เสริมกบัความคิดของกอร์ดอน เครก ท่ีเขียนเก่ียวกบันกัแสดงหุ่นในจินตนาการ 
 หลกัส าคญัของละครแบบกายภาพอยู่ท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างร่างกายมนุษยก์บัพื้นท่ี
รอบๆตวั ละครแบบกายภาพเป็นพฒันาการ และการสร้างสรรคใ์หม่ๆ ท่ีนกัแสดงและนกัออกแบบ
ท่าเตน้ร่วมกนัสร้างการเคล่ือนไหว และกิจกรรมใหม่ๆท่ีอาศยัร่างกายของนกัแสดงเป็นหลกั โดยใช้
เทคนิคแสดงสด (Improvisation) ไม่ใช้บทละครหรือวรรณกรรม แต่สร้างสถานการณ์โดยอาศยั
อุปกรณ์บางอย่าง เช่น กระดาน เชือก ชิงช้า ประกอบในการแสดงและเร่ืองราว โดยไม่ตอ้งอาศยั
ภาษา ละครท่ีแทจ้ริงก็คือศิลปะแห่งร่างกาย (Pickering, 2005, อา้งถึงใน สมพร ฟูราจ, 2554) 
 Physical Theatre ช่วยสร้างเอกลกัษณ์ใหม่ให้กบัละคร และลม้ลา้งความเช่ือเก่าๆ ท่ีวา่ 
หวัใจของละครอยู่ท่ีบทละค าพูด ในการแสดง Physical Theatre ค าพูดไม่มีความส าคญัอีกต่อไป 
ร่างกายและความเคล่ือนไหวของนักแสดงกบัพื้นท่ีท่ีแสดง ท าให้เกิดเร่ืองราวและความหมายท่ี
แตกต่างกนัไปส าหรับผูช้มท่ีมีส่วนร่วมในขณะนั้น (สมพร ฟูราจ, 2554, น. 168-171) 
 กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละครท่ีประกาศตวัตนชัดเจนว่าเป็น Physical 
Theatre ของเมืองไทย ผูเ้ขียนจึงได้น าเอาแนวคิดเก่ียวกับท่ีมาและการสร้างสรรค์ละครแนว 
Physical Theatre มาใชเ้ป็นกรอบเพื่ออธิบายในส่วนของการสร้างสรรคล์ะครเวทีแบบบีฟลอร์ เธีย
เตอร์ 
 
2.2  แนวคิดเร่ืองสภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment) 
 สภาพแวดลอ้มทางการตลาด (Marketing Environment) วิทวสั รุ่งเรืองผล (อา้งถึงใน 
มรกต เหรียญทอง, 2554, น.36-48) คือปัจจยัภายนอกท่ีนกัการตลาดไม่สามารถควบคุมได ้หรือ
อาจจะควบคุมได้เพียงบางส่วน มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยปัจจยัต่างๆนั้นสามารถสร้าง
โอกาส หรือก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาดจึง
มีบทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจทางการตลาดอยา่งมาก 
 สภาพแวดล้อมทางการตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบั คือ สภาพแวดล้อม
ระดบัมหภาค (Macro Environment) และระดบัจุลภาค (Micro Environment) ซ่ึงทั้ง 2 ระดบัน้ีลว้น
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการตลาดในระดบัท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นท่ีนกัการตลาดจะตอ้ง
ท าความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มทางการตลาดต่างๆ ให้ไดอ้ย่างถ่องแท ้เพราะความรู้และเขา้ใจใน
สภาพปัจจยัท่ีจะน าความส าเร็จมาสู่กิจการไดใ้นระยะยาว 
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       2.2.1  สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค (Macro Environment) 
 สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค (Macro Environment) หมายถึง ปัจจยัภายนอกท่ีสามารถ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในวงกวา้งต่ออุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงแตกต่างกบัสภาพแวดลอ้มระดบั
จุลภาคท่ีจะมีผลกระทบในวงจ ากดักวา่ 
 ส าหรับองคป์ระกอบท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางการตลาดในระดบัมหภาค
ไดแ้ก่ 
 1.  สภาพแวดลอ้มทางดา้นประชากรศาสตร์ 
 2.  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
 3.  สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย 
 4.  สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี 
 5.  สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
 6.  สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม 
 7.  สภาพทางการแข่งขนั 

 
ภาพที ่2.5  สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค  (วทิวสั รุ่งเรืองผล, อา้งถึงใน มรกต เหรียญทอง, 2554) 
  
 องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้จะสังเกตไดว้า่ลว้นเป็นเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีนกัการตลาดไม่
สามารถควบคุมได้ แต่ในกรณีนักการตลาดท่ีสามารถจะเข้าไปมีส่วนผลักดันหรือควบคุมได้
บางส่วน เช่น องคป์ระกอบเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั โดยบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีส่วน

การแข่งขนั 

สังคมและ

วฒันธรรม 

ธรรมชาติ เทคโนโลย ี

การเมืองและ

กฎหมาย 

เศรษฐกิจ 

ประชากร 

ศาสตร์ 

ส่ิงแวดลอ้ม

มหภาค 
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ครองตลาด (Market share) สูง หรือบริษทัท่ีเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงระดบัมหภาคต่อธุรกิจนั้นๆได ้
                2.2.1.1 สภาพแวดลอ้มทางดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic Environment) 
 สภาพแวดลอ้มทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาง
การตลาด เพราะความเปล่ียนแปลงด้านประชากรคือความเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูซ้ื้อหรือ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นตลาดของกิจการนัน่เอง 
 การปรับเปล่ียนโครงสร้างดา้นประชากรศาสตร์ของสังคมหน่ึง ทั้งในดา้นอายุ ระดบั
การศึกษา โครงสร้างครอบครัว การยา้ยถ่ินฐานประชากร เหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการด าเนินการทาง
การตลาดขององค์กรทั้งส้ิน ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งศึกษาและติดตามอย่างต่อเน่ือง โดยหลกัการ
ติดตามหรือศึกษาสภาพแวดลอ้มดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 1. การเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างอายุ ของประชากรในตลาด จะช้ีถึงความตอ้งการ
บริโภคสินคา้หรือบริการของตลาด เพราะแต่ละช่วงอายุท่ีเปล่ียนแปลงในตลาดย่อมจะมีความ
ตอ้งการสินคา้และบริการ รวมถึงพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
 2.  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างดา้นระดบัการศึกษา การศึกษาท่ีดีข้ึนของประชากร ยอ่ม
หมายถึงความสามารถในการประกอบอาชีพท่ีดีข้ึน และมีรายไดท่ี้เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงหมายถึงอ านาจใน
การซ้ือในตลาดท่ีเพิ่มข้ึน พร้อมกบัความพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการดว้ยเช่นกนั 
 3.  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางครอบครัวในสังคมไทยนั้น จะสามารถสังเกตการ
เปล่ียนแปลงไดส้องดา้นหลกัๆ คือ ดา้นอายขุองคู่สมรส และดา้นขนาดของครอบครัว กล่าวคือ เม่ือ
สังคมไทยเปล่ียนแปลงมาสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรม กอปรกบัประชากรท่ีมีการศึกษาไดอ้พยพ
เขา้มาท างานในเมืองและให้ความสนใจกบัการท างานมากข้ึน จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้อายุเฉล่ีย
ของคู่แต่งงานสูงข้ึน  การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหโ้ครงสร้างทางครอบครัวของสังคมไทยเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเป็น ครอบครัวขยายท่ีมีปู่ ย่าตายายจนถึงรุ่นลูกหลานอาศยัในครัวเรือน
เดียวกนั มาเป็นครอบครัวเด่ียวท่ีคู่สมรสจะแยกมาตั้งครอบครัวใหม่ ประกอบข้ึนดว้ย พ่อ แม่ และ
ลูก เท่านั้น 
 4.  การยา้ยถ่ินฐานนบัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการตลาด
ของกิจการ โดยในช่วงท่ีผา่นมาไดมี้การอพยพยา้ยถ่ินฐานของประชากรในชนบทเพื่อมาประกอบ
อาชีพในตวัเมืองมากข้ึน 
                2.2.1.2 สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของ
กิจการได้ทั้งในทางตรงและทางออ้ม และยงัเป็นผลกระทบในวงกวา้ง โดยเฉพาะด้านการตลาด 
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เพราะเม่ือผูบ้ริโภคประสบปัญหาวา่งงาน เกิดปัญหาเงินฝืด ขาดแคลนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ จะ
ส่งผลทางจิตวิทยาให้กบัผูบ้ริโภคหยุดการจบัจ่ายซ้ือหาสินคา้ เหล่าน้ีคือตวัอย่างความส าคญัของ
องคป์ระกอบดา้นสภาพเศรษฐกิจ ท่ีนกัการตลาดจะตอ้งให้ความสนใจท่ีจะศึกษาและติดตามอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยปัจจยัท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
 1.  อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจนบัเป็นปัจจยัหลกัในการศึกษาสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ โดยมีตวัแปรหลักส าคัญในการศึกษาคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ท่ีแสดงถึงความสามารถในการสร้างรายไดข้องประชากรภายในประเทศ
ในรอบระยะเวลาหน่ึงๆ และสะทอ้นออกมาเป็นค่าหรืออตัราการเจริญเติบโต 
 2.  อตัราเงินเฟ้ออตัราเงินเฟ้อ จะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ทั้งน้ีเพราะอตัราเงินเฟ้อจะเกิดข้ึนจากราคาสินคา้และบริการ ซ่ึง
ค านวณจากดชันีราคาผูบ้ริโภค (Customer Price Index : CPI) ปรับตวัสูงข้ึนกวา่อตัรารายไดเ้พิ่มข้ึน
ของประชากรในประเทศ เป็นผลให้อ านาจซ้ือในตลาดลดลง ดงันั้นในช่วงท่ีเกิดภาวะเงินเฟ้ออยา่ง
รุนแรงจะส่งผลใหก้ารด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเป็นไปดว้ยความยากล าบากยิ่งข้ึน โดยสาเหตุท่ี
นอกเหนือจากอ านาจซ้ือท่ีลดลงแลว้ ยงัเป็นผลจากความไม่แน่ใจของผูบ้ริโภคต่อการเปล่ียนแปลง
ในระดบัราคาของสินคา้ หรืออตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพนั้นควรจะมีอตัราเงิน
เฟ้อประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี เพื่อเป็นการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจ 
 3.  อตัราดอกเบ้ียอตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวพนักบัปริมาณเงินในตลาดและ
ระบบเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญั เพราะอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และมีผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจของกิจการภาคธุรกิจอย่างมากด้วยเช่นกัน กล่าวคือ หากอัตราดอกเบ้ียต ่า 
ผูบ้ริโภคจะน าเงินออมออกมาจบัจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการมากข้ึน และเป็นการกระตุน้ให้กิจการ
หรือภาคธุรกิจเกิดการลงทุนเพิ่มมากข้ึน โดยมีสาเหตุจากสภาวะตลาดดงักล่าวและตน้ทุนทางการ
เงินเพื่อการลุงทุน ซ่ึงมีท่ีมาจากเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียต ่า ในทางตรงกนัขา้มถา้อตัราดอกเบ้ียสูงจะ
จูงใจให้ผูบ้ริโภคชะลอการใชจ่้ายลง เพื่อหวงัผลตอบแทนจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากหรือการลงทุน
ในตราสารทางการเงินอ่ืนๆ และกิจการหรือภาคธุรกิจจะชะลอการลงทุนทางการเงินมีการปรับตวั
สูงข้ึน 
 4.  การจา้งงานและอตัราค่าจา้ง นบัเป็นปัจจยัหน่ึงในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัสภาพแวดลอ้มดา้นประชากรศาสตร์ และยงัสามารถส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและจดัการของกิจการหรือธุรกิจไดอ้ยา่งมากดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ เม่ือมีการจา้งงานใน
อตัราค่าจา้งท่ีก าหนดในแต่ละภูมิภาค ยอ่มหมายถึงการเพิ่มข้ึนของอ านาจซ้ือในตลาดตามสัดส่วน
ของการจา้งงานและค่าจา้งดว้ย แต่การจา้งงานและอตัราค่าจา้งจะมีผลใหร้าคาของสินคา้หรือบริการ
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สูงข้ึนไดเ้ช่นกนั และหากราคาของสินคา้หรือบริการมีราคาสูงข้ึนในสัดส่วนท่ีไม่สัมพนัธ์กบัการ
จา้งงานและอตัราค่าจา้ง จะเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจได ้
 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ลว้นมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดในดา้นอ านาจซ้ือของตลาด และผลทางจิตวิทยาเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้หรือบริการของ
ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญั อีกทั้งการเปล่ียนแปลงในปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงยอ่มมีผลกระทบไปสู่ปัจจยั
อ่ืนๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัสภาพแวดลอ้มทางดา้นประชากรศาสตร์อีกดว้ย 
                2.2.1.3 สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Environment) 
 ในการด าเนินงานทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จ ไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบ
จากสภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศได ้ยกตวัอยา่งเช่น กา
ระท่ีประเทศไทยไดรั้บหลกัการคา้เสรีจากองคก์รการคา้โลก (World Trade Organization : WTO) 
ซ่ึงจะขยายตลาดการส่งออกของไทยให้กว้างขวางข้ึนจากเดิม แต่ก็น าการเปิดรับสินค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับผลผลิตในประเทศด้วย อัตราภาษีน าเข้าท่ีลดลง เหล่าน้ีล้วนมี
ผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ท่ีนกัการตลาดจะตอ้งตระหนกัถึงและติดตามความ
เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนอยู่เสมอ โดยปัจจยัท่ีควรติดตามและศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการ
เมืองและกฎหมายประกอบดว้ย 
 1.  นโยบายรัฐบาลจะมีส่วนสร้างโอกาสทางการตลาด หรือก่อให้เกิดอุปสรรคทาง
การตลาดแก่กิจการไดท้ั้งในทางตรงและทางออ้ม ยกตวัอย่างเช่น การท่ีรัฐบาลจดัท าโครงการนม
โรงเรียน โดยจดังบประมาณการซ้ือนมแจกจ่ายให้กบัทางโรงเรียน ท าให้ตลาดในประเทศมีขนาด
ใหญ่ข้ึน แต่ส าหรับร้านคา้ย่อยในโรงเรียน นโยบายน้ีจะท าให้จ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมในโรงเรียนได้
นอ้ยลง เพราะนกัเรียนไดรั้บนมฟรีจากทางโรงเรียน 
 2.  ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย เป็นกรอบท่ีจ ากดักิจกรรมทางการตลาดของนกัการ
ตลาด โดยมีความสัมพนัธ์หรือท่ีมาจากนโยบายของรัฐบาลดว้ยส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงมาจาก
กลุ่มพลงัมวลชนต่างๆ ท่ีเรียกร้องหรือผลกัดนัใหเ้กิดขอ้บงัคบัและกฎหมายข้ึน 
 3. กลุ่มพลังมวลชนในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นยุคของสังคมข่าวสาร มวลชน 
ส่ือมวลชน และองคก์รต่างๆ หลายแห่ง เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในดา้นการปกป้อง และคุม้ครอง
สังคม และผูบ้ริโภค ซ่ึงกลุ่มดงักล่าวนบัวนัยิ่งมีพลงัข้ึนในการผลกัดนัให้รัฐบาลเขา้มาควบคุมดูแล 
หรือออกระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายใหม่ๆ ในด้านต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลต่อการด าเนินงานทาง
การตลาดของกิจการได ้
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                2.2.1.4 สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี(Technological Environment)  
 เทคโนโลยไีดก่้อใหเ้กิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงของโลกในดา้นต่างๆ อยา่งมากมาย 
เทคโนโลยีถูกปรับปรุงและพฒันาข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว ท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ข้ึนมาจ านวนมาก
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ขณะท่ีผลิตภัณฑ์บางชนิดกลับต้องสูญหายไปจากตลาด 
เน่ืองจากมีเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดดี้กวา่ หรือมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่เขา้
มาแทนท่ี เช่น คอมพิวเตอร์เข้ามาแทนท่ีเคร่ืองพิมพ์ดีด บริษัทชั้ นน าในโลกปัจจุบันทุ่มเท
งบประมาณในการวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลย ีและน าเทคโนโลยเีหล่านั้นมาใชพ้ฒันาผลิตภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อออกวางจ าหน่าย เช่น เส้ือท่ีผลิตดว้ยนาโนเทคโนโลยีสามารถใส่คุณสมบติัใชเ้ป็นจุดขาย 
เป็นตน้ 
 ความกา้วหนา้หรือการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีลว้นส่งผลกระทบ
อยา่งมากต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกรรมต่างๆ ของกิจการและชีวิตประจ าวนัของมนุษย์อย่างกวา้งขวาง ดังนั้นหาก
นกัการตลาดไม่สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างทนัท่วงที ยอ่มอาจจะ
สูญเสียโอกาสทางการตลาดท่ีส าคญัใหแ้ก่คู่แข่งขนัได ้
                2.2.1.5 สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ (Natural Environment) 
 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ทางการตลาด ซ่ึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และยากต่อการ
คาดคะเนถึงเหตุการณ์และเวลาท่ีจะเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 
 1.  การเปล่ียนแปลงฤดูกาล อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีมีแหล่งท่ีมา
จากธรรมชาติ ยกตวัอยา่งเช่น ฝนแลง้ ซ่ึงน ามาสู่การขาดแคลนน ้ าดิบท่ีการประปาจะน ามาใช้ผลิต
เป็นน ้ าประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคและธุรกิจท่ีตอ้งใช้น ้ าเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตจะไม่
สามารถด าเนินการผลิตสินคา้ไดต้ามท่ีตอ้งการ แต่ขณะเดียวกนัก็จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด
ใหก้บัสินคา้หลายชนิด เช่น สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า ถงัเก็บน ้า และเคร่ืองสูบน ้า เป็นตน้ 
 2.  การเพิ่มข้ึนของระดบัมลพิษ ปัญหามลพิษเป็นปัญหาส าคญัท่ีไม่เพียงแต่เฉพาะใน
ประเทศไทย แต่เป็นปัญหาของทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นปัญหาน ้าเสีย อากาศเป็นพิษ หรือแมแ้ต่มลภาวะ
ทางเสียง ซ่ึงน าไปสู่ขอ้จ ากดัหรือการเพิ่มตน้ทุนทางการตลาดให้กบัสินคา้บางชนิดท่ีมีส่วนท าให้
เกิดมลพิษได ้ในทางตรงกนัขา้ม ปัญหามลพิษท่ีเพิ่มข้ึน ไดส้ร้างโอกาสทางการตลาดให้กบัสินคา้
เพื่อส่ิงแวดลอ้มประเภทต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลงท่ีสกดัจากธรรมชาติ บรรจุภณัฑ์ท่ีย่อยสลายไดง่้าย 
เป็นตน้ รวมทั้ง นกัการตลาดยงัน าปัญหาดงักล่าวไปประยกุตก์บัแผนส่งเสริมการตลาดเชิงภาพพจน์ 
เช่น โครงการ THINK EARTH ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั เป็นตน้ 
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 3.  ภยัธรรมชาติไดแ้ก่ น ้ าท่วม พายุ ไฟไหมป่้า และภูเขาไฟระเบิด เหล่าน้ีเป็นตน้ ลว้น
เป็นปัจจยัท่ีอาจสร้างผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดส าหรับสินคา้หรือบริการบาง
ชนิด เช่น การเกิดภาวะน ้ าท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงเป็นอุปสรรคดา้นการขนส่ง สินคา้ท่ี
เน่าเสียง่าย แต่กลบัเป็นการสร้างโอกาสให้กบัสินคา้ประเภทอาหารแห้งหรือเคร่ืองกระป๋อง เช่น 
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป อาหารกระป๋อง นมสดชนิดยูเอชที รวมทั้งสินคา้เพื่อการตา้นภยัน ้ าท่วม เช่น 
กระสอบทราย เคร่ืองสูบน ้า เรือ เป็นตน้ และเม่ือภาวะน ้ าท่วมส้ินสุดลง ตลาดเก่ียวกบัการซ่อมแซม
และตกแต่งบา้นจะเติบโตข้ึน เน่ืองจากประชาชนตอ้งท าการซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัท่ีเสียหายจากภยัน ้ า
ท่วม เป็นต้น นอกจากน้ีภัยธรรมชาติย ัง เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ เ กิดการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มดา้นประชากรศาสตร์จากการยา้ยถ่ินฐาน หรืออพยพของประชากรในแถบท่ีประสบ
ภยัธรรมชาติซ ้ าซอ้นอีกดว้ย 
               2.2.1.6 สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Environment)  
 สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชชี้วิตและการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้น การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมบาง
ประการอาจจะส่งผลในทางท่ีดีให้กับสินค้าหรือบริการบางประการได้ แต่ในขณะเดียวกันยงั
สามารถสร้างขอ้จ ากดัใหก้บัการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดไดด้ว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวฒันธรรมท่ีนกัการตลาดควรใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่ 
 1. การต่ืนตัวด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพราะมนุษย์เร่ิมตระหนักถึงปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลงทุกวนั หนัมาใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีเห็นวา่จะสามารถลดมลภาวะได ้ท า
ใหห้ลายกิจการตอ้งปรับปรุงตวัสู่กระแสอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มน้ีดว้ย 
 2.  การต่ืนตวัเร่ืองสุขภาพนอกจากการใส่ใจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมากข้ึนแลว้ มนุษย์
ยงัเร่ิมให้ความสนใจกบัสุขภาพของตนเองมากข้ึนดว้ย โดยเร่ิมปรากฏให้เห็นเด่นชดัภายหลงั ดร.
สาทิส อินทรก าแหง ได้แนะน าชีวจิตให้ประชาชนไทยได้รู้จกั และนบัจากนั้นเป็นตน้มากระแส
ต่ืนตวัเก่ียวกบัสุขภาพไดเ้ร่ิมอยูใ่นความสนใจของประชาชนไทยจ านวนมาก โดยหนัมานิยมอาหาร
ท่ีไขมันต ่า หรือปราศจากน ้ าตาลและเลือกซ้ือพืชผกัปลอดสารพิษ ท าให้เกิดเป็นโอกาสทาง
การตลาดคร้ังส าคญัส าหรับสินคา้อาหารเพื่อสุขภาพประเภทต่างๆ อาทิ บุกผง เคร่ืองด่ืมนมผสม
แคลเซียม และร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายพืชผกัปลอดสารพิษ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 3.  ปัญหาการจราจรปัญหาน้ีเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองใหญ่ และเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมและการด ารงชีวิตท่ีมีความยุ่งยากและ
ซบัซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากการตอ้งสูญเสียเวลาไปกบัการเดินทาง และไดเ้กิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่
ดา้นสังคมหลายประการ เช่น 
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 1.  ตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัเวลาท่ีมีจ ากดั เช่น เวลาในการรับประทานอาหารท่ี
นอ้ยลง ก็ไดก้ลายมาเป็นโอกาสทางการตลาดคร้ังส าคญัของร้านอาหารประเภทฟาสตฟ์ู้ ด 
 2.  ตอ้งมีบา้นแห่งท่ีสองบริเวณใจกลางเมือง เพื่อลดเวลาในการเดินทางระหวา่งท่ีพกั
และสถานท่ีท างาน ท าให้เป็นโอกาสทางการตลาดของกิจการอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารชุด 
(Condominium) กลางใจเมืองหลายแห่ง 
 3.  ตอ้งปรับตวัการใชชี้วิตในรถมากข้ึน ซ่ึงเป็นโอกาสทางการตลาดให้สินคา้ประเภท
ต่างๆ ท่ีปรับปรุงการใชง้านให้สะดวกกบัการใช้งานภายในรถยนต์ เช่น สุขภณัฑ์ติดรถยนต ์(คอม
ฟอร์ด 100) โทรศพัท์เคล่ือนท่ี คอมพิวเตอร์ขนาดกระเป๋าห้ิว ตูเ้ยน็เล็กๆ ท่ีใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ได ้
เป็นตน้ 
 4.  เกิดบริการใหม่ๆ ดา้นการขนส่งสินคา้ให้ผูบ้ริโภคถึงสถานท่ี (Delivery) เช่น การ
บริการจดัส่งพิซซ่า ไก่ทอด รวมถึงบริการซกั อบ รีด เหล่าน้ีเป็นตน้ 
                2.2.1.7 สภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัในตลาด (Competition Environment) 
 สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั เป็นปัจจยัท่ีอาจจะจดัเป็นสภาพแวดลอ้มทางการตลาด
ได้ทั้งในระดบัมหภาคและจุลภาค ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัคู่แข่งขนัและกลยุทธ์การแข่งขนั ว่าจะสามารถ
สร้างผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัใด จึงเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลโดยตรงและรวดเร็วต่อการ
ด าเนินงานทางการตลาด ซ่ึงในบางกรณีนกัการตลาดสามารถท่ีจะควบคุมสภาพแวดลอ้มน้ีไดใ้น
ระดบัหน่ึง 
 สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัในการตลาดท่ีนกัการตลาดทราบ คือ องคป์ระกอบของ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั และลกัษณะการแข่งขนัโดยทัว่ไปเกิดข้ึนใน
ตลาด  
 1.  องคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั ซ่ึงอาจจะ
เกิดข้ึนไดจ้าก 
      1.1  การเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ของคู่แข่งขนั 
      1.2  การท่ีมีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาร่วมแข่งขนัในตลาด 
      1.3  การออกไปจากตลาดของคู่แข่งขนั 
 2.  ลกัษณะการแข่งขนัในตลาด 
                       2.1 การแข่งขนัระหวา่งตรายีห่อ้ 
      2.2 การแข่งขนัท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีทดแทนกนัได ้
      2.3 การแข่งขนัท่ีเกิดจากสินคา้หรือบริการอ่ืนทัว่ไป 
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       2.2.2  สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค (Micro Environment) 
 สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคมีผลกระทบต่อการด าเนินงานทางการตลาดของกิจการได้
เช่นเดียวกบัสภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค เพียงแต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้น จะมีผลกระทบในวงแคบ
หรือเฉพาะกิจการแต่ละแห่งเท่านั้น ไม่มีผลกระทบทัว่ทั้งอุตสาหกรรมเช่นในระดบัมหภาคดงัได้
อธิบายถึงไวแ้ลว้ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มทางการตลาดระดบัจุลภาค ประกอบดว้ย 
 1.  ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) 
 2.  คนกลางทางกการตลาด (Marketing Intermediaries)  
 3.  ผูบ้ริโภค (Customer) 
 4.  หน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือภายในองคก์ร (Company) 

 
 

ภาพที ่2.6 สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค (วทิวสั รุ่งเรืองผล, อา้งถึงใน มรกต เหรียญทอง, 2554) 
 
 ในองคป์ระกอบทั้ง 4 ขา้งตน้ จะสังเกตไดว้า่ยงัสามารถท่ีจะจดัแบ่งไดต้ามลกัษณะการ
ควบคุมอีกด้วย กล่าวคือ ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เป็นองค์ประกอบท่ี
นกัการตลาดสามารถควบคุมให้เป็นไปตามความตอ้งการได ้แต่องคป์ระกอบท่ีเหลือ นกัการตลาด
ไม่สามารถควบคุมได้เน่ืองจากเป็นหน่วยงานภายนอกองค์กร แต่ในบางกรณีนักการตลาดอาจ
ควบคุมองค์ประกอบเหล่าน้ีไดด้ว้ยอ านาจต่อรองระหว่างกิจการกบัหน่วยงานภายนอก ซ่ึงอ านาจ
ต่อรองจะมาจากอ านาจการซ้ือท่ีสูงจนสามารถครอบง าผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในตลาดให้ยอมด าเนินการ
ตามท่ีองคก์รนั้นๆ ตอ้งการได ้

หน่วยงาน
ต่างๆภายใน
องคก์ร 

 

ผูบ้ริโภค 

คนกลางทาง
การตลาด 

ผูจ้ดัส่ง

วตัถุดิบ 

ส่ิงแวดลอ้ม

จุลภาค 
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                2.2.2.1 ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier)  
 ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) เป็นหน่วยงานภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
จดัการดา้นผลิต และกระทบมาสู่การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดได ้แต่กิจกรรมหลายแห่งไม่ได้
ให้ความสนใจกบัปัจจยัในดา้นน้ีมากนกั โดยจะเร่ิมเล็งเห็นความส าคญัเม่ือเกิดอุปสรรคข้ึนกบัการ
ด าเนินงานของกิจการจากปัญหาการขาดวตัถุดิบในการผลิตแลว้เท่านั้น ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีท่ีมาจากผู ้
จดัส่งวตัถุดิบเป็นส าคญั เช่น ในฤดูร้อนท่ีปริมาณความตอ้งการบริโภคไอศกรีมในตลาดสูง ค าสั่ง
ซ้ือย่อมเพิ่มข้ึนมา ปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตจึงสูงเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย หากผู ้
จดัส่งวตัถุดิบไม่สามารถท่ีจดัส่งวตัถุดิบไดต้ามปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน และทนักบัความตอ้งการของตลาด 
นัน่หมายถึงการสูญเสียโอกาสทางการตลาดของกิจการ 
                2.2.2.2 คนกลางในตลาด (Marketing Intermediaries) 
 คนกลางทางการตลาด ในท่ีน้ีหมายถึง ผูท้  าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการน าสินคา้ของ
กิจการไปจดัจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคต่อไป ซ่ึงจะประกอบด้วย พ่อคา้ส่ง พ่อคา้ปลีก และตวัแทน
ทางการคา้เป็นตน้ 
 คนกลางทางการตลาดนั้น นบัไดว้่ามีความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด
ของนักการตลาดอย่างมาก เพราะบุคคลกลุ่มน้ีจะเป็นผูติ้ดต่อหรือมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับ
ผูบ้ริโภคสินคา้ของกิจการ ดงันั้น กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ท่ีบุคคลกลุ่มน้ีด าเนินการ จึงอาจจะ
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริโภคจะมีต่อกิจการไดท้ั้งในทางบวกและทางลบ 
แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากคนกลางมีความรู้และเขา้ใจกบัแผนงานทางการตลาดของกิจการ จะเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้แผนงานทางการตลาดของกิจการด าเนินไปได้อย่างราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพได ้เช่น หา้งสรรพสินคา้ (คนกลางทางการตลาดชนิดหน่ึง) จดัวางสินคา้ของกิจการให้
อยูใ่นต าแหน่ง หรือท าเลท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจะพบเห็นไดอ้ยา่งสะดวก เป็นตน้ 
                2.2.2.3 ผูบ้ริโภค (Customer) 
 ผูบ้ริโภค คือ ปัจจยัแห่งความส าเร็จหรือล้มเหลวของกิจการ ดงัค ากล่าวของนักการ
ตลาดท่ียงัคงความจริงอยู่ คือ “ลูกคา้” คือ “พระเจา้” ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งมีความเขา้ใจใน
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคอย่างลึกซ้ึง วา่ประกอบข้ึนดว้ยปัจจยัใดบา้ง รวมถึง
การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมต่างๆ ของผูบ้ริโภคประกอบด้วย ซ่ึงล้วนแต่มีผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดและความส าเร็จของกิจการทั้งส้ิน ในการก าหนดและตดัสินใจในแผนการ
ตลาด 
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                2.2.2.4 หน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองคก์ร (Company) 
 ภายในองค์กรหน่ึง ย่อมตอ้งประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
บุคคล ฝ่ายวิจยั ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด ฯลฯ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะข้ึนอยู่กบัการก าหนด
โครงสร้างการบริหารและจดัการของแต่ละกิจการและองคก์รเป็นส าคญั 
 ฝ่ายงานต่างๆ ทุกฝ่าย ลว้นมีบทบาทความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรทางการตลาดของ
กิจการอยา่งยิง่ ยกตวัอยา่งเช่น หากฝ่ายการตลาดสามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สินคา้ของ
กิจการได ้แต่ฝ่ายผลิตไม่สามารถท่ีจะผลิตสินคา้ไดต้ามปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึน ยอ่มเป็นการสูญ
เปล่าทางการตลาด ท่ีส าคญัหากขาดการวางแผนงานท่ีเหมาะสมของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะ
เป็นเหตุให้ต้นทุนการด าเนินงานหรือจัดส่งสินค้าสูงกว่าคู่แข่งขันในตลาดนั้นๆ และจะเป็น
อุปสรรคทางการตลาดใหต้อ้งประสบความลม้เหลวได ้เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตาม สภาพแวดลอ้มในดา้นน้ีต่างจากสภาพแวดลอ้มดา้นอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้
ทั้งหมด เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มดงักล่าวเป็นสภาพแวดลอ้มภายในกิจการท่ีสามารถควบคุมและ
ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดไดโ้ดยผา่นกลไกทางการ
บริหารและจดัการ 
 บีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก ซ่ึงกระบวนการสร้างสรรคง์าน ปัจจยัภายใน
และปัจจัยภายนอกองค์กรน่าจะมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานละครเช่นกัน แนวคิดเร่ือง
สภาพแวดล้อมทางการตลาดน่าจะเป็นเคร่ืองมือไขปัญหาว่า ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลให้กลุ่มละคร
ขนาดเล็กจึงสามารถประสบความส าเร็จได ้
 
2.3 แนวคิดเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และ การส่ือสารการตลาด 
(Marketing Communication)  
       2.3.1  แนวคิดเร่ืองส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 
 1. ผลิตภณัฑ์ (Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ ท่ี เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์ร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 
(utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกคา้จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านความแตกต่างของ ผลิตภัณฑ์ (product 
differentiation) และ/หรือ ความแตกต่างทางการแข่งขนั (competitive differentiation) และตอ้ง
พิจารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (product component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน 
รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงการก าหนดต าแหน่ง
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ผลิตภณัฑ์ (product positioning) ซ่ึงเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ี
แตกต่างและมีคุณค่า ในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย ในส่วนของการพฒันาผลิตภัณฑ์ (product 
development) จะเป็นขั้นตอนท่ีเกิดหลงัจากได้มีการน าผลิตภณัฑ์ออกวางจ าหน่ายไประยะหน่ึง 
แลว้ซ่ึงมีจุด-ประสงคเ์พื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน (new and improved) 
โดยตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน (พิบูล ทีปะปาล, 
อา้งถึงใน ธนกร, 2554) 
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ี 2 เกิดข้ึน มาถดั
จาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) 
ผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์
ดา้นราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (perceived value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การ
ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคา ผลิตภณัฑ์นั้น และต้องค านึงถึงตน้ทุน
สินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจะมีผลโดยตรงต่อ การตั้งราคาจ าหน่าย ในเร่ืองการแข่งขนักบั
สินคา้อ่ืน ๆ ก็เช่นกนั หากสินคา้ประเภทเดียวกนัมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนัก็ควรพิจารณาในการตั้ง
ราคา จ าหน่ายให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบกนัจนเกินไป (พิบูล ทีปะปาล, อา้งถึงใน 
ธนกร 2554) 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและ
กิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ย ผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออก
สู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย 
การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (channel of distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และ (หรือ) 
กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาดในระบบ ช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 
ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม ส่วนท่ี 2 คือ การสนับสนุนการกระจายตวั
สินคา้สู่ตลาด (market logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จาก
ผูผ้ลิตไปยงัผู ้บริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้จึงประกอบดว้ยงานท่ีส าคญั
ต่อไปน้ี คือ การขนส่ง (transportation) การเก็บรักษาสินค้า (storage) และการคลังสินค้า 
(warehousing) และสุดทา้ยคือ การบริหารสินคา้คงเหลือ (inventory  management)  
(พิบูล ทีปะปาล, อา้งถึงใน ธนกร 2554) 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ รูปแบบหรือกระบวนการในการส่ือสารซ่ึง
องคก์รต่างๆ รวมทั้งองคก์รทางธุรกิจใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับใหข้่าวสาร กระตุน้เตือน หรือชกัจูง
ผูบ้ริโภค  
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 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือทางการ
โฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรงท่ีกิจการ
ใชอ้ยา่งประสมประสานกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารโฆษณาและการตลาด ค าจ ากดัความของ
เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดหลกัๆ 5 อยา่งดงักล่าวเป็นดงัน้ี 
 การโฆษณา (advertising) เป็นรูปแบบหน่ึงในการใช้จ่ายเงินเพื่อน าเสนอ และแสดง
แนวคิดสนบัสนุนสินคา้และบริการผา่นส่ือท่ีมิใช่บุคคล โดยระบุผูอุ้ปถมัภโ์ฆษณาช้ินนั้น 
 การขายโดยบุคคล (personal selling) เป็นการน าเสนอข่าวสารท่ีใชบุ้คคล โดยพนกังาน
ขายของกิจการ เพื่อท าการขายและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
 การส่งเสริมการขาย (sales promotion) หมายถึงการน าเสนอส่ิงจูงใจในระยะเวลาสั้นๆ 
เพื่อกระตุน้การซ้ือหรือการขายผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 การประชาสัมพนัธ์ (public relations) เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสารธารณะ
ชนต่างๆ โดยการให้ข่าวสาร (publicity) การสร้างภาพพจน์ท่ีดีขององคก์ร การป้องกนัและจดัการ
เก่ียวกบัข่าวลือ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 การตลาดทางตรง (direct marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงกับผูบ้ริโภค
เป้าหมายแต่ละราย ซ่ึงได้รับการโตต้อบได้ทนัทีทนัใด และสามารถท าให้เกิดความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้อยา่งยาวนาน  

ขั้นตอนในการพฒันาการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล (Kotler & Armstrong, 2545) 
 1.  การระบุผูฟั้งเป้าหมาย ผูท้  าการส่ือสารทางดา้นการตลาดเร่ิมจากการก าหนดผูฟั้ง
เป้าหมายท่ีชดัเจนไวใ้นใจ ผูฟั้งอาจเป็นผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพหรือผูใ้ชใ้นปัจจุบนั ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีเป็น
ผูท้  าการตัดสินใจซ้ือหรือเป็นผูมี้อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ ผูฟั้งอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล 
สาธารณชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสาธารณชนทัว่ไป ผูฟั้งเป้าหมายจะมีผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจ
ของผูส่ื้อสารว่าเขาควรจะกล่าวถึงอะไร จะกล่าวอย่างไร จะกล่าวเม่ือใด จะกล่าวท่ีไหน และจะ
กล่าวกบัใคร 
 2.  การก าหนดวตัถุประสงคข์องการติดต่อส่ือสาร เม่ือไดก้  าหนดผูฟั้งเป้าหมาย (target 
audience) แลว้ ผูท้  าการส่ือสารทางดา้นการตลาดจะตอ้งตดัสินใจวา่ส่ิงท่ีประสงคจ์ะไดต้อบสนอง
จากผูฟั้งไดแ้ก่อะไร ซ่ึงแน่นอนวา่ในส่วนใหญ่แลว้ ปฏิกิริยาตอบสนองสุดทา้ยก็คือ การซ้ือ แต่การ
ซ้ือเป็นผลสุดทา้ยของกระบวนการท าการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ผูท้  าการส่ือสารทางดา้นการตลาด
จ าเป็นต้องรู้ว่าผูฟั้งเป้าหมายอยู่ในขั้นตอนใด และต้องการเปล่ียนไปเป็นขั้นตอนใด โดยผูฟั้ง
เป้าหมายอาจอยู่ในขั้นตอนใดก็ไดข้องขั้นความพร้อมของผูซ้ื้อ (buyer-readiness stage) ซ่ึงเป็น
ล าดับขั้นท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีในการท าการซ้ือ ขั้นตอนเหล่าน้ีรวมถึง การรู้จัก (awareness) 
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ความรู้และความเขา้ใน (knowledge) ความพอใจ (liking) ความช่ืนชอบ (preference) ความเช่ือมัน่ 
(conviction) และการซ้ือ (purchase)  
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.7  แสดงขั้นความพร้อมของผูซ้ื้อ (วทิวสั รุ่งเรืองผล, อา้งถึงใน มรกต เหรียญทอง, 2554) 
 
 3. การออกแบบข่าวสาร เพื่อใหมี้การตอบสนองจากผูฟั้งอยา่งท่ีปรารถนา ผูส่ื้อสารตอ้ง
สร้างข่าวสารท่ีมีประสิทธิผล ข่าวสารในอุดมคติก็คือเป็นข่าวสารท่ีท าให้เกิดความตั้งใจ (attention) 
ความสนใจ (interest) กระตุน้ความปรารถนา (desire) และก่อใหเ้กิดการกระท า (action) ซ่ึงก็คือการ
ตดัสินใจซ้ือ (กรอบแนวคิดน้ีรู้จกักนัในโมเดลช่ือ AIDA) ในทางปฏิบติั ข่าวสารส่วนมากไม่ไดน้ า
ผูฟั้งผา่นขั้นตอนจากการรับรู้จนท าการตดัสินใจซ้ือ แต่กรอบแนวคิดของ AIDA เสนอถึงคุณภาพท่ี
ปรารถนาของข่าวสารท่ีดีในการน าข่าวสารมาใช้ ผูส่ื้อสารทางดา้นการตลาดจะตอ้งตดัสินใจวา่ส่ิง
ใดท่ีตอ้งการจะส่ือใหท้ราบ (เน้ือหาของสาร) และวิธีท่ีจะใชใ้นการส่ือสาร (โครงสร้างและรูปแบบ
ของสาร)  
 4. เน้ือหาของข่าวสาร ผูส่ื้อสารตอ้งช้ีให้เห็นถึงแก่นของข่าวสารท่ีจะส่งให้ผูฟั้ง เพื่อ
สร้างการตอบสนองท่ีปรารถนา เน้ือหาของสารอาจจูงใจผูรั้บไดใ้น 3 รูปแบบ คือ การจูงใจดว้ย
ความมีเหตุมีผล การจูงใจดา้นอารมณ์ และการจูงใจดา้นศีลธรรม   
 5. โครงสร้างของข่าวสาร ผูส่ื้อสารจะตอ้งตดัสินใจในประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัโครงสร้าง
ข่าวสารใน 3 ประเด็นน้ี ประเด็นแรก คือ จะแสดงถึงขอ้สรุปให้ผูรั้บข่าวสารหรือให้ผูรั้บสารสรุป
เอง ประเด็นท่ีสองคือจะกล่าวถึงผลิตภณัฑ์ในด้านเดียว (กล่าวถึงแต่ขอ้เด่นของผลิตภณัฑ์) หรือ
แสดงทั้งสองดา้น (แสดงขอ้เด่นของผลิตภณัฑ์ และกล่าวถึงขอ้ดอ้ยดว้ย) โดยปกติแลว้การกล่าวถึง
ผลิตภณัฑ์ในดา้นเดียวจะมีประสิทธิผลมากกว่าในการน าเสนอการขาย ยกเวน้เม่ือผูฟั้งมีการศึกษา
ระดบัท่ีสูง หรือไดย้นิในส่ิงท่ีตรงกนัขา้มมาแลว้ หรือเม่ือผูส่ื้อสารมีการเช่ือมโยงความคิดในทางลบ

การรู้จกั ความรู้และ

ความเขา้ใจ 
ความพอใจ 

ความช่ืนชอบ ความเช่ือมัน่ การซ้ือ 
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เพื่อเอาชนะ ประเด็นท่ีสาม คือ จะน าเสนอการใชเ้หตุผลอยา่งหนกัแน่นในตอนแรกหรือในภายหลงั 
การน าเสนอในตอนแรกท าใหไ้ดรั้บความสนใจสูงแต่อาจน าไปสู่ความไม่น่าสนใจในภายหลงัได ้
 6. รูปแบบของข่าวสาร ผูส่ื้อสารทางดา้นการตลาดจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบ (format) ของ
ข่าวสารท่ีแน่นอน ถา้โฆษณาตีพิมพ ์ผูส่ื้อสารตอ้งตดัสินใจถึงหวัเร่ือง ขอ้ความ ภาพประกอบ และ
การใชสี้สัน นกัโฆษณาสามารถใชค้วามแปลกใหม่และการสร้างความแตกต่างเพื่อสร้างความสน 
 7. การเลือกส่ือหรือช่องทางการติดต่อส่ือสาร ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาดกบัส่วนประสมการตลาด  
 ส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ส่วนมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั และต่างก็มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการตอบสนองความตอ้งการขอผูบ้ริโภคให้เกิดความพอใจในการบริโภค ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การส่งเสริมการตลาดกบัส่วนประสมการตลาดอ่ืนอีก 3 ส่วน พิจารณาดงัน้ี 
 1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑก์บัการส่งเสริมการตลาด ลกัษณะของผลิตภณัฑ์เป็น
ปัจจยัส าคญัในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด แม้ว่าจะมิอาจจดัล าดับส่วน
ประสมการตลาดไดว้่า องค์ประกอบใดควรมาก่อนและหลงั เพราะว่าองค์ประกอบทุกตวัต่างมี
ความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน และในบางขั้นตอนการตดัสินใจก าหนดส่วนประสมการตลาด
มกัจะก าหนดไปพร้อมกนั แต่โดยทัว่ไปแลว้ การตดัสินใจเร่ืองผลิตภณัฑ์มกัจะมาก่อน เม่ือก าหนด
นโยบายผลิตภณัฑ์เรียบร้อยแลว้ จึงจะก าหนดการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ใน
อนัท่ีจะส่งเสริมใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ีนิยมของตลาด และมียอดขายเพิ่มข้ึน 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างราคากับการส่งเริมการตลาด กิจกรรมด้านการส่งเสริม
การตลาด เป็นส่วนประกอบส าคญัในการก าหนดต าแหน่งสินคา้เพื่อการแข่งขนัควบคู่กนัไปกบั
คุณภาพของสินคา้และการก าหนดราคา การก าหนดราคาท่ีไม่เหมาะสมกบัคุณภาพและตราสินคา้
อาจท าใหก้ารด าเนินงานทางการตลาดไม่บรรลุเป้าหมาย การตั้งราคาท่ีไม่เหมาะสมจะมีผลกระทบ
ต่อการส่งเสริมทางการตลาด กล่าวคือ สินคา้ท่ีมีการตั้งราคาต่อหน่วยไวต้  ่าจนเกินไป เม่ือพิจารณา
ยอดขายเพื่อก าหนดวงเงินงบประมาณการส่งเสริมทางการตลาด ก็จะท าให้วงเงินต ่าแต่ไม่สามารถ
จดัท ากิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมได ้
 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาโดยตรง ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขาย
โดยวธีิลดราคา การใหส่้วนลดการคา้ รวมทั้งการตั้งราคาเพื่อจูงใจวธีิต่างๆ ดว้ย 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัจ าหน่ายกับการส่งเสริมการตลาด การจดัจ าหน่าย 
ประกอบด้วย สถาบนัท่ีท าหน้าท่ีทางการตลาดในฐานะท่ีเป็นตวักลางทางการตลาด ธุรกิจท่ีท า
หน้าท่ีแจกจ่ายสินคา้ และธุรกิจท่ีให้บริการสนบัสนุนต่างๆ ทั้งทางดา้นการเงินและการตลาด การ
ตดัสินใจก าหนดการจดัจ าหน่ายจะมีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมทางการตลาด อาทิ การตดัสินใจ



45 

ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ 
ตราสินคา้ 

สไตล์, คุณภาพ 
สี, การบริการ 

แบบ, การประกัน 
หีบห่อ, สายผลิตภณัฑ์ 

ฯลฯ 
 

 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 

การโฆษณา 

การขายโดยบุคคล 

การส่งเสริมการขาย 

การประชาสัมพนัธ์  

ฯลฯ 

ส่วนประสมการจดัจ าหน่าย 
คลงัสินค้า 
การขนของ 

ระบบสินคา้คงเหลือ 
การค้าส่ง 
การค้าปลีก 

ฯลฯ 

ส่วนประสมราคา 
ราคาพ้ืนฐาน 
การใหส่้วนลด 

การรับประกนัราคา 
ฯลฯ 

 

 

ส่วนประสมการตลาด 

ก าหนดตวักลางแบบพ่อคา้ส่งหรือพ่อคา้ปลีก จะมีผลต่อการส่งเสริมการตลาดท่ีต่างกนั พ่อคา้ส่ง
ส่วนมากไม่มีโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดเป็นของตนเอง ดงันั้น การส่งเสริมการตลาดอาจใช้
การส่งเสริมการขายโดยบริษทัผูผ้ลิตเป็นผูโ้ฆษณาเผยแพร่พ่อคา้ส่งให้เป็นท่ีรู้จกัแกพ้่อคา้ปลีก หรือ
ประชาชนทัว่ไป เป็นตน้ ต่างจากธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีโปรแกรมการตลาดของตนเอง บริษทัผูผ้ลิตก็อาจ
ตอ้งใช้วิธีการส่งเสริมการขายวิธีอ่ืนท่ีกระตุน้หรือจูงใจไดม้ากกว่า เช่น การจดัแสดงสินคา้ ณ จุด
ขายใหก้บัธุรกิจท่ีเป็นพอ่คา้ปลีก เป็นตน้ 
 ส่วนประสมทางการตลาดแต่ละองค์ประกอบ ต่างก็มีส่วนประสมในเร่ืองนั้นๆ ด้วย 
เช่น ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix) ประกอบด้วย ตราสินคา้ สไตล์ สี แบบ หีบห่อ สาย
ผลิตภณัฑ์ การประกนัคุณภาพและบริการ เป็นตน้ ส่วนประสมราคา (Price Mix) ประกอบดว้ย 
ราคาพื้นฐาน การรับประกนัราคา และการให้ส่วนลด เป็นตน้ ส่วนประสมการจดัจ าหน่าย (Place 
Mix) ประกอบดว้ย คลงัสินคา้ การขนส่ง ระบบสินคา้คงเหลือ การคา้ส่งและการคา้ปลีก เป็นตน้ 
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยบุคคล 
การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ การตัดสินใจก าหนดส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด จะมีอิทธิพลต่อส่วนประสมการตลาดอ่ืนๆ ด้วย และในท านองเดียวกนัการตดัสินใจ
ก าหนดส่วนประสมการตลาดอ่ืนจะมีผลกระทบต่อส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดดว้ย  
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.8 ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ยในส่วนประสมการตลาด (วทิวสั รุ่งเรืองผล, อา้งถึง 
                ใน มรกต เหรียญทอง, 2554) 
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 แนวคิดเร่ืองส่วนประสมการตลาด เป็นแนวคิดท่ีจะสามารถน ามาศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดของกลุมละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ว่า กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์มรการวางส่วนของ 
Product Price Place อยา่งไร และมีการวางแผน Promotion อยา่งไร จึงสามารถประสบความส าเร็จ
ไดใ้นตลาดของละครเวทีท่ีเรียกวา่ละครเวทีทางเลือก 
       2.3.2  แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
 การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบครบเคร่ือง (Integrated Marketing Communication 
- IMC) เป็นกลยุทธ์การประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดของบริษทั และการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใชทุ้กเคร่ืองมือเพื่อการจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดข้่าวสาร
และภาพพจน์ท่ีสอดคลอ้งกนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เน่ืองจากกระบวนการส่ือสารทางการ
ตลาดมีความซบัซอ้นมากข้ึน ผูโ้ฆษณาท่ีเป็นเจา้ของสินคา้พบวา่ตลาดมีการแบ่งแยกเป็นส่วนๆ ยอ่ย
เล็กลงไปเร่ือยๆ (Demassification of the market)และการติดต่อส่ือสารทางการตลาดท่ีจะเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก็สลบัซับซ้อนมากข้ึน ท าให้การใชโ้ฆษณาผา่นส่ือต่างๆ และการ
ประชาสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลักตั้งแต่ดั้ งเดิมนั้นไม่เพียงพอท่ีจะส่ือ
สารตราสินคา้ (Brand Contact) ให้เกิดพฤติกรรมทางบวกท่ีนกัการตลาดตอ้งการ (เสรี วงษม์ณฑา, 
2542, น.131) 
 การส่ือสารการตลาด (marketing Communication) คือรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีผูส่้ง
ข่าวสารคือผูผ้ลิตสินค้าหรือบริการ ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษทั บริษทัตวัแทน
โฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคล่ือนไหว 
ตวัอกัษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ หรือส่งตรงไปยงัผูรั้บ
ข่าวสาร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูส่้งข่าวสาร โดยมีวตุัประสงคใ์ห้ผูรั้บข่าวสารตอบสนองไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการ (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544, น.12) 
กระบวนการและองคป์ระกอบของการส่ือสารการตลาด 
 1. กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) โดยทัว่ไปเร่ิมตน้จากผูส่้งข่าวสาร 
(sender) เก็บรวบรวมแนวความคิด ขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และเม่ือตอ้งการส่งข่าวสารออกไป
ยงัผูรั้บส่งข่าวสารก็จะแปลงแนวความคิดออกมาเป็นตวัอกัษร น ้ าเสียง สี การเคล่ือนไหว ฯลฯ ซ่ึง
รวมเรียกว่าข่าวสาร (message) ข่าวสารท่ีไดรั้บการใส่รหัส (encoding) แลว้จะถูกส่งไปยงัผูรั้บ
ข่าวสาร (receivers) ผ่านส่ือกลาง (media or medium) ในช่องทางการส่ือสาร (communication 
channels) ประเภทต่างๆ หรืออาจถูกส่งจากผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรงก็เป็นได ้ผูรั้บ
ข่าวสารเม่ือไดรั้บข่าวสารก็จะถอดรหสั (decoding) ข่าวสารดงักล่าวตามความเขา้ใจประสบการณ์
ในอดีต สภาพแวดลอ้มในขณะนั้น ฯลฯ และมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอาจอยู่
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ในรูปของการเขา้ใจ การตอบรับ การปฏิเสธ หรือแมแ้ต่การน่ิงเงียบก็เป็นได ้ทั้งน้ีข่าวสารท่ีถูกส่ง
จากผูส่้งข่าวสารอาจไม่สามารถมาถึงผูรั้บข่าวสารไดท้ั้งหมด หรือข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไป เพราะ
ในกระบวนการส่ือสารยอ่มมีโอกาสเกิด “ตวัรบกวน” หรือ “ตวัแทรกแซง” (noise or interferes) ได้
ทุกขั้นตอนของการส่ือสาร 
 ในเชิงการตลาดแล้ว  กระบวนการส่ือสารการตลาดก็ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กระบวนการส่ือสารโดยทัว่ไป แต่ส่ิงท่ีแตกต่างออกไปคือ ในการส่ือสารทางการตลาดนั้น กลุ่มผูรั้บ
ข่าวสารเป็นกลุ่มท่ีแน่ชดั เรียกวา่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงอาจมีเพียง 1 กลุ่มหรือหลายกลุ่มก็ได ้ซ่ึงเป็นท่ีน่า
สังเกตว่า ปัจจุบนัการเลือกทุกๆส่วนของตลาดเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายของตน หรือการผลิต
สินคา้ชนิดเดียว แบบเดียว ส าหรับจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคทุกคนในตลาดเป็นส่ิงท่ีพบได้น้อยมาก 
นกัการตลาดในปัจจุบนัจะพยายามคน้หาเศษเส้ียวของตลาดหรือท่ีเรียกวา่เป็น “niche market” เพื่อ
เป็นกลุ่มเป้าหมายของตน เช่น ตลาดนมผงส าหรับผูสู้งอาย ุเป็นตน้ และยงัเป็นท่ีมาของช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ไม่วา่จะเป็น specialty stores หรือ category killers เป็น
ตน้ 
 ขอ้แตกต่างท่ีมองเห็นไดช้ดัอีกประการหน่ึงคือรูปแบบของปฏิกิริยาตอบสนอง เป็นส่ิง
ท่ีผูผ้ลิตหรือผูส่้งข่าวสารคาดหวงั ถ้าจะน าทฤษฎี AIDA ของ E.K.Strong มาอธิบายแลว้ ความ
คาดหวงัของผูผ้ลิตจะอยูใ่นรูปของ 
 A – Attention  การสร้างความสนใจในเน้ือหาข่าวสารท่ีผูผ้ลิตส่งออกไป 
 I – Interest  การสร้างความสนใจในผลิตภณัฑ์ 
 D – Desire การสร้างความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ 
 A – Action  การสร้างพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์
 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยการพิจารณากระบวนการประมูลขอ้มูลของผูซ้ื้อ (buyer 
information processing) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค อนั
ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติ กลุ่มสังคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มภายนอก เป็น
ต้น ตลอดจนการพิจารณากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทั่วไป ซ่ึงเร่ิมตั้ งแต่การ
ตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และการประเมิน
ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
 ตวัอย่างเช่น นมผลดูเม็กซ์ ซ่ึงออกวางตลาดขนาดบรรจุของนมผงเป็นแบบซอง เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้เป็น “ขนาดประหยดั” ในสายตาของผูบ้ริโภคท่ีมีอ านาจซ้ือลดลงภายใตภ้าวะ
เศรษฐกิจท่ีตกต ่า หรือ บริษทัฮอนดา้คาร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงวางตลาดรถยนต์ฮอนดา้หลาย
รุ่น ตั้งแต่รุ่นราคาประหยดั “ซีวิค” และ “ซิต้ี” ไปจนถึงรุ่นราคาแพง “พรีลูด” แต่ส าหรับ “พรีลูด” 
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แลว้ ฮอนดา้พยายามสร้างบุคลิกภาพให้เป็นรถยนตส์ปอร์ตราคาแพง และส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย
วา่ ตนคือ “พรีลูด” มากกวา่ท่ีจะเป็น “ฮอนดา้ พรีลูด” นอกจากน้ีบริษทัฮอนดา้คาร์สฯ ยงัมีนโยบาย
ให้รักษาฐานลูกคา้กลุ่มเดิม จึงพยายามสร้างความรู้สึกหลงัการซ้ือของลูกคา้ให้เป็นบวกเสมอ เพื่อ
น าไปสู่การซ้ือซ ้ า และการแนะน าแบบปากต่อปาก โดยเนน้บริการหลงัการขายท่ีมีคุณภาพ การน า
การตลาดเชิงสัมพนัธ์ (Relationship Marketing) มาใช ้เช่น การส่ือสารกบัลูกคา้ดว้ยวารสารฮอนดา้
คาร์ส การส่งบัตรอวยพรวนัเกิดให้ลูกค้า การส่งจดหมายเตือนให้น ารถยนต์ไปตรวจเช็คตาม
ระยะทางท่ีก าหนด เป็นตน้ 
 3. ช่องทางการส่ือสาร โดยพิจารณาช่องทางการจดัจ าหน่าย (channel of distribution) 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียในธุรกิจ (stakeholders) ทั้งท่ีอยู่ภายในและภายนอกองคก์รธุรกิจ เช่น ลูกคา้ ผู ้
จ  าหน่ายวตัถุดิบ คู่แข่งขนั ผูถื้อหุน้ หน่วยงานของรัฐ สถาบนัการเงิน เอเยนซ่ีโฆษณา เป็นตน้ ดงันั้น
การตลาดหรือผูบ้ริหารทางการตลาดจึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งคน้หาให้ไดว้่า ภายใตก้ลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดท่ีก าหนดข้ึนนั้น มีคนกลางเป็นใครบา้งในช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
โปรแกรมการส่ือสารการตลาดท่ีจดัข้ึน ตลอดจนมีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์รใดบา้งท่ีจะมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการส่ือสารการตลาดนั้นๆ และจะเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นระยะเวลานาน
เท่าใด 
 4. ปัจจยัในองค์กร โดยการพิจารณากลยุทธ์การส่ือสารในองค์กรเอง เพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือในเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Strategic Credibility) องคก์รธุรกิจท่ีมีความน่าเช่ือถือในสายตา
ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ ย่อมไดรั้บประโยชน์ในเชิงรูปธรรม 
เช่น จ านวนลูกคา้เพิ่มข้ึน หรือราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัเพิ่มข้ึน และประโยชน์ในเชิงนามธรรม 
เช่น ค่านิยม ภาพพจน์ท่ีดีของบริษทั ตลอดจนขวญัและก าลงัใจท่ีดีของพนกังาน เป็นตน้ (ช่ืนจิตต ์
แจง้เจนกิจ, 2544, น.13-16) 
การวางแผนกลยทุธ์การส่ือสารการตลาด 
 1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก่อนท่ีผูผ้ลิตจะส่ือสารข่าวสารทางการตลาดใดๆ ออกไป 
จ าเป็นตอ้งก าหนดกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายท่ีแน่นอน ซ่ึงอาจจะเป็นผูใ้ช้ (users) ผูซ้ื้อ ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
(deciders) และผูมี้อิทธิพลในการซ้ือ (influencers) โดยอาจอยู่ในรูปของบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่ม
อ้างอิงทางสังคม หรือประชาชนทั่วไปก็ได้ โดยผูผ้ลิตต้องด าเนินการวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูล
เบ้ืองต้น ความชอบ ความต้องการ ทัศนคติ ค่านิยม ของกลุ่มเป้าหมายและน ามาก าหนดเป็น
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสสาร 
 2. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร คือ การ
ก าหนดรูปแบบการตอบสนอง (response) ท่ีผูส่้งข่าวสารตอ้งการนัน่เอง ซ่ึงในทางการตลาดทัว่ไป
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แล้ว ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีผูส่้งข่าวสารตอ้งการคือ การสั่งซ้ือสินคา้ (purchase) ซ่ึงเป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติัแลว้ กระบวนการในการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคบางคร้ังเป็นกระบวนการท่ีใช้ระยะเวลานาน ในกรณีน้ี ผูผ้ลิตบางรายจึงตอ้งการ
เพียงการเปล่ียนแปลงไปสู่ล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือท่ีสูงข้ึน เช่น จากการไม่สนใจ หรือไม่
รู้จกัสินคา้เป็นรู้จกัสินคา้ จากการรู้จกัเป็นความชอบในตวัสินคา้ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 
     2.1  ขั้นตอนการรับรู้สินคา้ (cognitive stage) 
     2.2  ขั้นตอนพอใจและตอ้งการในสินคา้ (affective stage) 
     2.3  ขั้นตอนตดัสินใจซ้ือสินคา้ (behavioral stage) 
 3. การสร้างข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือผูส่้งข่าวสารหรือผูผ้ลิตทราบปฏิกิริยา
ตอบสนองท่ีคาดหวงัจะไดรั้บจากผูรั้บข่าวสารหรือผูบ้ริโภคแลว้ ผูส่้งข่าวสารจ าเป็นตอ้งก าหนด
ข่าวสารท่ีจะน าไปสู่ปฏิกิริยาตอบสนองนั้นๆ  
 4. การเลือกช่องทางการส่ือสาร เม่ือผูผ้ลิตสามารถก าหนดข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ 
ขั้นตอนต่อไปคือ เลือกช่องทางการส่ือสารท่ีเผยแพร่ข่าวสารนั้นไปยงัผูบ้ริโภค ช่องทางในการ
ส่ือสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1.  ช่องทางท่ีใชบุ้คคล (Personal Communication Channels) 
ไดแ้ก่ การขายโดยบุคคล และการบอกเล่าปากต่อปาก 2.  ช่องทางท่ีไม่ใช้บุคคล (Nonpersonal 
Communication Channels) ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย รวม
เรียกอีกอยา่งวา่ การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) 
 การเลือกประเภทของช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสารไปยงั
ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตอาจอาจเลือกใชช่้องทางใดช่องทางหน่ึงหรือทั้งสองช่องทางร่วมกนั ทั้งน้ีขอ้ท่ีน่า
สังเกตประมาณหน่ึงคือ ช่องทางท่ีใชบุ้คคลจะมีอิทธิพลในการส่ือสารทางการตลาดในกรณีต่อไปน้ี 
สินคา้ราคาแพง มีความเส่ียง และซ้ือไม่บ่อย ในกรณีน้ีผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งสืบหาขอ้มูลท่ีแน่ชดั เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขายไม่สามารถให้
ขอ้มูลท่ีสร้างความมัน่ใจ ผูบ้ริโภคอาจสอบถามจากบุคคลท่ีเป็นผูน้ ากลุ่มสังคม เช่น ประธานบริษทั 
ประธานสมาคม ฯลฯ นั่นคือ ผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งใช้ผูน้  ากลุ่มสังคมเป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าวสาร 
(Social Channels) นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาจสอบถามไปยงัผูเ้ช่ียวชาญในสินคา้นั้นๆ หรือสังเกตและ
เลียนแบบพฤติกรรมของผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Channels) เห็นไดช้ดักรณีสินคา้เคร่ืองกีฬา ท่ีมกัใช้
นกักีฬาชั้นน าของโลกเป็นตวัแทนในการโฆษณา กรณีน้ีผูผ้ลิตมกัเป็นผูอุ้ปถมัภเ์คร่ืองกีฬา เช่น ไม้
เทนนิส รองเทา้ เส้ือผา้ ให้แก่นกักีฬาดงักล่าว นอกจากน้ีผูบ้ริโภคอาจสอบถามไปยงัพนกังานขาย
ของบริษทัเพื่อใหร้ายละเอียดของสินคา้ท่ีครบถว้นพอแก่การตดัสินใจ (Advocate Channels) 



50 

 สินคา้ท่ีสามารถแสดงถึงสถานภาพทางสังคม (Social Status) ของผูบ้ริโภคได ้เช่น 
รถยนต ์เส้ือผา้ บุหร่ี ท่ีมีราคาแพง ผูบ้ริโภคตอ้งการบริการท่ีดีจากพนกังานขาย 
 5. ก าหนดงบประมาณส าหรับช่องทางการส่ือสารทั้ งหมด หรือเป็นการก าหนด
งบประมาณท่ีใช้ในการส่งเสริมการขายทั้งหมด อนัได้แก่ การขายโดยบุคคล การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์  
 6.  ก าหนดส่วนประสมการส่ือสารการตลาด หรือเรียกอีกอย่างว่าส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด (Communication Mix or Promotion Mix) เม่ือผูผ้ลิตทราบงบประมาณในการ
ส่งเสริมการขายทั้งหมดแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือจดัสรรงบประมาณในรูปแบบช่องทางการส่ือสาร 
หรือ รูปแบบการสั่งเสริมการขายต่างๆ ไดแ้ก่การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย 
และการประชาสัมพนัธ์  การก าหนดสัดส่วนในการเลือกใช้หรือเรียกอีกอย่างว่า การก าหนด
ส่วนผสมการส่ือสารการตลาด หรือส่วนผสมการส่ือสารการขายซ่ึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัต่างๆ 
เช่น ประเภทของสินคา้ กลยทุธ์ทางการตลาด ช่วงวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์ฯลฯ  
 7.  ประเมินผล หลงัจากไดด้ าเนินกลยุทธ์ตามส่วนผสมการส่งเสริมการขายท่ีก าหนด
ข้ึนแล้ว ผูผ้ลิตจ าเป็นต้องประเมินผลการตอบสนองจากผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีเกิดข้ึน เพื่อทราบ
ความส าเร็จหรือขอ้บกพร่องรวมไปถึงสาเหตุของขอ้บกพร่องนั้น ทั้งน้ีการประเมินผลสามารถท า
ไดโ้ดยการสอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริโภคเป้าหมาย (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีท่ีใชก้ารโฆษณาสินคา้) 
ดงัต่อไปน้ี 
      7.1  ผูบ้ริโภคเป้าหมายสามารถจ าข่าวสารไดห้รือไม่ 
      7.2  เห็นข่าวสารนั้นก่ีคร้ัง 
      7.3  จ าขอ้ความหรือจุดส าคญัของข่าวสารไดห้รือไม่ อยา่งไร 
      7.4  มีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัข่าวสาร 
      7.5  ทศันคติก่อนและหลงัการเห็นข่าวสารนั้นๆ แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
      7.6  เม่ือเห็นข่าวสารแลว้พอใจในสินคา้หรือไม่ ตอ้งการทดลองใชสิ้นคา้หรือไม่ 
      7.7  และจะตดัสินใจซ้ือหรือไม่ (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544) 
หวัใจส าคญัของ IMC   

 ภายใต้ภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนและพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งใช ้IMC ลกัษณะส าคญัของ IMC มีดงัน้ี 

 1.  มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer's behavioristic 
segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดท่ีเน้นพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioristic) มากกว่าเร่ืองของ
ทะเบียนภูมิหลงั (Demographic) และสภาพจิตวิทยา (Psychographic) ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการ
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ใช ้IMC โดยมุ่งเนน้ท่ีการสร้างให้ลูกคา้เกิดพฤติกรรม ไม่ใชเ้พียงแต่การรับรู้ (Perception) และการ
ยอมรับ (Acceptance) เท่านั้น ผูท่ี้วางแผน IMC ไดต้อ้งเป็นผูท่ี้เขา้ใจและสามารถอธิบายพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซ้ึงนั้น จะตอ้งทราบถึงลกัษณะการแบ่งส่วนตลาดในเร่ืองของ (1) 
ทะเบียนภูมิหลงั (Demographic) เช่น อาย ุรายได ้การศึกษา อาชีพ ขนาดของครอบครัว (2) ลกัษณะ
ดา้นจิตวทิยา (Psychographic) เช่น ความตอ้งการ และแรงจูงใจในการซ้ือ บุคลิกภาพของผูซ้ื้อ ฯลฯ 
(3) ลกัษณะดา้นพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioristic) เช่น รูปแบบการด ารงชีวติ ค่านิยม 

 2.  วิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand contacts point) ไม่ใช่เนน้แต่เพียงประสิทธิภาพ
ตน้ทุนการใช้ส่ือ (Media Cost Efficiency) หมายความว่าไม่ได้น าตน้ทุนต่อพนัคน (Cost Per 
Thousand - CPM) หรือคะแนนผูช้มรายการของผูท่ี้รับข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย (Target Audience 
Rating Point - TARP) มาใชอ้ยา่งเดียว แต่เนน้การวดัโดยพฤติกรรมท่ีตอ้งการ (Desired behavior)  
 3.  ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการส่ือสาร เท่ากบัประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
ตน้ทุนจากส่ือบวกภาพพจน์ (Image) บวกผลกระทบ (Impact) ดงัสมการ 

 
ตารางที ่2.1  สมการประสิทธิผลของการส่ือสาร 

      3.1  ประสิทธิภาพของตน้ทุนจากส่ือ (Media cost efficiency) ในสมยัก่อนวดักนัดว้ย
ตน้ทุนต่อพนัคน (CPM) และคะแนนผูช้มรายการของผูท่ี้รับข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย (TRAP) 
เท่านั้น โดยไม่ไดค้  านึงถึงเก่ียวกบัเร่ืองภาพพจน์ (Image) และผลกระทบ (Impact) 
      3.2  ค านึงถึงภาพพจน์ (Image) ดว้ยวา่ท าแลว้สร้างภาพลกัษณ์อะไรให้กบัตราสินคา้
บา้ง เสริมสร้างตราสินคา้ใหดู้ดีข้ึนหรือไม่  
      3.3  ค านึงถึงผลกระทบ (Impact) ว่าสามารถเปล่ียนโครงสร้างความคิด (Mentl 
network) ของคนหรือไม่ ท าให้คนเขา้ใจและอยากเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ ท าให้เกิดการ
กล่าวขวญัถึงหรือไม่ ทุกคนหยิบยกเร่ืองต่างๆ มาคุยหรือไม่ เหล่าน้ีคือผลกระทบ (Impact) ในการ
พิจารณานั้น งบประมาณหรือตน้ทุนเราก็ไม่ควรมากกวา่เดิม ในขณะเดียวกนัในการใชเ้งินนั้นเรา
ไม่ไดคิ้ดเก่ียวกบัจ านวนการเขา้ถึง (Reach) และความถ่ี (Frequency) แต่เราคิดว่าสามารถเสริม

ประสิทธิผลของการส่ือสาร =      ประสิทธิภาพของตน้ทุนจากส่ือ  +     ภาพพจน์  + 
ผลกระทบ 

Effectiveness   =      Efficiency   +    Image +    
Impact 
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ภาพลกัษณ์ (Image) อะไรบา้งให้กบัตราสินคา้เราหรือไม่ และเป็นการตอกย  ้าส่ิงเหล่านั้น (Impact) 
หรือไม่  
 4.  เคร่ืองมือในการส่ือสารตอ้งใชท้ั้งส่ือ (Media) และไม่ใชส่ื้อ (Non-media) หวัใจของ 
IMC คือการกระตุน้พฤติกรรม (Behavior) ไม่ใช่แค่การสร้างการรับรู้ จดจ า หรือการยอมรับเท่านั้น 
ซ่ึงอาจใชเ้คร่ืองมือท่ีใชท้ั้งส่ือและไม่ใชส่ื้อ 

 5.  กิจกรรมการส่ือสารทางการตลาดตอ้งเป็นการวางแผนแบบขยายผลหลายแนว 
(Multidimensional) ทั้งแนวยาว (Longitudinal) แนวกวา้ง (Horizontal) และแนวลึก (Vertical) 
กล่าวคือ  
      5.1  การวางแผนแนวยาว เป็นกาวางแผนระยะยาวและท าใหต่้อเน่ือง 

      5.2  การท าแนวกวา้งคือการท าหลายอย่างพร้อมกนั หมายความว่าจะตอ้งมีการ
โฆษณา (Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (Public relations) การส่งเสริมการขาย (Sales 
promotion) การจดัโชวรู์ม (Showroom) อาจตอ้งมีศูนยฝึ์กอบรม (Training center) ในความกวา้ง
อาจจะตอ้งมีแนวลึกดว้ย 

      5.3  แนวลึก เช่น การท าศูนยฝึ์กอบรม (Training center) อาจจะตอ้งจดัทวัร์ให้
ส่ือมวลชนไดเ้ยี่ยมชม (Press Tour) เพื่อให้เขาน าขอ้มูลไปเขียนเผยแพร่ อาจจะตอ้งเชิญนกัข่าวมา
เพื่อใหส้ัมภาษณ์  เหล่าน้ีถือวา่เป็นการท าแนวลึก 

 6.  มุ่งเน้นการเปล่ียนโครงสร้างความคิด (Mental network) เน่ืองจากถา้โครงสร้าง
ความคิดเปล่ียน พฤติกรรมก็จะไม่เกิดข้ึน ดงันั้น การใช้ IMC จึงตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างความคิดของกลุ่มเป้าหมายก่อน 

 7.  เป็นการวางแผนแบบวงกลม (Circular planning) จะตอ้งแสดงความเก่ียวขอ้งกนั
ของแต่ละเคร่ืองมือ เช่น ท ากิจกรรมน้ีแล้ว จะตอ้งท ากิจกรรมอ่ืนๆ พร้อมๆ กนัไป การท า IMC 
เปรียบเสมือนการขวา้งลูกข่าง ก่อนขวา้งลูกข่างออกไปนั้น ตอ้งน าลูกข่างไปชุบโคลนให้เปียก เม่ือ
ดีดลูกข่างออกไปบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบ ไม่ใช่เฉพาะบริเวณท่ีลูกข่างหมุนออกไปเท่านั้น แต่เป็น
บริเวณท่ีโคลนนั้นสลดัแผว่งกวา้งออกไป (เสรี วงษม์ณฑา, 2542, น.136-138) 
 บทความเก่ียวกบัละครเวทีกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ จากกรณีศึกษาการ
น าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาใช้กบัละครเวที จึงท าให้เกิดบทสรุปท่ีเห็นลกัษณะท่ี
ส าคญัในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดงัน้ี  
 1.  การส่ือสารการตลาดท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะตอ้งสร้างให้เกิดพฤติกรรมอยา่งใด
อยา่งหน่ึงจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อการส่ือสารท่ีส่งไปตามวตัถุประสงคน์ั้นๆ  
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 2.  การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเร่ิมตน้การวางแผนจากส่ิงท่ี
สามารถตอบสนองและเขา้ถึงผูท่ี้เป็นลูกคา้หรือผูท่ี้คาดหวงัวา่จะเป็นลูกคา้  
 3.  ควรใชรู้ปแบบการส่ือสารในหลากหลายประเภท และควรผสมผสานทั้งการใชส่ื้อ
แบบดั้งเดิม และส่ือใหม่ เพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการอยา่งครอบคลุม  
 4.  การใชข้อ้ความ หรือรูปแบบต่างๆ ในการส่ือสารนั้น ควรส่ือออกมาในลกัษณะทา
นองเดียวกนั (Single Voice) เพื่อให้เกิดการสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงเดียวกนั และส่ือถึงภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่งในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย  
 5.  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นจะตอ้งสร้างให้
เกิดความสัมพนัธ์ท่ีกบักลุ่มเป้าหมายดว้ย เพราะความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีเกิดข้ึนนั้นจะน าไปสู่การกลบัมา
ซ้ือซ ้ า และการบอกต่อของกลุ่มเป้าหมายอีกดว้ย (พรพรรณ เชยจิตร,2554)  
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งกระตุน้
พฤติกรรมผูบ้ริโภคให้ซ้ือสินคา้ โดยมีขอ้เสนอพิเศษให้แก่ผูบ้ริโภค ร้านคา้ และพนกังานขาย ซ่ึง
โดยทัว่ไปผลประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายมกัจะไดรั้บตามปกติก็คือ คุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากตวัสินคา้ 
แต่ส าหรับผลประโยชน์พิเศษ (Extra benefits) ท่ีผูบ้ริโภคมกัจะได้จากกิจกรรมทางการตลาด
นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีไดต้ามปกติก็คือ การส่งเสริมการขาย 
ขอบเขตและรายละเอียดของการส่งเสริมการขายมีดงัน้ี คือ 
 1.  เป็นการใหข้อ้เสนอพิเศษท่ียีห่อ้อ่ืนในสินคา้ประเภทเดียวกนัไม่มีให ้
 2.  ขอ้เสนอพิเศษท่ีกล่าวถึงจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีเพิ่มเติมจากปกติท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ และท่ี
ส าคญัตอ้งมีค่าในระดบัท่ีมากพอการดึงดูดความสนใจองผูบ้ริโภค  
 3.  กลุ่มเป้าหมายของขอ้เสนอพิเศษ มี 3 ประเภท คือ 
      3.1 ร้านคา้ (Trade) 
      3.2 ผูบ้ริโภค (Consumer) 
      3.3 พนกังานขาย (Salesperson) 
 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายบางคร้ังอาจมุ่งไปท่ีกลุ่มเป้าหมายประเภทใด
ประเภทหน่ึง หรือทั้งสามประเภทเลยก็ได ้
 4. ข้อเสนอพิเศษน้ีสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนยี่ห้อได้ชั่วคราวเท่านั้ น แต่ถ้า
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพดีจริง ผูบ้ริโภคอาจจะเปล่ียนจากผลิตภณัฑ์เดิมมาใชผ้ลิตภณัฑ์ใหม่เลยก็ได ้แต่
ถา้ผลิตภณัฑ์ใหม่มีขอ้เสนอพิเศษแต่ไม่มีคุณภาพท่ีดีพอ ผูบ้ริโภคอาจกลบัไปใชผ้ลิตภณัฑ์ยี่ห้อเดิม
อีกคร้ังก็เป็นได ้
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สาเหตุท่ีส าคญัในการส่งเสริมการขายมี 2 ประการ คือ 
 1.   เพื่อเพิ่มยอดจ าหน่าย เพราะกิจกรรมการส่งเสริมการขายจะช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค
ซ่ึงยงัไม่มีการตดัสินใจ หรือก าลงัจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ยี่ห้ออ่ืนหันกลบัมาซ้ือสินคา้ของเรา
แทน 
 2.  เพื่อป้องกนัยอดจ าหน่ายหรือสัดส่วนทางการตลาด (Market share) ในการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายองคู่แข่งขนัจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัความภกัดี 
(Royalty) ของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ยี่ห้อนั้นๆ ถา้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อยี่ห้อสูง การส่งเสริมการขาย
ของยี่ห้ออ่ืนก็จะไม่ค่อยได้ผล แต่ในทางกลับกัน ถ้าผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อยี่ห้อสินค้าต ่าการ
ส่งเสริมการขายก็จะเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีจะเปิดโอกาสให้สินคา้ต่างยี่ห้อมีโอกาสมากข้ึน (ธีรพนัธ์ 
โล่ห์ทองค า, 2544) 
 กลยุทธ์และขั้นตอนในการจดัการส่งเสริมการขายสามารถสรุปไดเ้ป็น 5 ขั้นตอนคือ 
(ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า, 2544) 
 1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Define Sales Promotion Target) เป็นการระบุว่า
กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ผูบ้ริโภค ร้านคา้ หรือพนกังานขายสินคา้ เพราะจะไดก้  าหนดกลยุทธ์และ
วธีิการไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
 2.  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Objectives) ควรมี
ลกัษณะเฉพาะ ชดัเจนและวดัผลไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่โดยทัว่ไปจะมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  
      2.1  เพื่อแนะน าสินคา้ใหม่หรือสินคา้เก่าท่ีปรับปรุงใหม่ใหท้ดลองใช ้
      2.2  เพื่อสนบัสนุนขอ้ความทางการโฆษณา 
      2.3  เพื่อเพิ่มการใชใ้หบ้่อยข้ึน 
      2.4  เพื่อตั้งโชวสิ์นคา้ไดม้ากข้ึน 
      2.5  เพื่อใหข้ายสินคา้ของเราใหไ้ดม้ากกวา่คู่แข่งขนั 
      2.6  เพื่อใหส้ั่งสินคา้เราเขา้ร้านมากข้ึน 
      2.7  เพื่อเร่งการขายใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ฯลฯ 
 3.  การก าหนดงบประมาณ (Set Sales Promotion Budget) รูปแบบของการก าหนด
งบประมาณ แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลกั คือ 
      3.1  รูปแบบลงล่าง (Top-down Approaches) เป็นการท่ีคณะผูบ้ริหารของบริษทัท า
การจดัสรรงบประมาณการส่งเสริมการขายให้แก่ฝ่ายส่งเสริมการขาย ซ่ึงวิธีการน้ีทางฝ่ายส่งเสริม
การขายมีหนา้ท่ีเพียงน าเงินงบประมาณท่ีก าหนดใหไ้ปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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      3.2  รูปแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up Approaches) เป็นรูปแบบท่ีฝ่ายส่งเสริมการขาย 
ซ่ึงปกติผูจ้ดัการผลิตภณัฑ์หรือผูจ้ดัการส่งเสริมการขายเป็นผูท้  าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ล่วงหนา้ใหค้รอบคลุมกิจกรรมการส่งเสริมการขาย หลงัจากนั้นจึงน าเสนอต่อคณะผูบ้ริหารเพื่อขอ
อนุมติังบประมาณดงักล่าวอีกขั้นหน่ึง  
 4.  ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion Strategies) เป็นกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ซ่ึงอาจจะเลือกรูปแบบมุ่งส่งเสริมการขายกบัผูบ้ริโภค 
ร้านค้า หรือพนักงานขายแบบหน่ึงแบบใดหรือทั้งสามรูปแบบร่วมกัน แต่โดยปกติแล้วส่ิงท่ีผู ้
วางแผนกลยทุธ์การส่งเสริมการขายจะมีดงัน้ี 
      4.1  วตัถุประสงคก์ารส่งเสริมการขาย 
      4.2  ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
      4.3  ชนิดของผลิตภณัฑ ์
      4.4  ชนิดของช่องทางการตลาด 
      4.5  ภาวะการแข่งขนั 
      4.6  ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
      4.7  กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตารางที ่2.2  การเลือกกิจกรรมการส่งเสริมการขายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการส่งเสริม 
                    การขายสามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์  
(Objective) 

การเลอืกกจิกรรมการส่งเสริมการขาย 
(Alternative Programs) 

- เพื่อให้เกิดการร้องขอข่าวสาร 
(Inquiries) 

-  การใหข้องรางวลัฟรี (Free gifts) 
-  การส่งขอ้มูลพร้อมคูปอง (Mail-in coupons for 
information) 
-  การใหข้อ้เสนอในแคตตาล็อค (Catalog offer)  
-  การจดันิทรรศการ (Exhibition) 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ)  
 

วตัถุประสงค์  
(Objective) 

การเลอืกกจิกรรมการส่งเสริมการขาย 
(Alternative Programs) 

-  เกิดการทดลองใชสิ้นคา้ (Product 
trial) เช่น สินคา้ใหม่ (New Products) 
สินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (Related 
Products) ผูใ้ชท่ี้เปล่ียนยีห่อ้ (Brand 
switchers) 

-  การใชคู้ปอง (Coupons) 
-  การลดราคาพิเศษ (Cents-off specials) 
-  การแจกสินคา้ตวัอยา่ง (Free samples) 
-  การแข่งขนั (Contests) 
-  การใหข้องแถม (Premiums) 
-  การสาธิต (Demonstrations) 

-  เกิดการซ้ือซ ้ า (Repurchase) -  การแจกคูปองในหีบห่อสินคา้ (On-packs coupons) 
-  การส่งคูปองส าหรับจ่ายเงินเดือนใหท้างไปรษณีย ์(Mail-
in coupons for rebate) 
-  การใหข้องแถมอยา่งต่อเน่ือง (Continuty Premiums) 

-  การสร้างใหเ้กิดพฤติกรรมการ
เดินทาง (Traffic building) 

-  การลดราคาพิเศษ (Special sales) 
-  การจดัสัปดาห์สินคา้ราคาพิเศษ (Weekly specials) 
-  การจดักิจกรรมบนัเทิง (Entertainment events) 

 - ร้านคา้ปลีกใหคู้ปอง (Retailer coupons) 
- การใหข้องแถม (Premiums) 

-  การเพิ่มอตัราการซ้ือ (Increased 
rate of purchase) 

-  สินคา้จ านวนมากหรือสินคา้หลายชนิดในยีห่อ้เดียวกนั 
(Multipacks) 
-  การขายสินคา้ครบโดยลดราคาพิเศษ (Special price on 
twos) 
-  การแจกข่าวสารส าหรับผูใ้ชร้ายใหม่ (Information on 
new usage situations) 

  
ปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว ผูน้ ากลยุทธ์การส่งเสริมการขายตอ้งน ามาพิจารณาร่วมกนัก่อน

ตดัสินใจเลือกวธีิการส่งเสริมการขายวา่จะใชแ้บบใด 
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 5.  เลือกวิธีการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Techniqes) เน่ืองจากวิธีการส่งเสริม
การขายีหลายวิธีดว้ยกนั ก่อนท่ีจะท าการเลือกวิธีต่างๆ นั้น ผูว้างแผนส่งเสริมการขายควรทราบถึง
รายละเอียดประเภทของการส่งเสริมการขายเสียก่อน 
 รูปแบบการส่งเสริมการขาย 
การส่งเสริมการขายกบัผูบ้ริโภคมีวธีิต่างๆ ดงัน้ี 
 1.  การลดราคา (Price-off) เจา้ของผลิตภณัฑ์มกัจะท าการติดป้ายราคาใหม่ท่ีตวัสินคา้ 
ซ่ึงลดราคาลงจากเดิม การลดราคาท าใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดมี้โอกาสทดลองใชสิ้นคา้ในราคา
ถูกลงกวา่ปกติ 
 2.  การแจกคูปอง (Coupons) จะเนน้การใหคู้ปองแก่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ โดยทัว่ไปการ
แจกคูปองนั้นมกัจะมี 2 ลกัษณะ คือ เจา้ของผลิตภณัฑเ์ป็นผูแ้จกคูปองเอง โดยแนบคูปองไวท่ี้สินคา้
หรือไม่ก็จดัรายการแจกคูปองร่วมกบัร้านคา้ โดยใหร้้านคา้เป็นผูแ้จกคูปองแก่ผูซ้ื้อก็ได ้
 3.  การแจกสินคา้ตวัอย่าง (Sample) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในการแนะน าสินคา้ใหม่หรือ
สาธิตสินค้าท่ีปรับปรุงใหม่ โดยท าตัวอย่างของสินค้าให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ เป็นวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากในการสร้างการทดลองใช้สินคา้ทั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่และกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
สินคา้ของคู่แข่งขนั  
 4.  การให้ของแถม (Premiums) อาจจะเป็นการแถมในสินคา้เลย หรือการเพิ่มปริมาณ
สินคา้ให้มากข้ึนหรือไม่ก็น าของแถมบรรจุไวคู้่กบัสินคา้ เช่น การใส่ของเล่นเด็กไวใ้นกล่องขนม 
การแถมของขวญัพิเศษส าหรับผูซ้ื้อสินคา้ในจ านวนท่ีก าหนดไว ้เป็นตน้ 
 5.  การชิงโชคและการแข่งขนั (Sweepstakes and Contests) วิธีการทั้งสองประเภทน้ีมี
ส่วนคลา้ยคลึงกนั แต่ขอ้แตกต่างอยู่ตรงท่ีการชิงโชคโดยอาศยัโอกาสหรือดวง ส่วนการแข่งขนัจะ
อาศยัทกัษะและความสามารถในการแข่งขนั โดยมีรางวลัเป็นผลตอบแทน 
 6.  การให้แสตมป์ (Stamps) เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดส้ะสมแสตมป์ท่ี
จดัท าข้ึนเป็นพิเศษ โดยมีรายละเอียดของรางวลัท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บเม่ือสะสมแสตมป์ไดต้ามจ านวน
ท่ีก าหนด วิธีน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนของแสตมป์ท่ีผูบ้ริโภคเก็บสะสมไว ้ปัจจุบนัการเก็บสะสมแสตมป์
อาจดูยุง่ยากและสร้างความล าบากใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงมีการเก็บสะสมแตม้ในรูปของบตัรแทน
การสะสมแสตมป์ เช่น การสะสมโดยใชบ้ตัรฉลาดใช้ไดโ้บนสั (Smart Bonus) เป็นตน้ (ธีรพนัธ์ 
โล่ห์ทองค า, 2544) 
 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด เป็นแนวคิดท่ีจะสามารถน ามาศึกษากระบวนการ
ส่ือสารการตลาดของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ วา่ กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์มีการวางแผน การ
ใช้ส่ืออย่างไร มีการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างไรบา้งและเหมาะสมกบัผูรั้บสารเป้าหมายท่ี
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กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ ตอ้งการหรือไม่ ท าแลว้ประสบความส าเร็จหรือไม่ เพื่อว่าค าตอบท่ีได้จะ
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการการคิดกิจกรรมส่งเสริมการขายของกลุ่มบีฟลอร์ เธีย
เตอร์ ในอนาคตใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
2.4  แนวคิดเร่ืองการตลาดศิลปะในศตวรรษที ่21 (Marketing the Arts in the 21st Century) 
ศิลปะการแสดงในแง่ของการตลาดขั้นพืน้ฐาน 
 1. ดา้นการตลาด (Marketing) ในโลกของศิลปะการแสดงซ่ึงไม่มุ่งหวงัผลก าไร ค าว่า 
“การตลาด” ถูกน าไปใชโ้ดยทัว่ๆไปกบังานศิลป์ทุกๆแขนงท่ีมี “การขาย” “การสร้างรายได้” และ
การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนั  การขายตัว๋  กลุ่มลูกคา้หรือคนท่ีอาจจะเป็นลูกคา้ ในท่ีน้ีจะ
พูดถึงความพยายามทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีจะก่อให้เกิดการขายตัว๋ ขายสัมปทาน ค่าจอดรถ ค่า
ชุดและฉากต่างๆ  ค่าสถานท่ี  การจองทวัร์  และการขายท่ีประสบความส าเร็จส าหรับผูจ้ดัและ
รายไดจ้ากกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเขา้มา 
 2. การพฒันาผูช้ม (Audience Development)  การพฒันาคนดูคือกระบวนการท่ีอยูใ่น
ส่วนของการวิจยั  การสร้างสรรค ์ การฝึกฝน  การพฒันา และการขยายฐานของสมาชิกและผูท่ี้ซ้ือ
ตัว๋เขา้ชมการแสดงทัว่ๆไป 
 3. กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ทุกสถาบนัศิลปะการแสดง ต่างก็ชอบท่ีจะ “พุ่งเขา้หา
เป้าหมาย” ดว้ยวิถีทางทางการตลาดใหม่ๆ หรือไม่ก็การริเร่ิมการพฒันาคนดู  การก าหนดเป้าหมาย
คือกระบวนการง่ายๆ ของการตลาดในทางตรงและใช้พฒันาคนดู เพื่อก าหนดกลุ่มลูกค้า (ซ่ึง
ตรงกนัขา้มกบัแนวคิดการ “สาดกระสุน” ไปทัว่ ซ่ึงไม่สามารถก าหนดตลาดได)้ 
 4. จุดยนื (Positioning) การจดัวางต าแหน่ง คือการสร้างกลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมือนกนั
ของสถาบนัของคุณ และผลิตภณัฑ์งานศิลป์ซ่ึงเป็นท่ีจดจ าในด้านความส าเร็จเป็นพิเศษ หรืออยู่
เหนือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  และเม่ือไม่นานมาน้ีค าวา่ “การสร้างแบรนด์”ไดก้ลายเป็นค าท่ีมีความหมาย
คลา้ยคลึงกบัการจดัวางต าแหน่ง 
 5. บรรจุภณัฑ์ (Packaging) คือการเพิ่มความเก๋ไก๋  โอกาส หรือมูลค่าให้กบัทุกๆ
ผลิตภณัฑ์ ดว้ยการ “แต่งตวัให้สินคา้” โดยใช้ราคาเป็นเคร่ืองดึงดูดใจ  ตวัอยา่งเช่น การออกทวัร์ 
ของคณะละคร The Producer โดยเพิ่มแพค็เกจสุดหรูยา่นดาวน์ทาวน์ ดินเนอร์สองท่ีนัง่ท่ีร้านอาหาร
ในละแวก ต่อดว้ยคอ็กเทลปาร์ต้ี (ซ่ึงปกติก็มีค่าใชจ่้ายราวๆน้ีอยูแ่ลว้) 
 6. การแบ่งกลุ่ม (Segmenting) ในศพัท์การตลาดทางดา้นศิลปะการแสดงแลว้  การ
แบ่งกลุ่มเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งฐานกลุ่มผูช้มออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะเฉพาะ ความสนใจ หรือ
ความเป็นมา เพื่อการปรับและก าหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมตรงตามจุดประสงคข์องการแบ่งกลุ่ม 
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 7. การเผยแพร่ (Publicity) เป็นการแจง้แก่ประชาชนว่า ใคร(Who) ท าอะไร(What) ท่ี
ไหน (Where) เม่ือไหร่ (When) ท าไม (Why) และอยา่งไร (How) ทั้งกระบวนการผลิต โปรแกรม
การเรียนรู้ ทางเลือกการบอกรับสมาชิก ฯลฯ  คือบทบาทหลักๆอนัแข็งแกร่งของแผนงานการ
เผยแพร่ข่าวสาร เพื่อสร้างแรงกระทบอยา่งถึงท่ีสุด การเผยแพร่จะตอ้งเป็นข่าวท่ีมีประสิทธิภาพและ
ชดัเจอท่ีสุด มีความแม่นย  า และอ่านเขา้ใจไดง่้าย  โดยปกติแลว้การเผยแพร่ข่าวจะบอกกล่าวถึงเร่ือง
การติดต่อส่ือสารและแผนงานต่างๆเป็นนัยๆ ซ่ึงไม่เก่ียวกบัการใช้จ่ายโดยตรง การส่งจดหมาย
โดยตรง โปสเตอร์ ใบปลิวต่างๆการกล่าวในแหล่งชุมชนและกลุ่มท่ีไม่ใช่เป้าหมาย ซ่ึงอยู่ไกล
ออกไป  หรือ การแสดงออกในกิจกรรมพิเศษต่างๆของทางชุมชน ฯลฯ 
 8. การโฆษณา (Advertising) โดยปกติแลว้การโฆษณาในดา้นของศิลปะการแสดงจะ
หมายถึงการประกาศเร่ืองค่าใช้จ่ายผ่านส่ิงพิมพ์หรือส่ืออีเล็กทรอนิก “การประกาศบริการ
สาธารณะ” ฟรี ในทีวีและวิทยุมกัจะใช้กบัองคก์รท่ีไม่หวงัก าไร  และ “การโฆษณาผูอุ้ปถมัภส่ื์อ” 
รวมทั้งการระบุ “Free Ads” เป็นขอ้เสนอทางการตลาดท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูร่้วมสนบัสนุน ก็ก าลงั
เป็นท่ีนิยม  แต่โดยส่วนใหญ่แลว้การโฆษณานั้นลว้นแลว้แต่มีค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
โฆษณาต่างๆรวมถึง ป้าย bill-board ป้ายbanner โฆษณาในนิตยสาร สมุดหนา้เหลือง หนงัสือพิมพ ์
เวบ็ไซต ์การซ่ือช่วงเวลาโฆษณาทางวิทยุและโทรทศัน์ ตวัอยา่งหนงั การติดประกาศตามห้างร้าน 
การวางหรือแจกจ่ายสินคา้ท่ีมีตราประทบั หรือการแสดงโลโกห้รือขอ้มูลของสินคา้ในสนามกีฬา
ต่างๆ 

 9. การส่งเสริมการขาย (Promotion) การส่งเสริมการขายท่ีฉลาด สร้างสรรค ์ดึงดูดใจ 
หรือร้ายกาจ มกัจะส่งดีในดา้นการดึงดูดสาธารณชน ในราคาตน้ทุกท่ีต ่าหรือไม่มีค่าใชจ่้ายเลยดว้ย
ซ ้ า การจดังานหรือกิจกรรมพิเศษๆสามารถเป็นส่วนส าคญัของการประชาสัมพนัธ์และแคมเปญการ
เผยแพร่ขอ้มูลได ้และไม่จ  าเป็นตอ้งมีการน าเสนอข่าวเลย ตวัอยา่งเช่นการแจกรางวลัทางวิทยุ ดารา
ภาพยนตร์มาร่วมเขา้ชมท่ีโรงละคร หรือการน าหุ่นของอสูรกาย Audrey II จากเร่ืองLittle Shop Of 
Horror ไปติดตั้ งไวท่ี้ศาลากลางจงัหวดั เหล่าน้ีคือกลเม็ดทางการส่งเสริมการขายท่ีประสบ
ความส าเร็จมาแลว้ในการใชเ้ป็นจุดรวมความสนใจส าหรับโปรดกัชัน่หรือสถาบนัต่างๆ 
 10. การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นการรวมกนัของการกระจายข่าว การ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และเคร่ืองมืออ่ืนๆอีกมากมายของการตลาด  การประชาสัมพนัธ์ท่ี
เขม้แข็งนั้นช่วยสร้างการรับรู้และความสัมพนัธ์ในระยะยาวและมีส่วนช่วยในดา้นการพฒันาคนดู
และการขายในเฉียบแหลมและมียุทธศาสตร์ท่ีมากกว่า  เป็นตวักระตุน้สังคมท่ีเด่นชัด เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีชาญฉลาดและเช่ือถือได้ เป็นสมาชิกกรรมการหอการคา้ เป็นผูส้นับสนุนให้กบักลุ่มไป
แสวงผลก าไร เป็นผูพ้ดูในการบรรยายเร่ืองเก่ียวกบัศิลปะการแสดงมีพลงัในการเปล่ียนชีวิตอยา่งไร 
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อาสาเป็นผูป้ระสานงานให้องค์กรโดยคอยให้ความช่วยเหลือในด้านการสรรหาบุคลากรเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยการชกัชวนดว้ยผลประโยชน์จากชุมชนแก่ผูส้มคัรรายใหม่ๆและครอบครัว  
เหล่าน้ีอาจจะเป็นส่วนหน่ึงในกลยทุธ์ทางการประชาสัมพนัธ์ (Jim Volz, 2004) 
 การตลาดบนงบประมาณท่ีจ ากดั (Jim Volz, 2004) 

 CEO เก่าแก่ กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการการตลาด และผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์
ทุกๆคน ต่างก็มีลิสตเ์คล็ดลบั “ตน้ทุนต ่า (low-cost) ไม่มีค่าใชจ่้า (no-cost)” เด็ดๆส าหรับกิจกรรม
การเผยแพร่กนัทั้งนั้น และเหล่าน้ีคือค าแนะน า ท่ีล ้าค่า ทั้ง10 ขอ้ ท่ีไดรั้บการพิสูจน์มาแลว้ ส าหรับผู ้
ท่ีท  าการตลาดแบบไม่มุ่งหวงัก าไร 

 1. เร่ิมดว้ยการประสบความส าเร็จเร่ืองค่าใชจ่้ายในการส่ง Direct-mail ให้คนอ่ืนจ่ายให้
สิ  เจรจาต่อรองกับบริษัทก๊าซ บริษัทไฟฟ้า บริษัทน ้ า  ผู ้ให้บริการโทรศัพท์ ผู ้ให้บริการ
โทรศพัท์ไร้สายและบริษทัรับจ านองฯลฯ ท่ีใช้บริการอยู่ ให้ช่วยแนบก าหนดการของคุณลงใน
จดหมายของพวกเขา หรือจะแนบโบรชวัร์ไปกบับิลของเราเลยก็ได ้

 2. ซ้ือกรอบโปสเตอร์ราคาถูกๆจากหา้งร้าน แลว้เขา้ไปขอช่วยกบักลุ่มธุรกิจร้านคา้และ
การจราจรสาธารณะในทอ้งถ่ินเพื่อขอติดโปสเตอร์ตรงจุดรอของลูกคา้ 

 3. ดดัแปลงคูปองของโรงละครให้ออกมาในรูปแบบของท่ีคัน่หนงัสือแลว้น าไปแจก 
แถวๆหอ้งสมุด ร้านหนงัสือ และโรงเรียนต่างๆ 

 4. แจกจ่ายรูปภาพสี ขาว - ด า เด็ดๆให้กบับริษทั หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจ พร้อมทั้ง
สนบัสนุนให้น ารูปภาพการแสดงของคุณไปใช้เป็นปกรายงานประจ าปี สมุดโทรศพัท์ หรือคู่มือ
พนกังานของพวกเขา 

 5. ขอใหธ้นาคารในทอ้งท่ีของคุณน าคูปองแนบลงไปในซองส าหรับเคร่ืองรับฝาก-ถอน
เงินในบริการ Drive-through ของธนาคาร 

 6. เจรจากบับริษทัผูผ้ลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดในภูมิภาคให้ใส่ขอ้มูลก าหนดการและ/หรือ
คูปองลงบนฉลากขวดลิตร และกล่องแพค็ 12 ขวด 

 7. ซ้ือชั้นวางโบรชวัร์ถูกๆท่ีร้าน Staple หรือ Wal-Mart  โรงแรม บริษทันายหนา้ และ
ร้านอาหาร ใหช่้วยจดัวางชั้นวางไวใ้นพื้นท่ีสาธารณะของพวกเขา 

 8. จดัหาแผนท่ีเรืองแสง บอกทางไปยงัโรงละครของคุณ น าไปติดตั้งไวท่ี้ ป๊ัมน ้ ามนั
และร้านสะดวกซ้ือต่างๆ เพื่อใหลู้กคา้จะไดห้าเจอ 

 9. เยี่ยมเยียนคลบัต่างๆในทอ้งถ่ิน วานิส โรตารี เซอร์โทม่า YMCA และอ่ืนๆ และ
แนะน าใหก้ลุ่มเหล่าน้ีจองโรงละครของคุณในการจดังานเล้ียงร่ืนเริงประจ าปีของคลบั 



61 

 10. ใชอิ้นเตอร์เน็ทเปิดตลาดให้กบัโรงละคร เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
เปลืองค่าใชจ่้าย เหมือนการส่งจดหมายทางไปรษณียแ์ละการท าตลาดทางโทรศพัท ์
 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาดศิลปะในศตวรรษท่ี 21  เป็นแนวคิดท่ีเขียนจากการ
ปฏิบติัจริง เป็นแนวคิดท่ีรวบรวมจากประสบการณ์ จะสามารถน ามาศึกษากระบวนการส่ือสาร
การตลาดของกลุมละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ว่า กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์มีกระบวนการในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะเป็นส าหรับการท าการตลาดของศิลปะหรือไม่ เน่ืองจากองค์กร
ศิลปะไม่ได้เน้นการแสวงหาผลก าไร เพื่อว่าค าตอบท่ีได้จะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พฒันาการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ ในอนาคตใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
2.5  แนวคิดเร่ืองเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) คือระบบเศรษฐกิจท่ีสะทอ้นถึงกระบวนการ
ซ่ึงรวมเอาวฒันธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกนั มีองค์ประกอบร่วมของแนวคิดการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและ
เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ แมว้่าจะมีการให้นิยามของค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เอาไว้
หลายนิยาม แต่ท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายมาก คือ ความหมายของ John Howskins ท่ีกล่าวว่า 
“เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์คือการสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย์” (คู่มือสรุปโครงการ
ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดว้ยทุนทางวฒันธรรม, ม.ป.ป.) 
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมท่ีเป็นผลผลิตของ
ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะ และความสามารถพิเศษของบุคคล ซ่ึงสามารถใช้หาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมัง่คัง่และสร้างงานผา่นการสั่งสมและการใช้ประโยชน์ของทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา อุตสาหกรรมในกลุ่มน้ีสามารถผลิตทั้งสินคา้ท่ีจบัต้องได้และจบัตอ้งไม่ได้ อนัมีเน้ือหา
เก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีเป้าหมายทางการตลาด นอกจากน้ีสินคา้ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคย์งัสามารถเป็นสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาเป็นพิเศษ หรือผลิตคร้ังละจ านวนมาก ซ่ึงเป็น
การเช่ือมต่อระหว่างช่างฝีมือหรืองานหัตถกรรมและภาคอุตสาหกรรมได้ (คู่มือสรุปโครงการ
ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดว้ยทุนทางวฒันธรรม, ม.ป.ป.) 
 องคก์ารความร่วมมือเพื่อการคา้และการพฒันา (United Nations Conference on Trade 
and Development: UNCTAD) ไดแ้บ่งอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
(UNCTAD, Creative Economy Report, 2008 อา้งถึงใน คู่มือสรุปโครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจดว้ยทุนทางวฒันธรรม, ม.ป.ป.) 
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 1.  ประเภทมรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ โบราณคดี วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ และสภาพสังคม เป็นตน้ 
แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มการแสดงออกวฒันธรรมแบบดั้ งเดิม (Traditional Cultural 
Expression) เช่น ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นต้น และกลุ่มท่ีตั้ งทาง
วฒันธรรม (Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ ห้องสมุด และการแสดงนิทรรศการ เป็น
ตน้ 
 2.  ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปะและ
วฒันธรรม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รูปป้ัน ภาพถ่าย และวตัถุ
โบราณเป็นตน้ รวมทั้งศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร 
โอเปร่า ละครสัตว ์และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นตน้ 
 3.  ประเภทส่ือ (Media) เป็นกลุ่มท่ีผลิตงานสร้างสรรคท่ี์ส่ือสารกบัคนกลุ่มใหญ่ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานส่ิงพิมพ ์(Publishing and Printed Media) เช่น หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์และ
ส่ิงตีพิมพอ่ื์นๆ เป็นตน้ และงานโสตทศัน์ (Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์โทรทศัน์ วิทยุ และการ
ออกอากาศอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 4. ประเภทการใช้งาน (Functional Creation) เป็นกลุ่มของสินค้าและบริการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการออกแบบ 
(Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟิค แฟชัน่ อญัมณี และของเล่น เป็นตน้ ส่วนกลุ่ม New 
Media ได้แก่ ซอฟแวร์ วิดีโอเกม และเน้ือหาดิจิตอล เป็นต้น และกลุ่มบริการทางความคิด
สร้างสรรค ์(Creative Service) ไดแ้ก่ บริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
งานวจิยัและพฒันา และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดิจิตอลและความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้  
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 ในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น ผูป้ระกอบการทั้งหลายไดเ้ปล่ียนรูปแบบธุรกิจจาก
การท างานในระบบสังคมเกษตรกรรมแบะอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใช้พื้นท่ีการผลิตจ านวนมากและ
ท างานไดเ้ฉพาะช่วงเวลามาสู่การผลิตในสังคมฐานความรู้และความคิดสร้างสรรคด์ว้ยโครงสร้าง
พื้นฐานการผลิตท่ีเปล่ียนไป ส่งผลให้ไม่ตองใช้พื้นท่ีมาก และสามารถท างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
และเม่ือมีปัจจยัพื้นฐานครบทั้งดา้นทกัษะแรงงาน ชุมชนท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก และมีเครือข่าย
การท างานท่ีสามารถรับช่วงต่อการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะยิ่งท าให้เศรษฐกิจมีอตัราการ
ขยายตวัสูงข้ึน ดงัเช่นเอ้าต์ซอร์ส (Outsourcing) หรือการจา้งคนในอีกท่ีหน่ึงท างานให้โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดต้นทุน รวมถึงบริหารเวลาและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นับเป็น
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กลุ่มผูผ้ลิต 
(เทคโนโลย)ี 

โลย)ี 

ก าลงัแรงงาน 
(ความสามารถ
เฉพาะตวัสร้างคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค)์ 

ธุรกิจ & องคก์ร คน 
สถานท่ี 

(ทั้งท่ีมีอยูจ่ริงและ
ในโลกออนไลน์) 

กระบวนการทางธุรกิจท่ีหลายๆบริษทัในยุโรปและอเมริกาก าลงัด าเนินอยู ่(อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล, 
2552) 
 สังคมความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่สามารถบงัคบัให้เกิดข้ึนได ้รัฐบาลมีหน้าท่ีเพียงแค่
อ านวยความสะดวกให้สังคมด าเนินไปสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยมี
ประชาชนในประเทศเป็นกลไกส าคญั เพราะประชาชนคือภาคการผลิตท่ีแทจ้ริง แมรั้ฐบาลจะ
พยายามสร้างส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งความคิดสร้างสรรคก์็ตาม แต่หากประชาชนไม่มี
ส่ิงร่วมกบัส่ิงนั้น ก็ยอ่มไม่สามารถผลกัดนัสังคมความคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึนได ้(อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรู
ไกล, 2552) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9  แสดงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล, ท าไมตอ้งเศรษฐกิจ 
                 สร้างสรรค,์ 2552) 
 
 คุณค่าของความเป็นเอเชีย ไม่วา่จะเป็นศิลปะ วฒันธรรม ทศันคติ ปรัชญาของความเป็น
เอเชีย ไปจนถึงความเป็นไทย เหล่าน้ีคือคุณค่าท่ีเราสามารถเรียนรู้เขา้ใจและน ามาสร้างคุณค่าและ
มูลค่า (Value Creation) ใหก้บัเราได ้ในขณะท่ีโลกก าลงัเปิดแขนรับอยา่งช่ืนชม นอกเหนือจากการ
ขายความคิดนั้น สินคา้และบริการทัว่ไปสามารถถูกสร้างให้มีคุณค่าเพื่อเปิดโอกาสทาง Creative 
Economy ไดแ้ช่นกนั (ชยัประนิน วสุิทธิผล, 2552) 
 การน าคุณค่าของวฒันธรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชยน์ั้นมีองค์ประกอบท่ี
น่าสนใจอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  ความเขา้ใจในคุณค่าของวฒันธรรมอย่างลึกซ้ึง ทั้งในดา้นประวติัความเป็นมา 
อารมณ์ และแรงบนัดาลใจท่ีหล่อเล้ียงคุณค่านั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าความเป็นไทย ความ
เข้าใจในประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองพื้นฐานความจ าเป็น และเม่ือน ามาประกอบกับเร่ืองราวและ
เหตุการณ์แวดลอ้มท่ีหล่อหลอมคุณค่าความเป็นไทย ยอ่มสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ไดท้ั้งส้ิน 
ทุกวนัน้ีผูค้นด่ืมด ่า บริโภค และให้ราคากับเร่ืองราว ต านาน อารมณ์ บุคลิกภาพ และทศันคติ
มากกว่าส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้อนัท่ีจริงศาสตร์ของการสร้างคุณค่าและมูลค่านั้นใช้ไดดี้ในประเทศไทย 
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เพราะมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจและวฒันธรรมอนัมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงเราสามารถน ามาปรับใช้กบั
สินคา้และบริการไดก้วา้งขวางข้ึน 
 2.  ความสามารถในการรับรู้ความตอ้งการเบ้ืองลึกของผูบ้ริโภค เหตุผลของการบริโภค 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บในเชิงกายภาพ อารมณ์ จิตใจ และจิตวญิญาณ 
ความเขา้ใจท่ีหย ัง่ลึกถึงกน้บ้ึงของความตอ้งการท่ีแทจ้ริงกลายเป็นเร่ืองช้ีเป็นช้ีตายความส าเร็จธุรกิจ
ในยุคปัจจุบนั เช่น คนส่วนใหญ่ท่ีซ้ือนาฬิกาแต่ไม่ตอ้งการรู้เวลา พวกเขาตอ้งจ่ายเงินมากกว่าเพื่อ
การแสดงออกถึงบุคลิกภาพของตน ลึกลงไปในความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ความตอ้งการท่ีจะ
แสดงออก ความตอ้งการท่ีจะประกาศความเป็นตวัตน สถานภาพ ความคิดเห็นและความช่ืนชม 
ความตอ้งการเป็นคนดี คนเด่น คนท่ีมีความสามารถของสังคม ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นความหิวโหยของ
สังคมปัจจุบนั 
 3.  ความสามารถในการเช่ือมคุณค่าของความดั้งเดิม ความเป็นตวัตนเขา้กบัความ
ทนัสมยัอยา่งกลมกลืน (Cosmopolitan Hybrid) โดยครบถว้นทั้ง 3Ts นัน่คือ 
 ถูก Tone & Manner 
 ถูก Taste (รสนิยม) 
 สร้าง Trend หรือไปตาม Trend ไดอ้ยา่งโดดเด่น 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที ่2.10  แสดงองคป์ระกอบของ 3Ts (ชยัประนิน วสุิทธิผล, ท าไมตอ้งเศรษฐกิจสร้างสรรค,์   
                   2552) 
 
 เม่ือน าองค์ประกอบของ 3Ts เทรวมกนักบัการหยัง่รู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
การใช้ประโยชน์จากคุณค่าลงในหม้อเดียวกัน ก็จะได้มาซ่ึงทกัษะการค้าและการเล่าเร่ืองราว 
(Commercial & Story telling skill) ไม่วา่จะท าอะไร ผูท่ี้ประสบความส าเร็จจะตอ้งมีเข็มทิศในการ
ท าการคา้อยูใ่นใจ มีทกัษะในการเล่านิยายแห่งคุณค่าผา่นถุงกระดาษห่อสินคา้ การตกแต่งร้าน การ

Tone & Manner 

Taste Trend 
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ให้บริการ อาหาร วิธีการตอ้นรับ จนถึงโฆษณาการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเป็นการส่งต่อคุณค่าสู่
ผูบ้ริโภคอยา่งแม่นย  า 
 แต่ท่ีสุดแล้วเราตอ้งเขา้ใจว่าเราเองก าลงัขายคุณค่า ไม่ใช่ขายสินคา้ คุณค่าน้ีอาจเป็น
วฒันธรรมความเป็นไทย คุณค่าของปรัชญา หรือคุณค่าทางจิตใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 1.  เราตอ้งเขา้ใจวา่คุณค่าน้ีคือการขายแนวความคิด ท่ีเราตอ้งใหค้วามส าคญักบัความคิด 
(Idea-Centric) ไม่ใช่ Consumer-Centric 
 2.  เราตอ้งเห็นภาพของการให้ประโยชน์ใชส้อยในรูปแบบอารมณ์ของผูบ้ริโภค ไม่ใช่
แค่สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคน าไปใชง้าน 
 3.  เราตอ้งฝึกหดัตวัเองในการท าการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์กบักระบวนการรับรู้
ท่ีมีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค แต่ไม่ใช่การบอกข่าวสารเร่ืองการใช้งานของสินคา้เหมือนอย่างท่ี
เคย 
 การตลาดท่ีมุ่งขายคุณค่าน้ี (Value-based Marketing) ต่างอยา่งส้ินเชิงจากการขายความ
สะดวกสบายจากการใชส้อย (USP-based Marketing) หรือการตลาดท่ีมีพื้นฐานจากจุดขายท่ีชดัเจน 
(Unique selling point) ท่ีเราเรียนกนัมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะฉะนั้นเบ้ืองหลงัความส าเร็จในการตลาด
เชิงคุณค่าน้ีคือการตลาดท่ีไม่ไดมุ้่งไปท่ีการขายของโดยตรง แต่มุ่งไปท่ีการตลาดท่ีสร้างความรู้สึก
และเข้าใจในคุณค่า ซ่ึงในลักษณะน้ี เราก าลังสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในมิติใหม่ (Market 
Space) ในช่องวา่งของต าแหน่งสินคา้ทางอารมณ์ (Psychological Market Positioning)  แทนท่ีจะ
แย่ง Market Share กนัระหว่างคู่แข่งทางการคา้ ซ่ึงในมุมน้ีคือท่ีมาบนความส าเร็จบนฐานการ
แข่งขนัใหม่นัน่เอง (ชยัประนิน วสุิทธิผล, 2552) 
 สินค้าและบริการในอนาคตจ าเป็นจะต้องมีลักษณะท่ีชัดเจน ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ีเล็กลง แต่มีลกัษณะเฉพาะมากข้ึน ผูผ้ลิตอาจเลือกท่ีจะลดขนาดของ
ตนลงเพื่อให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคท่ีเล็กลง หรือผูผ้ลิตขนาดใหญ่อาจตอ้งเพิ่มความแตกต่างของ
สินคา้และบริการให้มากข้ึน สินคา้ท่ีแตกต่างกนันั้นมีความจ าเป็นตอ้งพุ่งตรงไปลอ้มกรอบท่ีเล็ก
และชัดเจน แต่มีจ านวนกรอบท่ีมากข้ึน ด้วยวิธีน้ีเป็นวิธีเดียวท่ีจะท าให้ระบบธุรกิจสามารถ
ตอบสนองระบบเศรษฐกิจท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุใหม่ได ้(ดวงฤทธ์ิ บุนนาค, 2552) 
 เน่ืองจากบีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละครท่ีผลิตงานละครเวทีขนาดเล็ก ซ่ึงละครเวที
เป็นหน่ึงในประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industry) นัน่คือ ประเภทศิลปะ (Arts) 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของศิลปะและวฒันธรรม ท่ีอยูใ่นกลุ่มศิลปการแสดง 
ผูว้ิจยัเห็นวา่ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) จะเป็นหน่ึงในแนวคิดท่ีตอบโจทย์
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เพื่อศึกษาหาปัจจยัท่ีส่งผลให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประสบความส าเร็จ และจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาใหย้ ัง่ยนืต่อไปในอนาคตบนพื้นฐานของสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 มรกต เหรียญทอง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษทั 
ซีเนริโอ จ ากดั” พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลง บริษทั ซีเนริ
โอ จ ากดั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค และ สภาพแวดลอ้ม
ระดบัจุลภาค ลว้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจละครเพลง อย่างไรก็ตามสภาพแวดลอ้มระดบัมหาภาคมี
ผลต่อความส า เ ร็จของธุรกิจละครเพลง ประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน นอกจากน้ี
สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจละครเพลงประกอบไปด้วย ผูจ้ดัส่ง
วตัถุดิบ คนกลางในตลาด ผูช้ม และหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองคก์ร การวิจยัพฒันา ท าเล
ท่ีตั้ง และก าลงัการผลิต อยา่งไรก็ตามปัจจยัดา้นหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองคก์ร คือปัจจยั
ภายในท่ี บริษทั ซีเนริโอ สามารถควบคุมและบริหารจดัการเพื่อลดอุปสรรคในการด าเนินธุกรกิจ
ละครเพลงของตน 
 กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดละครเพลงท่ีตอบสนองผูช้มของบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั 
เป็นการด าเนินงานโดยมีผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลาง กลยทุธ์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์บริษทัซีเนริโอ จะคาดเดาความตอ้งการของผูช้ม และผลิตละคร
เพลงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้มให้ไดม้ากท่ีสุด เป็นละครเพลงท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูช้มท่ี
หลากหลาย อนัน าไปสู่รายไดจ้ากการซ้ือบตัรของผูช้มซ่ึงส่งผลต่อความอยูร่อดของธุรกิจ โดยกล
ยุทธ์ท่ีบริษทัซีเนริโอให้ความส าคญัประกอบด้วย 8 ประการ ได้แก่ (1) รูปแบบการน าเสนอท่ี
สนุกสนานหวือหวา (2) บทละครท่ีผูช้มรู้จกัดีอยู่แลว้และตอ้งการชม (3) ฉากละครท่ีสวยงาม
อลงัการ (4) เพลงท่ีไพเราะติดหู (5) นกัแสดงน าท่ีมีช่ือเสียง (6) ช่วงเวลาในการจดัแสดงท่ีเหมาะกบั
พฤติกรรมผูช้ม (7) ระบ าท่ียิ่งใหญ่ สวยงาม และ (8) เคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงาม มีเทคนิคในการถอด
เปล่ียนท่ีต่ืนตา อย่างไรก็ตามทัศนะของผู ้ชมพบว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูช้มได ้
 กลยทุธ์ดา้นราคา พบวา่ บริษทั ซีเนริโอ ก าหนดอตัราบตัรละครเพลงเป็น 6 ระดบั 500-
2,800 บาท เพื่อใหเ้หมาะสมกบัก าลงัซ้ือของผูช้มท่ีหลากหลาย และไม่แตกต่างจากอตัราบตัรละคร
เพลงของบริษทัอ่ืนๆ โดยเกณฑ์ในการก าหนดราคาบตัรจะพิจารณาจากความเหมาะสมตน้ทุนการ
ผลิต การเขา้ถึงกลุ่มผูช้มหลากหลายกลุ่ม นอกจากน้ีบริษทัยงัปรับปรุงอตัราบตัรละครให้สอดคลอ้ง
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กบัสภาพเศรษฐกิจและความพึงพอใจของผูช้มอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามผูช้มพึงพอใจอตัราค่าเขา้ชม
ละครเพลงของบริษทั ซีเนริโอ เพราะมีความเหมาะสมและหลากหลาย 
 กลยุทธ์ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย มุ่งเน้นให้ผูช้มสามารถซ้ือบตัรชมละครได้ง่ายและ
สะดวกท่ีสุด บริษทั ซีเนริโอ จึงจ าหน่ายบตัรละครเพลงผา่นช่องทางของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพราะมี
จุดจ าหน่ายมาก สามารถอ านวยความสะดวกในการซ้ือบตัรของผูช้มได ้อีกทั้งมีระบบการจดัการท่ีดี
และเป็นท่ียอมรับ โดยเฉพาะการซ้ือบตัรผา่นระบบอินเตอร์เน็ต อยา่งไรก็ตามผูช้มพึงพอใจท่ีบริษทั
จ าหน่ายบตัรผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์เพราะมีสาขามากมาย สามารถอ านวยความสะดวกในการซ้ือ
บตัร และยงัมีความน่าเช่ือถือ 
 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ธุรกิจละครเพลงบริษทั ซีเนริโอเน้นส่ือสารไปยงักลุ่ม
ผูช้มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ (awareness) ถึงการเปิดแสดงละครเพลง รายละเอียดละครเพลงแต่
ละเร่ือง เช่น นกัแสดงและทีมงานผูผ้ลิต วนัเวลา สถานท่ีจดัแสดง รวมถึงการจ าหน่ายและอตัราค่า
เขา้ชม โดยผสานเคร่ืองมือดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายเพื่อหวงัให้เกิดพฤติกรรมต่อผูช้ม
ในการตดัสินใจซ้ือบตัรเพื่อเขา้ชมละคร อย่างไรก็ตามบริษทั ซีเนริโอ จ ากดั เน้นบริหารจดัการ
เคร่ืองมือด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีบริษัทมีอยู่แล้วเพื่อประหยดังบประมาณ เช่น ช่วงเวลา
ออกอากาศในรายการต่างๆ และส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทั ใช้ฐานขอ้มูลผูช้มของโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลยั เธียเตอร์ เป็นตน้ 
 เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากัดน ามาใช้
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) การตลาดทางตรงดว้ย
ไปรษณียบตัร (6) การตกแต่งโรงละครเมืองไทย รัชดาลยัเธียเตอร์ดว้ยภาพจากละครเร่ืองท่ีเปิดการ
แสดง และประชาสัมพนัธ์ละครเพลงเร่ืองท่ีจะเปิดแสดงในอนาคต  (7) การผลิตสินคา้ท่ีระลึกเพื่อ
จ าหน่าย (8) จดัท า Rachadalai Magazine เป็นสูจิบตัรของละครท่ีเปิดแสดง และประชาสัมพนัธ์
ละครเพลงเร่ืองท่ีจะเปิดแสดงในอนาคต และ (9) การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ดว้ยบตัรสมาชิก R-
Card สมาชิกสามารถสะสมแตม้เพื่อรับสิทธิพิเศษอ่ืนๆได ้ 
 ศิรินทร์พร ศรีใส (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง “จินตทศัน์ในกระบวนการส่ือสารการแสดงของ
คณะละครเวทีสมยัใหม่” พบว่า การด าเนินงานของคณะละครท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถจ าแนกได้
เป็น คณะละครถาวร และคณะละครเฉพาะกิจ ซ่ึงมีปริมาณคณะละครท่ีมากกวา่คือคณะละครเฉพาะ
กิจ โดยเฉพาะท่ีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยท่ีจ านวนสมาชิกของคณะละครจะมีตั้งแต่ 1-11 คนเป็นหลกั 

http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/handle/123456789/980
http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/handle/123456789/980
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ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ไดจ้บการศึกษาดา้นละครมาโดยตรง แต่มีประสบการณ์ผา่นสุนทรียะ ผา่นกิจกรรม
ในมหาวทิยาลยั หรือการร่วมงานกบัคณะละครอ่ืนๆ 
 โครงสร้างในการด าเนินงาน เม่ือแบ่งตามลกัษณะงานจะแบ่งไดเ้ป็นฝ่ายบริหารและฝ่าย
ผลิต แต่เม่ือปฏิบติังานจริงมกัไม่ไดมี้การแยกกนัอย่างชดัเจน และมกัจะพบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรในฝ่ายบริหาร ท าใหก้ารวางแผนในส่วนการจดัการมีอุปสรรค  
 ในส่วนของลกัษณะคณะละครนั้นสามารถแบ่งประเภทของแนวคิดในการท าละครได้
เป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ละครเพื่อการละคร ละครเพื่อศิลปะการแสดง ละครเพื่อความบนัเทิงใจ ละคร
เพื่อการพฒันา และละครเพื่อสังคมและการเมือง ละครเพื่อการพฒันามีกลุ่มผูช้มเป้าหมายท่ีชดัเจน
คือเด็กและเยาวชน ละครประเภทอ่ืนๆ ไม่ไดมี้การก าหนดกลุ่มเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน คณะละคร
ทุกประเภทลว้นมีความพยายามท่ีจะขยายฐานผูช้มใหก้วา้งขวางข้ึน 
 สุภาพร จนัทร์กระจ่าง (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของละคร
เวที” พบว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของละครเวที ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ โดยการ
น าเสนอผูก้  ากบัหรือนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงในการดึงดูความสนใจ รวมถึงการเลือกใชเ้คร่ืองมือการ
ส่ือสารท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และ
การตลาดทางตรง ในการสร้างการเขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง ส่วนผลการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็น
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการชมละครเวทีและพฤติกรรมการชมละครเวทีของ
ผูบ้ริโภค พบวา่ ความสามารถของนกัแสดงน าเป็นปัจจยัดา้นละครเวทีท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ในดา้นการส่ือสารตลาด ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ชมละครเวทีมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ หรือการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
รายการพิเศษเบ้ืองหลงัการสร้างละครเวที นอกจากนั้นในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลแลว้ ราคาบตัรยงั
เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดอีกปัจจยัหน่ึงด้วย โดยในการชมละครเวทีของกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมายนั้น เป็นการชมเพื่อความบนัเทิงกบักลุ่มเพื่อน ไม่เจาะจงช่วงเวลาในการชมละครเวที เอาท่ี
ตนเองสะดวก โดยจะเดินทางโดยรถยนตม์าดูกบักลุ่มเพื่อนมากท่ีสุด 
 นนัทศิริ ญาณจนัทร์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบและกระบวนการส่ือสารของส่ือ
เวบ็ไซตข์องคณะละครเวทีร่วมสมยั พบวา่ เวบ็ไซตข์องคณะละครเวทีร่วมสมยัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 
6 ประเภท ตามเน้ือหาและการออกแบบจดัเรียงหนา้เวบ็ไซตซ่ึ์งถูกก าหนดโดยแนวคิดเร่ืองสุนทรีย
ทศัน์ทางสังคมของคณะละครเวทีแต่ละคณะ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตท่ี์เป็นศูนยก์ลางข่าวสาร เวบ็ไซต์ของ
คณะละครเพื่อชุมชน เวบ็ไซต์ของคณะละครเพื่อสังคม เวบ็ไซต์ของคณะละครเพื่อความบนัเทิง 
เวบ็ไซตข์องคณะละครเพื่อเด็กและการศึกษา และเวบ็ไซตข์องคณะละครเพื่อศิลปะร่วมสมยั 
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คณะละครเวทีร่วมสมยัใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตใ์น 3 ดา้นดงัน้ีคือ ใชเ้ป็นพื้นท่ีแสดงตวัตนและเก็บ
ขอ้มูล ใชป้ระชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงาน และใชเ้พื่อพบปะพดูคุยกบักลุ่มคนท่ีมีความสนใจดา้น
ละครเวที  
 จากการสัมภาษณ์ผูดู้แลเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ในการให้ขอ้มูล
ความรู้แก่ผูเ้ข้ามาชมมากกว่าการเพิ่มยอดขายบัตร และเห็นว่ายงัไม่สามารถใช้เว็บไซต์แทน
ส่ือมวลชนไดใ้นฐานะเคร่ืองมือส่ือสาร เน่ืองจากการสร้างเวบ็ไซตต์อ้งใชเ้วลา และยงัขาดบุคลากร
ท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง อย่างไรก็ตาม Social Networking อย่าง hi5 เป็นนวตักรรมใหม่ท่ี
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารแทนเวบ็ไซต์และเวบ็บอร์ดได้  ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์มีทั้งเพศชายและ
หญิงเท่าๆกนั อายุประมาณ 20-35 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าทุกวนั แต่นานๆ คร้ังจึงจะเขา้ชม
เวบ็ไซตข์องคณะละครเวทีร่วมสมยั เพราะเห็นวา่เวบ็ไซตข์าดการอพัเดท จึงไม่ดึงดูด และเน้ือหาไม่
น่าสนใจ จะใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตเ์พื่อรับทราบข่าวประชาสัมพนัธ์เท่านั้น ส่วนความตอ้งการมี
ส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัคณะละครอยูใ่นระดบัต ่า 
 พรชาติ สาครมณีรัตน์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อความอยูร่อด
ของ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) พบวา่ กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อความอยู่รอดของ
นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ตั้งแต่ก่อตั้ง พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบนั (31 มีนาคม พ.ศ.2555) มี
การใช้ 3 กลยุทธ์อย่างสอดคล้องส่งเสริมกัน คือ 1) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ โดยสร้าง
ภาพลกัษณ์หลกัให้การแสดงหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะการแสดงอนังดงามทรงคุณค่าของไทย และ
นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เป็นกลุ่มบุคคลหรือองคก์รท่ีมุ่งอนุรักษสื์บสานศิลปะแขนงน้ี 
แต่ก็มีการสร้างภาพลกัษณ์เสริมท่ีมีรายละเอียดแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลาตามสถานการณ์หรือ
แผนการประชาสัมพนัธ์ 2) กลยุทธ์การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อน าภาพลกัษณ์ท่ีสร้างเผยแพร่สู่ผูรั้บ
เป้าหมายและสาธารณะชน 3) กลยุทธ์การโน้มน้าวใจและจูงใจ ท่ีมีเน้ือหาไปในทิศทางเดียวกบั
ภาพลกัษณ์ท่ีก าหนด แต่มุ่งให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยใชก้ลยุทธ์การเผยแพร่ข่าวสารไปพร้อมกบัการ
สร้างภาพลกัษณ์  
 การวิเคราะห์เน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพนัธ์เพื่อความอยู่รอดของนาฏยศาลา 
หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) พบวา่ เน้ือหาการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อความอยูร่อดของนาฏยศาลา 
หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางบวกและสอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้าง
ภาพลกัษณ์ และกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ โดยมีส่ือมวลชนเป็นส่ือหลกัในการประชาสัมพนัธ์ดว้ย
หลากหลายรูปแบบ ทั้งข่าว สกู๊ปข่าว รายการ คอลมัน์พิเศษ ฯลฯ นอกจากนั้นยงัมีส่ือบุคคล และใน
บางช่วงยงัมีการใช้ส่ือบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางความคิด การเปล่ียนแปลงต่อพฤติกรรมของคนใน
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สังคมผ่านส่ือมวลชน  เป็นการขยายประสิทธิภาพการโน้มน้าวจูงใจให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีเป็นคุณสมบติัเด่นของส่ือบุคคลใหก้วา้งขวางข้ึนดว้ย 
 ส่วนผลจากการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์เพื่อความอยูร่อดของนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจ
หลุยส์) พบวา่เป็นไปในทิศทางท่ีน่าพอใจและเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน คือ ท าให้มีประชาชนออกมา
สนบัสนุนนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็น การร่วมบริจาคเงินเพื่อให้ครู
สาคร ยงัเขียวสด สร้างหุ่นละครเล็กชุดใหม่หลงัจากเกิดเหตุเพลิงไหมหุ่้นละครเล็กเกือบหมดใน 
พ.ศ.2542 หรือ การท่ีมีประชาชนไปชมการแสดงของนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เพิ่มข้ึน
มากมายหลายเท่า หลงัข่าวโรงละครฯ ท่ี สวนลุมไนทบ์าซาร์ ถูกตดัน ้ า ตดัไฟ เพราะคา้งค่าเช่าเป็น
ตน้ 
 ปัจจยัท่ีท าให้กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อความอยูร่อดของนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก 
(โจหลุยส์) ประสบความส าเร็จนอกเหนือจากกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์  พบว่า มี 3 ด้าน คือ 1) 
ส่ือมวลชนท่ีช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ 2) คุณค่าทางวฒันธรรมของหุ่นละครเล็ก และ 3) 
รูปแบบการแสดงท่ีวจิิตรงดงามน่าสนใจของนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) 
 Ruud (2000) ไดศึ้กษาเร่ือง The Symphony: Organizational Discourse and the 
Symbolic Tensions Between Artistic and Business Ideologies พบวา่วฒันธรรมโลกแห่งซิมโฟน่ี
ระดบัภูมิภาค  สมาชิกขององคก์รจะยดึเอาคตินิยมการแสดงออกอยา่งใดอยา่งหน่ึงในเชิงสัญลกัษณ์
ระหวา่งรหัสทางธุรกิจกบัรหสัทางทางศิลปะ ต่างฝ่ายต่างก็ขบัเค่ียวซ่ึงกนัและกนัเพื่อชูจุดเด่นของ
องค์กร  ทั้งสองส่วนก็ยงัคงขดัแยง้กนัอยู่เสมอ ซ่ึงหลกัการทางศิลปะของพวกเขาซ่ึงยงัขาดการ
จดัการ และคณะผูก้  ากบัซ่ึงส่วนใหญ่จใช้วิสัยทศัน์ร่วมในส่วนของการตดัสินใจให้กับ ได้รับก
พิสูจน์ให้เห็นว่าความเช่ือในหลกัทางธุรกิจนั้นมีน ้ าหนกักว่า เป็นผลให้ถูกน ามาใช้เพื่อลดความ
กงัวลของฝ่ายศิลป์นิยมในเร่ืองของบทบาทของเดอะซิมโฟน่ี 



 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.11  แสดงภาพกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความส าเร็จของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 

 

 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีตอบสนอง (4P’s) 
-  ดา้นผลิตภณัฑล์ะครแนว Physical  
-  ดา้นราคา  
-  ดา้นการจดัจ าหน่าย 
-  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา
และการประชาสมัพนัธ์ 
-  บีฟลอร์ เธียเตอร์ผลิตเอง 
-  ส่ือมวลชนสนบัสนุน ไดแ้ก่ การส่งเสริมการ
ขาย การตลาดทางตรง การรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ือกิจกรรม  
 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของ

กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 

-  ขาดบุคลากรดา้นบริหารการจดัการ 

-  ระบบการท างานท่ีแตกต่างกบัองคอ่ื์น 

-  การสร้างสรรคด์า้น Artistic มากเกินไป 

ปัจจยัภายในองคก์ร (สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค) 

-  บุคลากรจากภายนอกหรือวตัถุดิบจากภายนอกท่ีสนบัสนุน

การสร้างสรรค ์(Supplier)  

-  ผูบ้ริโภคหรือผูช้ม (Audience) 

-  สมาชิกบีฟลอร์ เธียเตอร์ ท่ีมีทกัษะดา้น Physical 

 

 

ปัจจยัภายนอกองคก์ร (สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค) 

-  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  

-  สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย  

-  สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี 

-  สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม  

-  สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัท่ีร่วมกนัสร้างตลาดละครโรงเลก็ 

 

 

วธีิการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบี

ฟลอร์ เธียเตอร์ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
 ระเบียบวิธีการวิจยัในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลให้กลุ่มละคร บีฟลอร์ เธียเตอร์ 
ประสบความส าเร็จ” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัต่างๆ 
ท่ีประกอบสร้างให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความส าเร็จ รูปแบบท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาด 
รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารการตลาดด้วย โดยท าการศึกษาโดยใช้
วธีิการส ารวจเอกสาร (Documentary Research) ส่ือบนัทึกเสียงแบบ (Clip Voice) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In – Depth Interview) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1  แนวทางการศึกษาวจัิย 
 การศึกษาขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีมาจากเน้ือหาท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาดผา่นช่องทาง
ต่างๆของกลุมบีฟลอร์ เธียเตอร์ รวมถึงส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ี
ประกอบสร้างใหกลุ่มประสบความส าเร็จ วิธีการการส่ือสารการตลาด รวมถึงศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการส่ือสารการตลาด จะใชว้ธีิสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบัสมาชิกใน
กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีส าคญั พร้อมทั้งสัมภาษณ์กลุ่มผูช้มท่ีเป็น
ผูรั้บสาร เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารการตลาดท่ีท าให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบ
ความส าเร็จ 
 
3.2  แหล่งข้อมูลในการศึกษางานวจัิย 
แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ  
       3.2.1  แหล่งขอ้มูลจากการส ารวจเอกสาร (Documentary Research) และประเภทส่ือบนัทึกภาพ
และเสียงแบบ Clip VDO ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ข่าว บทความ ท่ีให้สัมภาษณ์ของกลุ่มบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ รวมถึง คลิปวดีิโอ บนัทึกการแสดงท่ีมี   
       3.2.2  แหล่งขอ้มูลส ารวจการเขียนวิจารณ์ (Review) บนส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีสะทอ้นถึงบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ ในฐานะผูช้ม โดยจะท าการคดัเลือกตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling)   
       3.2.3  แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล 
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ตารางที ่ 3.1 แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล 
 

ช่ือสกุล ต าแหน่ง 
1.  จารุนนัท ์พนัธชาติ 
  

Artistic Director 

2.  ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่ 
  

Performance artist and Founder of B-Floor  
Theatre 

3.  นานา เดก้ิน 
   

Performance artist and International Coordination of B-
Floor Theatre 

4.  ศศพินทุ ์ศิริวาณิชย ์  Performance artist and B-Floor space manager 
5.  อรอนงค ์ไทยศรีวงศ ์ Performance artist 
6.  ศุรัณญา ปุญญพิทกัษ ์ โปรดิวเซอร์อิสระ / นกัแสดง 
7.  อมิธา อมัระนนัทน์  
  

นกัวจิารณ์อิสระคอลมัน์ Art and Culture  
หนงัสือพิมพ ์Bangkok Post 

8.  กา้วหนา้ พงศพ์ิพฒัน์  
 

นกัข่าว Art and Culture หนงัสือพิมพ ์Bangkok  
Post 

 
3.3  วธีิการเข้าถึงข้อมูล 
 วธีิการเขา้ถึงขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
       3.3.1  ติดต่อสอบถามไปยงักลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ เพื่อทราบรายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองตน้และนดั
มาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับสมาชิกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้การวิจยั ท่ีเป็นผูดู้แลการส่ือสาร
การตลาด รวมถึงลกัษณะวธีิการต่างๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาด เพื่อใหท้ราบขอ้มูลส าคญั  
       3.3.2  ติดต่อสัมภาษณ์กลุ่มส่ือมวลชนและนกัวิจารณ์ ท่ีเขียนข่าวประชาสัมพนัธ์ (Preview) 
และเขียนวิจารณ์หรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการแสดง (Review) ให้กลุ่มบีฟลอร์เป็นประจ า โดยกลุ่มน้ี
จะเป็นตวัแทนผูรั้บสารไดด้ว้ย เพื่อศึกษาทั้งปัจจยัท่ีประกอบสร้างให้บีฟลอร์ประสบความส าเร็จ 
รวมถึงผลท่ีไดจ้ากการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ และน าบทวิจารณ์หรือขอ้คิดเห็น
อ่ืนๆ ท่ีปรากฏบนส่ือต่างๆ มาประกอบเพื่อใหง้านวจิยัคร้ังน้ีสมบูรณ์ 
       3.3.3  ท าหนงัสือผา่นบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ปยงักลุ่มบีฟลอร์ เธยเตอร์ 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้จง้วตัถุประสงคแ์ละรูปแบบการด าเนินงานวิจยัในให้
ทราบเบ้ืองตน้ 
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       3.3.4  ผูว้ิจยัติดต่อกบักลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในการวิจยัและรูปแบบ
ในการเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีไดท้  าการศึกษาเอกสารและขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนท าการเก็บขอ้มูลในการวิจยั 
 
3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       3.4.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ไดแ้ก่ การส ารวจเอกสารเบ้ืองตน้จากส่ิงพิมพ ์หรือ
ช่องทางการในการส่ือสารการตลาดต่างๆ ของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ผูว้ิจยัเป็นผูร้วบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
       3.4.2  การเก็บรวบรวมโดยสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) สมาชิกของกลุ่มบีฟลอร์ 
เธียเตอร์ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ผูว้ิจยัจะมีผูช่้วยวิจยัเขา้ไปท าการร่วมสัมภาษณ์และเขา้ไป
สังเกตการณ์ร่วม เพื่อลดอคติจากผูว้ิจยัท่ีรู้จกัแหล่งขอ้มูลเป็นการส่วนตวั ใช้การบนัทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ บนัทึกขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึก บนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว เพื่อให้การเก็บขอ้มูล
สมบูรณ์ครบถว้น 
       3.4.3  การเก็บรวบรวมโดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่ือมวลชนหรือนกัวิจารณ์ ใน
ฐานะท่ีเป็นทั้งส่ือและผูรั้บสาร (ผูช้ม) จะใชว้ธีิสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อลดความตึงเครียด
ระหว่างการสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ใช้การบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์ 
บนัทึกขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึก บนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว เพื่อให้การเก็บขอ้มูลสมบูรณ์
ครบถว้น 

 
 

3.5   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และความน่าเช่ือถือของ
เคร่ืองมือ 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ใช้
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558 โดย ผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
        3.5.1 เทปบนัทึกเสียง ใชส้ าหรับบนัทึกเสียงการใหส้ัมภาษณ์จากบุคคลซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล  สมุด
บนัทึกใชส้ าหรับจดบนัทึกเพื่อเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการจากการสัมภาษณ์ควบคู่กบัเทปบนัทึกเสียง 
       3.5.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เคร่ืองมือท่ีใชส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยั
ออกแบบโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ค าถามท่ีใช้สัมภาษณ์จะมีลกัษณะ
เป็นค าถามท่ีเขา้ใจง่าย เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้แหลงขอ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล
อยา่งอิสระ โดยแนวค าถามจะยงัคงครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีภายใตข้อบเขตของการวิจยั เพื่อนให้



75 
 

บรรลุวตัถุประสงค์คือ ศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดท่ีส่งผลให้กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ประ
สบความส าเร็จ 
       3.5.3 มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมผา่นช่องทางอ่ืนๆ ถา้จ าเป็น ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลเพิ่มและไม่
สะดวกนดัพบ เช่น โทรศพัท,์ VDO conference 
       3.5.4 วเิคราะห์เอกสารประกอบ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือวิจยัไปทดลองใชโ้ดยฝึกสัมภาษณ์ สนทนาและสังเกตการณ์ ภายใต้
การแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อตรวจสอบว่าเคร่ืองมือได้
ครอบคลุมประเด็นวตัถุประสงคท่ี์ศึกษาวิจยัเพียงพอหรือไม่ และน ามาปรับแกไ้ขให้เกิดเคร่ืองมือท่ี
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
 การพิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั ใช้วิธีการ
ตรวจสอบจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเอกสารต่างๆ เก่ียวกบับีฟลอร์ เธียเตอร์ ทั้งน้ีการสัมภาษณ์จะ
เป็นการตรวจสอบขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั และพิจารณาวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั
หรือไม่ อย่างไร ทั้งน้ีใช้วิธีการสังเกตการณ์ควบคู่กนัไปกับการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูท้  าการวิจยัเป็นเคร่ืองมือหลกัส่วนหน่ึง และเทคนิคการใช้เก็บขอ้มูล 
ประกอบดว้ย 
 1.  ส ารวจเอกสารข่าว ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือต่างๆ ท่ีเป็นช่องทางในการเผยแพร่ในการ
ส่ือสารการตลาด 
 2.  แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
      2.1  แนวค าถามส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดกลยุทธ์ วิธีการ และ
รูปแบบท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
      2.2  แนวค าถามส าหรับนกัวิจารณ์ หรือส่ือมวลชน ในฐานะผูท่ี้เขียนเผยแพร่งาน
แสดงของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ ผา่นช่องทางท่ีแหล่งขอ้มูลใช้ รวมถึงในฐานะตวัแทนผูรั้บสาร 
(ผูช้มท่ีชมการแสดง) ของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ผูมี้ส่วนก าหนดกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาด หรือการประชาสัมพนัธ์ 

 1.  ในกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์มีการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลอยา่งไร 
 2.  ในแต่ละโปรดกัชัน่มีการแบ่งคนท างานอยา่งไร 
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 3. ใครเป็นคนออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์และมีวิธีการในการคิดรูปแบบการท า
ประชาสัมพนัธ์อยา่งไร 
 4.  มีการก าหนดกลุ่มผูช้มเป้าหมายอยา่งไร  
 5.  สภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ มีผลกระทบกบัละครท่ีก าลงัจะท าการแสดงหรือไม่ 
 6.  สภาพสังคม การเมืองและกฎหมาย มีผลกระทบกบัละครท่ีก าลงัจะท าการแสดง
หรือไม่ 
 7.  สภาพการแข่งขนัของตลาดละครโรงเล็กเป็นอยา่งไร 
 8.  มีเกณฑก์ารตั้งราคาบตัรอยา่งไร  
 9.  มีการจดัการส่งเสริมการตลาดหรือไม่ อยา่งไร 
 10.  ส่ือมวลชนใหก้ารสนบัสนุนในแง่ของการประชาสัมพนัธ์ดีไหม 
 11.  มีการวดัผลตอบรับจากผูช้มชดัเจนไหม 
 12.  มีขอ้จ ากดัหรือขีดจ ากดัเกิดข้ึนอยา่งไรบา้ง 

แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์นกัวจิารณ์ หรือส่ือมวลชน 
 1. เร่ิมเขียนบทความวิจารณ์ หรือข่าวแนะน าการแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ตั้งแต่
เม่ือไหร่ ท าไมเขียนใหบี้ฟลอร์ เธียเตอร์ หรือสนใจการแสดงของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 

 2. กลุ่มเป้าหมายท่ีอ่านบทความวจิารณ์ หรือข่าวแนะน าการแสดงของคุณเป็นใคร 
 3. หากจะใหนิ้ยาม บีฟลอร์ เธียเตอร์ จะนิยามวา่อยา่งไร 

 4. กลุ่มบีฟอลร์ เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละครท่ีมีลกัษณะงานท่ีมีประเด็นค่อนขา้งรุนแรง
เก่ียวกบัสังคม ท่ีผา่นมาในการเขียนข่าวแนะน า หรือบทความวิจารณ์มีปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นอุปสรรคใน
การเขียนข่าวหรือไม่ อะไรบา้ง 
 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้วิธีการวิจยัแบบวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) โดยศึกษาจากเอกสาร บทความ และบทวิจารณ์ รวมถึงศึกษาจาก VDO 
Clip และการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคล กล่าวคือเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัเพื่อศึกษาวิเคราะห์หาปัจจยัการท่ีส่งผลให้กลุ่ม บี
ฟลอร์ เธียเตอร์ ประสบความส าเร็จ 
 การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้เสนอข้อมูลจากผลการวิจัยแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยน าเสนอขอ้มูลตามล าดบัของปัญหาน าวจิยั คือ 

 1. ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความส าเร็จ 
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 2. วธีิการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นอยา่งไร 
 3. ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นอยา่งไร 

รายละเอียดการวเิคราะห์แต่ละประเด็น ดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละประเด็นจากการเก็บขอ้มูลหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบเอกสาร 
สัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตการณ์ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นและทศันคติ ผูว้ิจยัท า
การวเิคราะห์โดยการตีความหมายโดยอา้งอิงตามแนวคิด ทฤษฎี 
 2. น าขอ้มูลทั้งหมดมารวบรวมเพื่อน าไปสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Inductive Method) 
เพื่อตอบค าถามตามปัญหาน าวจิยัท่ีก าหนด 

 
 

 



 
บทที ่4 

ผลการวจิยั 
 
4.1  ปัจจัยทีส่่งผลให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความส าเร็จ  
 ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความสําเร็จ แบ่งตาม
สภาพแวดลอ้มได ้2 ส่วน คือ 1.  สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค  2.  สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค 
       4.1.1  สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค คือ ปัจจยัภายนอกท่ีสามารถก่อผลกระทบต่อการแสดงของ
กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมการเมืองและ
กฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั 
                 4.1.1.1  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  ไม่ค่อยมีผลมากนกัต่อจาํนวนผูช้มของกลุ่มละคร
บีฟลอร์ เธียเตอร์ แต่จะเป็นในลกัษณะท่ีวา่เม่ือมีโปรดกัชัน่แสดงในช่วงเวลานั้นพร้อมกนัหลายโปร
ดกัชัน่ ทาํอยา่งไรให้ผูช้มเลือกท่ีจะจ่ายเงินมาดูการแสดงของบีฟลอร์ แต่เพราะขอ้ดีของบีฟลอร์คือ
รูปแบบของงานจะแตกต่างจากกลุ่มละครอ่ืนๆ ฐานผูช้มจึงแตกต่างไปดว้ย อาจมีบา้งท่ีเป็นฐานคน
ดูซํ้ ากนัคือคนดูท่ีชอบดูละครโรงเล็ก  แต่ถ้าวดัท่ีจาํนวนผูช้มแล้วแมจ้ะมีละครชนกนัหลายโปร
ดกัชัน่อยา่งในช่วงของการแสดงสถาปนา คนดูของบีฟลอร์ เธียเตอร์ก็ไม่ไดล้ดลงจนเรียกวา่ซบเซา 
ยงัมีผูช้มหนาแน่นในเกือบทุกๆ รอบการแสดง 
 “สภาพเศรษฐกิจ มนัเป็นสภาพความหนาแน่นของละครเวทีช่วงนั้นมากกวา่วา่ ตอนน้ี
ละครเล่นชนกันก่ีเร่ือง บางทีมนัเล่นชนกัน 5 เร่ือง ก็ยากหน่อย งานบีฟลอร์ข้อดีของมนัก็คือ 
แนวทางงานมนัไม่ซํ้ าใคร มนัก็เลยไม่ค่อยไปแย่งกลุ่มคนดูกบัใคร จริงๆ ช่วงท่ีทาํสถาปนาชนกบั
หลายโปรดกัชัน่มาก แต่วา่ไม่ไดแ้ยง่คนดูกนั” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 บีฟลอร์ เธียเตอร์ ไม่ได้ประสบปัญหาเร่ืองการขาดแคลนเงินทุนในการสร้างงาน 
เน่ืองจากการสร้างงานนั้นอยู่ในสัดส่วนของละครโรงเล็ก แมว้่าในบางโปรดกัชั่นจะมีขนาดท่ี
ค่อนขา้งใหญ่กวา่โปรดกัชัน่อ่ืนๆ แต่ก็ยงัมีการบริหารจดัการเงินทุนอยูใ่นระดบัท่ีทาํได ้ควบคุมได ้
มีการหมุนเวียนเงินทุนในแต่ละโปรดกัชัน่จากยอดขายบตัร หรือเงินทุนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 
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 “คือตอนน้ี บีฟลอร์ ไม่ได้มีปัญหาตอ้งหาเงินเพื่อทาํ Production มาก เรามีเงินทุน
ประมาณหน่ึงจากการท่ีตั้งแต่สมยัไปอเมริกาแลว้ก็ไดทุ้นของ Wellcome Trust มนัก็พอจะแบบมี
เหลือ แลว้การท่ีแบบพยายามไม่เจง๊ในแต่ละ production มนัก็ทาํใหเ้รามีเงินเหลือกลบัมา เหมือนเรา
ยืมเงินกลุ่มไปทาํงานแลว้ก็เอาเงินคืน เพื่อคนอ่ืนเวลาทาํ production อ่ืนก็เอาเงินเน่ียไปใช้ ถา้ได้
กาํไรมาส่ีพนัห้าพนัก็เอามาใส่ให้กลุ่ม” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 
2558) 
                4.1.1.2  สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย เน่ืองจากกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
เป็นกลุ่มละครท่ีสร้างสรรคก์ารแสดงในประเด็นสังคมและการเมืองเป็นส่วนใหญ่ สภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมการเมืองและกฎหมายจึงมีผลกระทบต่อการแสดงของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ทั้ง
ในทางท่ีดีและไม่ดีดงัน้ี 
 (1)  สภาพแวดลอ้มทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อการหาผูส้นบัสนุนดา้นเงินทุนบาง
ราย (Sponsor) เน่ืองจากประเด็นการสร้างสรรคก์ารแสดงของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์โดยส่วน
ใหญ่จะเก่ียวขอ้งกับสังคมและการเมือง ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่สงบเรียบร้อยใน
ปัจจุบัน ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู ้สนับสนุนศิลปะการแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ จากท่ีหา
ผูส้นับสนุนยากอยู่แล้วในการทาํการแสดงละครโรงเล็ก ก็ยิ่งยากมากข้ึน การหาผูส้นับสนุนมกั
ไม่ได้รับการตอบรับ นอกจากว่าหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนการทาํงาน
ประเด็นเชิงสังคม ซ่ึงส่วนใหญ่ ก็จะสนบัสนุนศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเป็นรายบุคคลไป โดยในกลุ่มบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ งานท่ีหาผูส้นบัสนุนไดง่้ายท่ีสุดจากผูส้นบัสนุนการทาํงานศิลปะในประเด็นเชิง
สังคมคืองานของธีระวฒัน์ มุลวไิล 
 “Sponsor มีบา้ง สถาปนามี แต่วา่จริงๆ ไม่ค่อยพึ่งพิง Sponsorship เท่าไหร่ ยกเวน้งานพี่
เงะ ส่วนใหญ่งานพี่เงะจะขอทุนได ้เพราะว่างานเขามีประเด็นชดัเจน แลว้ก็มีองค์กรท่ีแบบตั้งงบ
พวกน้ีเอาไวใ้หแ้บบงานศิลปะวฒัธรรมในประเทศไทยอยูแ่ลว้ เขาก็ไม่ตอ้งแยง่กบัใคร แต่ไม่ไดต้ั้ง
เอาไวก่้อน ท่ีไปขอไม่ได้ขอนายทุนนะ ขอองค์กรท่ีเป็นทาํงานเคล่ือนไหวเก่ียวกบัสังคมแลว้ก็
การเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รต่างชาติ ล่าสุดก็ไดจ้ากองคก์รท่ีเก่ียวกบั democracy ของเยอรมนั” 
(ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 “มนัก็หายากตลอดอยู่แลว้นะ คืออย่างเราก็เคยทาํๆ งานแพ็คกนั โอเคเราจะไปคุยกบั
บริษทั ห้างร้าน เราไปพรีเซ้นต์กนั ซ่ึงตอนท่ีทาํสันดานกาคร้ังแรกทาํ ได้มาห้าหม่ืนแต่มนัก็เป็น 
connection แบบเขาชอบพี่เงะมาก หรือตอนท่ีนานาทาํให้เราตอนเร่ืองคิงเลียร์ นานาก็เหมือนจะ
ไปพรีเซ้นตก์บับริษทั ไปกบัปูเป้ ก็ไปโตชิบาหรือท่ีไหนซกัอยา่ง มนัก็แบบใช ้connection ส่วนตวั
ดว้ย” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 
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 ส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การทาํประชาสัมพนัธ์ทาํได้
ค่อนข้างยาก เน่ืองจากความเป็นกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ค่อนข้างมีภาพชัดในการพูดเร่ือง
การเมือง จึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมากในการนาํเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์ออกไปไม่ให้เป็นการ
โจมตีใครคนใดคนหน่ึง หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอยา่งในเร่ืองสถาปนา ทาํให้ไม่สามารถส่ือสารเน้ือหา
เพื่อประชาสัมพนัธ์กบัคนดูไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

 “ปัจจยัการเมืองมี effect มี คือหน้าพี่เงะมาคนก็รู้อยู่แลว้ อ๋อ เป็นละครการเมืองสินะ 
ข้ึนอยูก่บัว่าจะมาดิลิเวอร์มนัยงัไง แลว้เวลาขายอะไรก็ขายแบบ ขายให้รู้วา่ยงัมี hide เก่ียวกบัเร่ือง
การเมือง เพราะฉะนั้นไม่ไดโ้หนกระแสอะไร ไม่มีอะไรให้โหน มนัมีเร่ือยๆ อยู่แลว้กระแสตาม
ประสาประเทศเรา บอกไปเลยวา่แบบเป็นเร่ืองอะไร แลว้ก็คนดูก็มาดูเพราะเน้ือหา คนท่ีมาดูก็ไม่ใช่
คนท่ีมาดูละครทัว่ๆ ไป แต่จะเป็นคนท่ีทาํงานประเด็นทางการเมือง ประเด็นทางสังคม”  (ดุจดาว 
(วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 การท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์ สร้างจุดยืนไวค้่อนข้างแข็งแรง ว่าจะนําเสนอการแสดงท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกบัสังคม การเมือง เพื่อเป็นตวัแทนจากเสียงของคนกลุ่มหน่ึงในสังคม ทาํให้มีผลดีต่อ
ผูช้มเพราะดว้ยความกลา้ในการแสดงออกและการนาํเสนอน้ี ทาํให้มีผูท่ี้สนใจประเด็นท่ีเก่ียวกบั
สังคม การเมือง มาชมงานของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์เพิ่มข้ึน  

 “บีฟลอร์มนัมีเร่ืองประเด็น เร่ืองการเมืองอะไรดว้ย พอคนสนใจเร่ืองน้ี แมว้า่เคา้จะไม่
เป็นคนดูละครตามปกติ เคา้ก็จะมาดู” (อมิธา อมัระนนัทน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 
2558) 

 “ในสถานการณ์การเมืองแบบน้ี ส่ิงท่ีผมสนใจไปเขียนถึงหรือคนดูบางกลุ่มไปเขียน
ถึงเน่ีย มนัมีความตอ้งการบางอย่างท่ีบีฟลอร์ให้ โดยท่ีคณะละครอ่ืนๆ อาจจะไม่ไดส้นใจ อาจจะ
ไม่ไดมี้ความกลา้พดูเท่า คือผมไม่ไดห้วงั ไม่ไดว้า่เคา้ไม่ดี ถา้เคา้ไม่สนใจก็แลว้แต่ แต่วา่ มนัเหมือน
เป็น...ไม่ถึงกบั Oasis แต่วา่มนัแห้งแลง้แต่ แลว้ยงัมีคนน้ีท่ีพูดอยูแ่ลว้ก็ serve  เรา สมมติคนอึดอดั
อยู่ เหมือนเวลาท่ีเราเครียดแล้วมีคนท่ีเขา้ใจเรา แล้วก็มนัเป็น form ของ entertainment ด้วย” 
(กา้วหนา้ พงศพ์ิพฒัน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 
 (2)   สภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย ในช่วงปีท่ีผา่นมาตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 -  1 
เมษายน 2558 ประเทศไทยอยู่ภายใตก้ฎอยัการศึก ทาํให้กฎหมายขอ้น้ีส่งผลกระทบต่อการแสดง
เร่ืองบางละเมิด (2015) ท่ีจดัแสดงไปเม่ือช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยในรอบการแสดงวนัแรก
ทาง คสช. ไดส่้งทหารมาสังเกตการณ์พร้อมแจง้วา่ให้ยกเลิกการแสดงเร่ืองบางละเมิด เน่ืองจากมีผู ้
แจง้วา่เป็นการแสดงท่ีอาจผดิกฎหมาย ม.112 และภายใตก้ฎอยัการศึกน้ี ตอ้งมีการขออนุญาตในการ
ทาํการแสดงก่อนถึงจะแสดงได ้นบัวา่เป็นปรากฏการณ์ใหม่สําหรับผูท้าํงานศิลปะ เพราะท่ีผา่นมา
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ไม่เคยมีใครทราบเร่ืองน้ีมาก่อน แต่เม่ือการเจรจาผา่นไปการแสดงไดรั้บอนุญาตการแสดงต่อภายใต้
เง่ือนไขท่ีวา่ จะมีทหารมาอยูค่วบคุมเพื่อรักษาความเรียบร้อยในทุกรอบการแสดง บีฟลอร์ เธียเตอร์
จึงตอ้งประชุมด่วนภายใน เพื่อปรับเปล่ียนการแสดงบางอยา่ง มีการช่วยกนัดูเพื่อทดสอบเน้ือหาวา่มี
ส่วนใดท่ีหม่ินเหม่ต่อการตีความไดบ้า้ง มีการปรึกษาผูรู้้ทางดา้นกฎหมาย เน่ืองจากการแสดงของ
กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์มกัเปิดพื้นท่ีให้คนดูได้คิดและตีความตามประสบการณ์ของแต่ละคน ซ่ึง
เป็นไปไดว้า่บุคคลท่ีแจง้ไปยงัทาง คสช. นั้น คือคนท่ีเคยมาดูละครเร่ืองบางละเมิดในคร้ังแรก แลว้
ตีความไปในทางดงักล่าว 

 “การแสดงรอบแรกวนันั้นเราไดรั้บโทรศพัทจ์ากเจา้หนา้ท่ีทหารวา่ให้เราทาํจดหมายขอ
ทาํการแสดง ไม่รุ้จะรับมือยงัไงเพราะมนัเป็นเร่ืองใหม่ไม่เคยเกิดข้ึน แต่โชคดีมากท่ีเรามีทีม support 
ท่ีสุดยอด ก็คือโปรดิวเซอร์เราและทีมบีฟลอร์ทุกคน ทีมงานในเร่ืองบางละเมิด ทุกคนมาสุมหวักนั
แลว้ก็บอกวา่ “เรา support คุณนะ” ให้ทาํงานต่อไป เพียงแต่มีการท่ีจะตอ้งคิดเยอะข้ึนในการท่ีจะ
แสดงในรอบส่ือมวลชนในวนันั้น เพราะวา่กฎหมายท่ีมีการใชใ้นช่วงท่ีมีกฎอยัการศึกเน่ียมนัจะเพิ่ม
ระดับความเข้มข้นข้ึนมาก เพราะว่ามนัต้องข้ึนศาลทหาร พอเรารู้เง่ือนไขอย่างน้ีแล้ว เราก็มี
เจา้หนา้ท่ีมาเยีย่มแลว้เราก็คิดเลยวา่เราพร้อมท่ีจะเส่ียงในระดบัไหน เราก็เลยตดัสินใจวา่เราจะมีการ
ปรับบทหรือพูดเป็นภาษาบา้นๆ ว่า censor งานตวัเอง เพราะเน่ืองจากว่าเราไม่แน่ใจจริงๆว่า
กฎหมายมาตราน้ีมนัค่อนขา้งเส่ียงต่อการตีความ เราก็ไม่พร้อมเส่ียง เราก็โชวใ์ห้คนดูเห็นเลยวา่เรา
ไม่พร้อมเส่ียงเราจึง censor งานตวัเอง แลว้ก็ทีมบีฟลอร์ก็มาช่วยเราดูในตวับทดว้ยวา่ตรงไหนท่ีมนั
เส่ียงต่อการตีความ ก็ถือวา่เป็นการทาํแทง้บทตวัเองเหมือนกนั” (อรอนงค ์ไทยศรีวงศ,์ การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 6 เมษายน 2558) 

 
 
ภาพที ่4.1  ทหารท่ีมาขอระงบัการแสดงบางละเมิดในการแสดงรอบส่ือมวลชน 
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 “เน่ืองจากวา่ในสถานการณ์ช่วงนั้นเป็นสถานการณ์ท่ีไม่ปกติเพราะวา่เรามีกฎอยัการศึก 

ค่ะก็ในตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกเราก็ซ้อมมาเราก็อยากเล่นเนอะ เพราะฉะนั้นมนัก็เลยเป็นการ
ทาํงานระหว่างกอล์ฟ แล้วก็ทีมงาน โปรดิวเซอร์ ก็เราก็มีการพูดคุยกบัเจา้หน้าท่ี ซ่ึงเราก็ไม่ได้มี
ตวัเลือกอ่ืนนอกจากใหเ้คา้เขา้มาอยูใ่นโชว ์เรา เป็นการแสดงความบริสุทธ์ิใจวา่งานของเราไม่ไดมุ้่ง
เป้าท่ีจะโจมตีบุคคลใดบุคคลหน่ึง  แต่วา่ประเด็นท่ีเราตอ้งการพูดในเร่ืองน้ีมนัเป็นประเด็นเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นมนัค่อนขา้งสากลและก็กวา้งมาก” (อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 6 เมษายน 2558) 
 เกิดพลงัมวลชนสนบัสนุนละครบางละเมิดเยอะ ภายหลงัจากมีข่าววา่ละครบางละเมิด
ถูกจบัตาจากภาครัฐ เม่ือข่าวแพร่ออกไปผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ภายในเวลาสองชัว่โมง การ
แสดงรอบแรกของบางละเมิดก็มีคนดูลน้จนตอ้งเสริมท่ีนัง่ พลงัมวลชนท่ีสนบัสนุนกลุ่มละครบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ ส่ือมวลชน หรือบุคลากรจากองค์กรภาคสิทธิมนุษยชนต่างๆ มีความตอ้งการชม
ละครบางละเมิด เกิดความอยากรู้ว่าละครแบบไหนท่ีถูกจบัตาจากทหารภายใตส้ถานการณ์ทาง
การเมืองท่ีไม่ปกติ ภาพลกัษณ์ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีผา่นส่ือออกไปยิง่ตอกย ํ้าความเป็นกลุ่มละครท่ี
แรงในเร่ืองการเมืองมากข้ึน  
 “คนดูเยอะ อยา่งส่ือท่ีมารอบส่ือแลว้ไม่เจอทหาร บางคนก็ขอมาซํ้ า มารอบท่ีมีทหารๆ 
มีส่ือมวลชนบางกลุ่มขอมาเพิ่มมากข้ึน แต่ก็ยงัไม่เยอะมาก จนกระทัง่ B-Floor เร่ิมรู้สึกวา่แบบถูก
คุกคาม แลว้รู้สึกวา่แบบโดดเด่ียวจงัเลยทาํยงัไงดีเราก็เลยคุยกนัวา่ เราจะสร้างพนัธมิตรเป็นส่ือ คือ 
ถา้เราทาํกนัเงียบๆ แลว้ถา้เขาทาํอะไรกบัเราข้ึนมาจะเกิดอะไรข้ึน ใครจะรู้ เราก็หายไปเลย แต่ถา้
สมมติเราทาํตวัให้อยูใ่นสปอตไลท ์เขาทาํอะไรคนก็รู้ เพราะฉะนั้นเราก็เร่ิมมาตรการติดต่อส่ือ ทั้ง 
Local แลว้ก็ต่างชาติ เนน้ไปท่ีส่ือ International  บีฟลอร์ติดต่อเองค่ะ แลว้มีการร่างจดหมายขอเชิญ
ส่ือมวลชนมาดูเพื่อแลกเปล่ียนทศันะเน่ืองจากเราถูกคุกคามแบบน้ี แลว้ก็เล่าเป็นเหตุการณ์เพื่อเป็น
หมายเหตุใหรู้้วา่น่ีคือส่ิงท่ีเราเจอ คุณจะมาร่วมเพื่อจะแชร์ทศันะไหม ผลตอบรับก็ดีมาก ก็มี BBC มี 
Al Jazeera มี Eldo มี CCTV มี AP News มี อินเตอร์อะไรไม่รู้ จากนิวยอร์ก มีเยอะมาก เพราะวา่
จดหมายท่ีเราส่งเป็นสองภาษา มีส่งไปสถานฑูต UN ก็มา EU ก็มา  Amnesty องคก์รสิทธิมนุษยชน
ก็มา เป็นความจาํเป็นท่ีตอ้งให้คนมาเห็นเราให้มากท่ีสุด เราตั้งใจเอาตวัเองไปอยู่ตรงนั้น เพราะว่า
เรากงัวลวา่ เราจะถูกทาํให้หายไป” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 
กุมภาพนัธ์ 2558 



83 

 
 
ภาพที ่4.2  บรรยากาศผูช้มบางละเมิด รอบวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2558 
  
 เกิดความกลวัและกงัวลกบัตวัศิลปินในกลุ่มในฐานะของคนสร้างสรรค์งาน มีความ
กงัวลในเร่ืองการท่ีจะส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ มากข้ึน ตอ้งระมดัระวงัมากข้ึนในการสร้างงาน 
 “เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบับางละเมิดมนัเพิ่งเกิด เราก็ไม่รู้วา่คนอ่ืนจะยงัไง ถามวา่กลวัไหม
ก็คงกลวั แลว้ก็คนท่ีเขาคิดวา่จะทาํอะไรก็คงคิดเยอะข้ึนว่าจะส่ือสารกบัคนอ่ืนยงัไง จะส่ือสารไป
ขา้งนอกยงัไง ถา้ถามวา่กลวัไหมก็คงกลวัมั้ง” (จารุนนัท์ พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 
มีนาคม 2558) 

 นอกจากในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์จากกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ แล้ว ปัจจยัทาง
การเมืองยงัมีผลตรงไปยงัส่ือมวลชนท่ีตอ้งการเขียนข่าวเก่ียวกบัการแสดงให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์
ดว้ย เพราะวา่การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพนัธ์ใหก้ลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ในการแสดงต่างๆ เปรียบได้
กบัการเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียในเน้ือหานั้นๆ ของส่ือมวลชน หากเน้ือหามีความสุ่มเส่ียงท่ีจะโดน
จบัตามองจากรัฐ ส่ือมวลชนก็ต้องเล่ียงในการนําเสนอแบบตรงๆ ทาํให้บางคร้ังส่งผลให้ลด
อรรถรสในการเชิญชวนลงไป 

 “เร่ืองบางละเมิดมันก็มีปัญหาว่าเราบอกได้แค่ไหน เพราะเร่ือง Censorship มัน
ละเอียดอ่อนมาก พอละครท่ีมนัทาํเก่ียวกบัอะไรท่ีค่อนขา้งจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายได้ง่ายๆ 
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อยา่งน้ี อนัน้ีเราก็ตอ้งคิดวา่เราจะทาํอยา่งไรไม่ให้ใครไปโดนจบักุม เพราะพอเคา้โดน Censor แลว้ 
Automatic เราก็โดน Censor มนัต่อกนัอยา่งนั้นเลย พอใครโดน Censor แรงๆ ส่ือมวลชนก็ตอ้งโดน
ทนัที แล้วไอก้าร Censor ท่ีสามารถจบัคนเขา้คุกกนัได ้มนัไม่ใช่แค่สั่งห้ามฉายหนัง เราจะพูด
อยา่งไรในฐานะนกัข่าว” (อมิธา อมัระนนัทน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2558) 

 
 
ภาพที ่4.3  ข่าวเก่ียวกบัการแสดงบางละเมิดในการท่ีทหารเขา้มาตรวจสอบการแสดง จาก AP  
                  NEWS 
 
 4.1.1.3  สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีแข่งขนักนัดา้นขอ้มูลข่าวสาร
มากข้ึน เน่ืองจากมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมาก มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยอาํนวยความสะดวก
ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว กระแสของ Social Media เป็นท่ีนิยม เน่ืองจากเป็นส่ือฟรีท่ีมี
อยู่ในมือทุกคน สามารถเขา้ถึงและเป็นเจา้ของได้ง่าย เผยแพร่ขอ้มูลได้ง่ายและแพร่กระจายได้
รวดเร็ว กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ จึงหยิบเอาส่ือ Social Media ต่างๆ มาใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารกบักลุ่มคนดู ซ่ึงก็ไม่ไดทิ้้งส่ือออนไลน์แบบเก่า อยา่งเวป็ไซต ์หรือ อีเมลล์ เพราะเวป็
ไซต์เป็นส่ิงท่ีสามารถยืนยนัความเป็นตวัตนว่ามีอยู่จริงได้ดีท่ีสุด ในขณะท่ีอีเมลล์ ก็ยงัคงเป็น
ส่ิงจาํเป็นท่ีใชส่้งข่าวสารถึงผูช้มแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
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 “เวบ็ไซต์ยงัก็เป็น Officially ท่ีดี ยงัไงก็ตอ้งมี แลว้ก็ตอ้งอพัเดทดว้ย เพราะวา่เวบ็ไซต์
มนัเป็นส่ิงท่ีบอกวา่เรามีตวัตนจริงๆ เราได ้welcome trust เพราะเขาเห็นเวบ็ไซตเ์รา เขาเห็นเวบ็ไซต์
โอเค เว็บไซต์สวย เข้ามาดูงานในนั้นโอเค งานถูกจริตเขา เราก็เลยถูกเลือกเป็นหน่ึงในหกของ
ศิลปินทัว่โลกท่ีอยูใ่นโปรแกรม” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 
 “เราส่งข่าวในอีเมลล์อยู่แลว้ จริงๆ Newsletter เราก็ทาํ อะไรท่ีมนัเป็นดั้งเดิมยงัทาํมา
ตลอด Newsletter ก็ยงัส่งทุก Production แลว้ Newsletter พวกน้ีมนัไปถึงคนดู และถึงนกัข่าวเจา้
ประจาํด้วย พอเขาได้ข่าว เขาก็โทรมาเอง” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 

 
 
ภาพที ่4.4  หนา้ website ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ www.bfloortheatre.com 
 
 

 
 

ภาพที ่4.5  หนา้เฟซบุก๊ แฟนเพจ ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 

http://www.bfloortheatre.com/
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ภาพที ่4.6  หนา้ YouTube ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 

 
 
ภาพที ่4.7  หนา้ Twitter ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 

 
 
ภาพที ่4.8  หนา้ Instagram ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
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 ส่ือสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการรับข่าวสารของผูท่ี้ชอบดูงานศิลปะ หรือละคร
โรงเล็กท่ีเป็นแนวทางเลือก เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีพื้นท่ีฟรี สามารถเขียน Content ลงไปเองได ้ทาํให้คน
ส่วนใหญ่ท่ีอยากแสดงความคิดเห็นต่องานท่ีไปชม เลือกใชช่้องทางน้ีในการแสดงความคิดเห็นมาก
ข้ึน ทั้งบอกกล่าวความรู้สึก จนถึงวิพากษ์วิจารณ์ การแชร์ความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียจากผูช้ม 
โดยเฉพาะผูช้มท่ีมีช่ือเสียงในสังคม ทาํให้เกิดการบอกต่อเร่ืองการแสดงแพร่หลายไดง่้ายในสังคม
ออนไลน์ ซ่ึงบีฟลอร์ เธียเตอร์ ก็หยบิเอาส่วนน้ีมาแชร์ขอ้ความต่อเพื่อดึงดูดผูช้มอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดม้าดู 
ตัว อ ย่ า ง เ ช่ น  ข้อ ค ว า ม ข อ ง  ป า ริ ช า ติ จึ ง ว ัฒ น า ภ ร ณ์  ค ณ บ ดี ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ศิโรฒม ์คลา้มไพบูลย์ นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์, สมบติั บุญงามอนงค ์
(บ.ก.ลายจุด) และประจกัษ ์กอ้งกีรติ อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีมีต่อ
การแสดงสถาปนา  
 “การแสดง Iceberg ได้ผ่านไปแล้ว เป็นตวัอย่างผลงานอนัเป็นจุดตดัระหว่างงาน
ละคอนกบังานแนว Performance art ท่ีลงตวัของคาเงะ ธีระวฒัน์ มุลวิไล นาํไปสู่ก้าวใหม่ของ
วงการศิลปะ ท่ียากจะตดัสินชดัเจนว่าน่ีคือการแสดงในรูปแบบใด คาเงะไม่ไดใ้ช้เพียงทกัษะการ
เคล่ือนไหวร่างกายท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีเท่านั้น แต่ยงัใชอ้งคป์ระกอบร่วมอ่ืนๆ เช่นอุปกรณ์
ประกอบการแสดง หนา้กาก เคร่ืองแต่งกาย การออกแบบแสง ภาพวีดีทศัน์ และ Digital Media และ
ท่ีสําคญัยิ่งคือเสียงประกอบและดนตรี ทั้งหมดน้ีไดถู้กผสมผสานอยา่งกลมกลืนเพื่อสะทอ้นความ
จริงบางอย่างท่ีสังคมไทยอยากจะลืม และความทุกข์ทรมานแสนสาหัสท่ีเกาะกินแช่แข็งอยู่ในจิต
วิญญาณของผูสู้ญเสียรุ่นแลว้ รุ่นเล่า” (ปาริชาติ จึงวฒันาภรณ์, ส่ือสังคมออนไลน์, 2 พฤศจิกายน 
2557) 
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ภาพที ่4.9  การแชร์ประสบการณ์การชมละครจาก ปาริชาติ จึงวฒันาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรม 
                 ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บนส่ือสังคมออนไลน์ 
  

“งานแสดงเด่ียวของธีระวฒัน์ มุลวิไล พูดถึงความทรงจาํท่ีเจ็บปวดในสังคมท่ีเต็มไป
ดว้ยความโหดร้ายโดยรัฐ จนประชาชนลืมมนัไม่ได ้แต่ตะตาํมนัอยา่งไร และจะอยูก่บัมนัอยา่งไรก็
ไม่ใช่เร่ืองง่ายอีก การเลือกประเด็นท่ีพดูยากโดยไม่ไดเ้สนอมุมมองง่ายๆ แบบน้ีแสดงถึงการทาํงาน
หนกัท่ีน่าช่ืนชม การต่อตา้นกบัการต่อรองกบัความทรงจาํในงานน้ีคลา้ยแอกท่ีมดัแน่นจนใครก็หนี
ไปไม่ได ้หน่ึงในงานร่วมสมยัท่ีตอ้งดู” (ศิโรฒม ์คลา้มไพบูล, ส่ือสังคมออนไลน์, ม.ป.ป) 
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ภาพที ่4.10  การแชร์ประสบการณ์การชมละครจาก ศิโรฒม ์คลา้มไพบูลย ์นกัวชิาการดา้น 
                   รัฐศาสตร์ บนส่ือสังคมออนไลน์ 
 
 “วนัน้ีดูละครกลุ่มบีฟลอร์เร่ือง Iceberg เขม้ขน้ แฝงดว้ยสัญลกัษณ์เก่ียวกบัการเมือง
และค.รุนแรง พรุ่งน้ียงัมีอีกรอบท่ีจุฬา เชิญชวนไปดูกันครับ” (ประจกัษ์ ก้องกีรติ, ส่ือสังคม
ออนไลน์, 31 ตุลาคม 2557) 
 

 
 

ภาพที่ 4.11  การแชร์ประสบการณ์การชมละครจาก ประจกัษ์ ก้องกีรติ อาจารยป์ระจาํคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บนส่ือสังคมออนไลน์ 
 “สถาปนา ณ ดินแดนท่ีถูกแช่แข็ง แท่งนํ้ าแข็งถูกเจาะเป็นรูดว้ยสวา่นความเร็วสูง นํ้ าสี
แดงสาดเตม็พื้น ละเลงสีเลือดคร้ังแลว้คร้ังเล่า วนเวยีนและวนเวียน เสียงเพลงถูกเล่นผา่นเคร่ืองเล่น
แผน่เสียง ความสุขอนัเก่าแก่ปลุกเร้าเขาใหเ้ริงระบาํไปกบัท่วงทาํนอง ความสุขท่ีเพียงแค่คนบางคน
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สัมผสัไดภ้ายใตค้วามเยน็อนัหนาวเหน็บ ฉนัเดินออกจากโรงละครดว้ยความรู้สึกบางอยา่ง ท่ีหนาว
เยน็เช่นน้ีเราพูดบางอยา่งดว้ยสัญลกัษณ์ท่ียากจะเขา้ใจ” (สมบติั บุญงามอนงค,์ ส่ือสังคมออนไลน์, 
ม.ป.ป) 

 
 

ภาพที ่4.12  การแชร์ประสบการณ์การชมละครจาก สมบติั บุญงามอนงค ์บนส่ือสังคมออนไลน์ 
  
 “The Test of Endurance : แบบทดสอบความอดทน (จารุนนัท์ พนัธชาติ ,2015) 
เราชอบมากเลย คือเราว่าจริงๆแลว้มนัก็เด็ดขาดกบัเรามากๆ ว่าทาํไมเราถึงทนกบัอะไรแบบน้ีได ้
ในชัว่ขณะแรกเรากลบัรู้สึกวา่แบบทดสอบน้ีมนักาํลงัทดสอบทั้งตวัเราและนกัแสดงเอง คือต่างฝ่าย
ต่างตอ้งเจอบททดสอบกนัอยูต่ลอดเวลา แลว้มนัก็ทาํใหเ้รานึกเช่ือมโยงไปถึงบริบทสังคมโดยไม่ได้
ตั้งใจหรือจงใจ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเราเองระหว่างท่ีเราถูกทดสอบทาํให้เราได้ไปสํารวจกลไก
ธรรมชาติของเรามาก วา่ทา้ยท่ีสุดเราทนกบัส่ิงท่ีเขากาํลงัทดสอบเราได ้เราดาํรงชีพในภาวะท่ีเรา
ตอ้งจาํทนกบัอะไรต่างๆรอบตวัเราอยูต่ลอดเวลาอยูแ่ลว้ และมนัจะมีกลไกบางอยา่งในการป้องกนั
ตวัเองให้พร้อมจะอดทนกบัมนัโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไร คือในขั้นตอนของการรับรู้และสติยงัคงรับรู้
และแยกแยะส่ิงต่างๆได ้แต่ทา้ยสุดแลว้เราก็จะหาวิธีรับมือกบัมนัจนไดเ้อง อนัน้ีคือท่ีเราไดค้น้พบ
จากตวัเอง บททดสอบคร้ังน้ีทาํให้เราอยากรู้ เฝ้ารอมากๆว่าถ้าหากว่าเรายงัทนมนัไปได้อย่างน้ี
เร่ือยๆ มนัจะไปลงเอยยงัไง ปลายทางของการตอ้งจาํยอม อดทนนั้น ถา้เรารับมือกบัมนัได ้เราอด
กลั้นกบัมนัมากพอ แลว้เราจะไดพ้บกบัอะไรในทา้ยท่ีสุด น่ีพยายามจะไม่สปอยอะไรเลยงงมากวา่
กาํลงัพดูอะไรอยู ่555” (ธีรพนัธ์ เงาจีนานนัต,์ ส่ือสังคมออนไลน์, 17 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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ภาพที ่4.13  การแชร์ประสบการณ์การชมละครจาก ธีรพนัธ์ เงาจีนานนัต ์นกัทาํหนงัสั้น บนส่ือ 
                   สังคมออนไลน์ 
  
 “ละครเร่ืองบางละเมิด ทาํให้หัวใจท่ีหนกัอ้ึงอยู่แลว้ยิ่งถ่วงหนกั เร่ืองราวของมีดโกนท่ี
เกล่ือนกระจายอยู่บนทอ้งฟ้า การโบยตีตวัตนอย่างสาหัสและเป็นระเบียบเชิงกลไก ความฝันท่ีจะ
กระโจนลงจากหนา้ผาเพื่อแสวงหาเสรีภาพในความเป็นมนุษย ์ราคาท่ีตอ้งจ่ายให้รอยยิม้แสยะกวา้ง
จนการเดินทางของเวลาแขง็คา้งอยูก่บัความหงิกของมือ การปีนป่ายฝ่าด่านคมกริบชวนกรีดผิวสยด 
ชาตินิยมงมงายท่ีบงัคบัให้ผูค้นตอ้งจ่ายดว้ยราคาแพง ชีวิตและการบูชายญัความเช่ือโดยไม่รู้สึกตวั 
และประโยคนั้น ยงัทาํละครอยูใ่ช่ไหม ในท่ามกลางการจบัตาและร่วมสร้างบางละเมิดให้เป็นละคร
เรียลลิสติกโดยคนท่ีไม่ไดใ้ส่เคร่ืองแบบ ละครเร่ืองน้ีเล่นให้เราดูในทุกเม่ือเช่ือวนัของชีวิต” (โตมร 
ศุขปรีชา, ส่ือสังคมออนไลน์, ม.ป.ป.) 
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ภาพที ่4.14  การแชร์ประสบการณ์การชมละครจาก โตมร ศุขปรีชา นกัคิด นกัเขียน บนส่ือสังคม 
                   ออนไลน์ 
 
 4.1.1.4  สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วฒันธรรมการใช้ชีวิตมีผลค่อนขา้งมากต่อการมาชมละครของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ โดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีพูดกบัวฒันธรรมการดาํรงชีวิต ยกตวัอย่างเช่น เร่ืองสันดานกา ท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์เคย
นาํเสนอ เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวงการพระพุทธศาสนาไนประเทศไทย วฒันธรรมไทยจะถือเอาเร่ือง
ศาสนาเป็นของสูง แตะตอ้งวิพากษว์ิจารณ์ไม่ได ้ในขณะท่ีชาวต่างชาติสนใจมากวา่ ประเด็นท่ีแตะ
ตอ้งไม่ไดแ้ต่ถูกพดูถึงในสังคมจะเป็นอยา่งไร 

 “เราคิดวา่มนัตอ้งพูดหลายภาษา ยกตวัอยา่งสันดานกา จริงๆ แลว้สันดานกา ถา้เป็นคน
ต่างชาติเขาจะสนใจมากว่าเรากาํลงัพูดถึงอะไร เหมือน Corruption ทางดา้นศาสนา แลว้ก็เขาจะ
ต่ืนเตน้มากๆ ท่ีแบบอุย๊! จะไดแ้บบเขา้มาดูงานท่ีกาํลงัวพิากษส่ิ์งท่ีเขาเองในฐานะคนนอกหรือวา่คน
ต่างชาติรู้สึกวา่เขาแตะไม่ได ้เขาสนใจเขาอยากรู้วา่คนไทยจะวิพากษต์วัเองยงัไงในจุดน้ี เพราะว่า
เขาก็มองวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ค่อยไดถู้กพูด แต่เราจะไม่ประชาสัมพนัธ์แบบน้ีสําหรับคนไทย เราคิดว่า
สําหรับคนไทยในเร่ืองของสันดาน ช่วงแรกเลยท่ีเราประชาสัมพนัธ์ เรายกเร่ืองของงานท่ีออกมา
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จากภาพวาด ซ่ึงคนไทยก็จะรู้ประวติัตรงน้ี คือบางคนเขาก็จะรู้ว่า อ๋อ มนัเคยมีศิลปินคนน้ีท่ีทาํอนั
น้ี” (นานา เดก้ิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2558) 

 ยงัมีคนส่วนมากไม่เขา้ใจวา่ Physical Theatre คืออะไร ดูยาก เขา้ใจยาก งานอาร์ต ปีน
บนัไดดูหรือเปล่า และท่ีสําคญัการพูดวิพากษว์ิจารณ์อะไรตรงๆ เป็นส่ิงท่ีคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบ 
แต่ขอ้ไดเ้ปรียบของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ก็อยูท่ี่การส่ือสารโดยใช ้Physical Theatre เพราะ
เป็นภาษาท่ีเปิดโอกาสใหค้นดูไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัรับสารไดม้ากกวา่แค่การฟังความจากการไดย้ิน
และตาเห็น อีกทั้งไร้พรมแดนในเร่ืองภาษาพูด ง่ายต่อการรับชมของคนดูท่ีเป็นชาวต่างชาติ ทาํให้
คนดูของกลุ่มบีฟลอร์ค่อนขา้งมีความหลากหลายในปัจจุบนั อีกทั้งมีคนดูท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษาเพิ่ม
มากข้ึน โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเรียนด้านศิลปะการแสดง หรือกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบเสพงานศิลปะท่ี
หลากหลาย เช่นกลุ่มคนท่ีชอบดูภาพยนตร์  

 “เราว่าเด็กๆ ก็ทา้ทายอยู่แลว้นะ ก็ยงัไม่รู้ว่าทุกคนก็ยงัไม่เขา้ใจ แต่เราว่าการพูดถึงมนั
ในส่ือในอินเตอร์เน็ต การถูกวิจารณ์จากหลายๆ คน การถูกเขียนถึง แลว้ยงัมี เฟซบุ๊ก คนก็อยากจะ
เขียนถึงยิ่งงานท่ีแบบเกิดการตีความไดเ้ยอะ แลว้คนเขียนไม่เหมือนกนั คนยิ่งอยากมาพิสูจน์ว่าจะ
คิดยงัไง อย่างงานพี่ เงะมันจะถูกเขียนถึงเยอะ แล้วอาจจะมีแนวโน้มท่ีเหมือนกัน แต่ก็จะมี
รายละเอียดท่ีแต่ละคนมองไม่เหมือนกนั เราก็ไม่รู้วา่มนัเป็นวฒันธรรม หรือไม่วฒันธรรม เราวา่คน
ก็เปล่ียนไปทุกปีนะ 

 มีคนรุ่นใหม่มาดูเยอะข้ึน มีคาํอธิบายมากข้ึน พูดมาสิบปีแล้ว Physical Theatre, 
Physical Theatre แลว้แบบยงัตอ้งอธิบายอีกเหรอวา่ Physical Theatre คืออะไร แต่ก็ยงัตอ้งอธิบาย
อีก เพราะก็ยงัมีคนใหม่ๆ มาเร่ือยๆ แลว้มีคนท่ีเขาไม่เคยเขา้มาใน Area น้ีเลย เราก็ตอ้งพูดอยูเ่ร่ือยๆ 
มนัไม่ไดใ้หญ่ป้ึงนะ เราคิดวา่มนัค่อยๆ ซึมแลว้คนแบบท่ีมาดูงานเราก็อาจจะไปดูหนงัแปลกๆ หนงั
อินด้ี พวกกลุ่มคนดูหนงัน้ีน่าสนใจ เขาดูหนงัแลว้เขาก็กลบัมาดูน่ี แลว้เขาก็ไปดูแกลอร่ี เป็นพวกมา
เสพงาน art โดยเฉพาะ แต่มนัก็มีคนดูท่ี Commercial มาดูงานแบบน้ี เหมือนเขาก็ขยาย Length 
ตวัเอง คือเขาก็ Enjoy กบังาน Commercial แต่เขาก็ยงัมาดูงานแบบน้ี เราวา่มนัน่าสนใจ” (จารุนนัท ์
พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 

 วฒันธรรมการดูละครของชาวต่างประเทศทาํให้คนดูของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ท่ีส่ือสาร
ดว้ยอวจันะภาษา หรือท่ีเรียกวา่ Physical Theatre มีคนดูเป็นกลุ่มชาวต่างชาติมาก ยกเวน้งานของธี
ระวฒัน์ มุลวิไล ท่ีงานส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นทางสังคมท่ีอยูใ่นบรรยากาศท่ีคนไทยก็มีส่วนร่วม 
ทาํใหง้านของธีระวฒัน์ มุลวิไล มีผูช้มท่ีเป็นคนไทยและต่างชาติติดตามมากกวา่ศิลปินคนอ่ืนๆ ใน
กลุ่ม  
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 “คนดูฝร่ังเยอะข้ึนแต่ก็หมุนเวียน คนเหล่าน้ีหลายคนเป็น expat หมายถึงว่า มาอยู่ไม่
นาน คนท่ีเคยมาอยู่ก็อาจจะกลบัไปบา้ง แต่เขาก็จะบอกต่อกนั แต่ปริมาณสัดส่วนของฝร่ังกบัคน
ไทย งาน บีฟลอร์ ก็ประมาณแบบ 60 ต่อ 40 แต่งานพี่เงะจะมีคนไทยมาดูเยอะเพราะเป็นงาน
ประเด็น” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 วงการละครเวทีท่ีเป็นขนาดเล็ก  หรือท่ีเรียกละครโรงเล็ก  มักมีข้อจํากัดในการ
ประชาสัมพนัธ์ในส่ือท่ีเป็นส่ือกระแสหลัก เน่ืองจากขนาดความน่าสนใจไม่ได้ใหญ่พอ อีกทั้ง
วฒันธรรมของการเสพข่าวศิลปวฒันธรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีความบนัเทิงมากกว่า 
ข่าวบนัเทิงจึงออกมาในรูปแบบของข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัดารา หากจะเป็นศิลปะก็มกัเก่ียวขอ้งกบัคน
ดัง  อย่างไรก็ตามย ังมี ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือโทรทัศน์บางประเภทท่ีย ังให้ความสนใจกับ
ศิลปะการแสดงต่างๆ ซ่ึงส่ือประเภทน้ีนบัวา่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้การแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์
ไดอ้อกสู่สายตาของสาธารณะ แต่การจะไดรั้บการตอบรับจากส่ือเหล่าน้ี บีฟลอร์ เธียเตอร์ก็ตอ้งมี
ความน่าสนใจมากพอท่ีจะดึงดูใหส่ื้อมวลชนนาํเสนอข่าว 

 “เขียนงานบีฟลอร์คร้ังแรกปี 2006 สนใจละครเพราะเรียนละครมาก็เลยทาํต่อเน่ือง ซ่ึงก็
ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมของส่ือนั้นท่ีให้ความสําคญัดว้ย ซ่ึงในเมืองไทยมีไม่มาก เพราะจะเนน้ไปท่ีคาํ
วา่บนัเทิงมากกวา่ ภาพยนตร์ หรือหนงัสือจะมีมากหน่อย เพราะมีมานานแลว้ แต่วงการละครเวทียงั
มีน้อย วงการละครก็ลม้ลุกคลุกคลานมานานมาก คือมนัก็เก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพดว้ย มนัดีพอไหม 
มนัใหญ่พอไหม มนัน่าสนใจพอไหมท่ีจะให้พื้นท่ี ยงัไงมนัก็เป็นธุรกิจแบบหน่ึง เป็นวฒันธรรม
อย่างหน่ึง ส่ือก็มีหน้าท่ีต้องกรองเหมือนกันว่าเค้าอยากให้การสนับสนุนวฒันธรรมแบบไหน 
ศิลปินแบบไหน ภาพลักษณ์แบบไหน ภาพลักษณ์ก็เป็นเร่ืองสําคญัด้วย ท่ีบีฟลอร์เคา้ทาํให้ส่ือ
สนใจ” (อมิธา อมัระนนัทน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2558) 

 บีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นกลุ่มละครขนาดเล็กท่ีมีความแข็งแรงทั้งในเร่ืองความเป็นกลุ่ม
องค์กรเดียวกนั และในเร่ืองการนํ้ าเสนอทิศทาง หรืออุดมการณ์ ซ่ึงสามารถดึงดูดส่ือมวลชนให้
สนใจได ้

 “ผมเขียนประจาํนะ เอาตรงๆ เขียนเพราะเราคิดวา่อนัน้ีมนัน่าจะดี คือผมมองผมพูดใน
ฐานะผมเขียน Preview ใช่ไหม มนัตอ้งดูทรงแลว้ ตอ้งดูทรงแบบเดาๆ เอาวา่ เอออนัน้ี ผูก้าํกบัคนน้ี
มนัน่าจะเวร์ิคนะ เขียนเพราะวา่คิดวา่ผมก็อยากดู รอท่ีจะดูเร่ืองน้ี เพราะฉะนั้นถา้เร่ืองไหนท่ีผมรู้สึก
ว่าผมเฉยๆ หรือผมยงัไม่ค่อยอยากจะดูเลย เขียนไปมนัก็เหน่ือย ผมว่าบีฟลอร์เป็นกลุ่มท่ีแข็งแรง 
แลว้ก็เหมือนเคา้ไม่ไดส้ามคัคีกนัในเชิงทีมอยา่งเดียว แต่วา่ความคิดหรืออุดมการณ์ท่ีเคา้เช่ือมนัไป
ทิศทางเดียวกนัมากๆ การท่ีมนัไปดว้ยกนัอยา่งน้ี มนัยิง่มีพลงัข้ึนเร่ือยๆ เคา้อาจจะเรียนรู้จากส่ิงท่ีคน
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นั้นทาํ คนน้ีทาํ มาเร่ือยๆ อะไรอย่างน้ีครับ ผมว่าทีมเคา้เล็กเคา้ก็แข็งแกร่งดีนะ” (ก้าวหน้า พงศ์
พิพฒัน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 

 
 

 
 
ภาพที ่4.15  ข่าวเก่ียวกบั ธีระวฒัน์ มุลวไิล ในฐานะศิลปิน หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์

 

 
 
ภาพที ่4.16   Preview การแสดงบางละเมิด จาก หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ 
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ภาพที ่4.17  ข่าวการแสดง Lear & His 3 Daughters จาก หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 

 
 
ภาพที ่4.18  ข่าวการแสดง Survival Games จาก นิตยสาร Esquire 
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ภาพที ่4.19  การแสดง Survival Games จาก รายการศิลป์สโมสร ช่อง ThaiPBS 
 
 4.1.1.5  สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั จุดแขง็ท่ีทาํใหบี้ฟลอร์ขายได ้คือความแปลกใหม่
ในรูปแบบการนาํเสนอ ความชดัเจนในจุดยืนของความเป็น Physical Theatre ท่ีทาํให้แตกต่างจาก
กลุ่มละครอ่ืนๆ เป็นทางเลือกใหก้บัคนดู ชดัเจนในเร่ืองของอตัลกัษณ์  
 “คิดวา่ส่ิงท่ีเราขายไดใ้นเม่ือเราเป็นคณะละครท่ีทาํละครท่ีแปลกหรือวา่แบบดูยาก ก็คือ
เราจะตอ้งเนน้ ถา้เป็นคนท่ีเป็นแฟนบีฟลอร์เขาก็จะมาอยู่แลว้ อนัน้ีก็จะเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีเราสามารถ
แบบนบัไดว้า่เด๋ียวจะมาดู เพราะวา่เขาติดตามงานของบีฟลอร์” (นานา เดก้ิน, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 22 มีนาคม 2558) 
 ช่วงท่ีมีการผลิตละครโรงเล็กออกมาพร้อมๆ กนั แสดงในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั เกิดผล
กระทบอยา่งมากในจุดท่ีคนดูท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีติดตามละครโรงเล็กตอ้งเลือกว่าจะดูอะไร หรือไม่ดู
อะไร ตอ้งพยายามหาจุดดึงดูดท่ีมากข้ึน ท่ีทาํให้คนยอมจ่ายเงินมาดู ทาํให้คนดูท่ีเป็นฐานสนบัสนุน
บีฟลอร์ เธียเตอร์มาตลอดรู้สึกวา่ไดรั้บการใส่ใจ 
 “มนัอยูท่ี่โจทยก์็คือวา่ ทาํยงัไงให้คนดูมาดูเรา ทาํยงัไงให้คนดูท่ีเขามีจาํนวนแค่น้ีแลว้มี 
Production เยอะข้ึนมาก เขาเลือกท่ีจะมาดูเรา ราคาบตัรเหรอ, งานเราเหรอ, การ PR เหรอ, สุดทา้ย
มนัก็ปากต่อปากหรือเปล่า ทาํยงัไงเราถึงจะดึงแฟน base คนท่ีเขา support เรามาตลอด ให้เขารู้สึกวา่
เรายงัแคร์เขาอยู ่แต่เราไม่ไดส้ปอลย์เขา แต่เราแคร์” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
15 มีนาคม 2558) 
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 อมิธา อมัระนนัท ์นกัวิจารณ์และส่ือมวลชน จากหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ให้ขอ้มูล
วา่อุตสาหกรรมละครเวทีในประเทศไทยช่วงปี 2557 เติบโตข้ึนมาก วดัจากการท่ีมีโปรดกัชัน่มาก
ข้ึน มีการเปิดพื้นท่ีให้กบัศิลปินได้สร้างสรรค์งานมากข้ึน มีการผสมผสานกนัในแวดวงศิลปะท่ี
หลากหลายแขนงเข้าด้วยโดยมีพื้นท่ีสนับสนุน ก่อให้เกิดศิลปินต่างชาติเขา้มาทาํงานศิลปะใน
ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน มีแนวโนม้ท่ีจะมัน่คงและเติบโตไดน้านอยา่งต่อเน่ือง  
 “วงการละครเวทีโตข้ึนมากนะ ปี 2557 น่ีมีละครเยอะมากๆ เพราะมีหลายอยา่งดว้ย มี
พื้นท่ีมากข้ึน เร่ิมมีการเปิดตวัใหก้วา้งข้ึน มีการทาํงานกบัศิลปะแขนงอ่ืน อยา่งทองหล่ออาร์ตสเปซ 
มนัไม่ไดท้าํแค่ละคร พอการท่ีเร่ิมมีพื้นท่ีมากข้ึน และมีชาวต่างชาติท่ีอยากทาํละครมากข้ึน เอาคน
ไทยมาเล่น มีทาํ sub title เปิดแสดง เร่ิมมีการทาํงานร่วมกนัระหวา่งคนต่างชาติกบัคนไทยมากข้ึน
โดยทาํต่อเน่ือง ความพยายามท่ีจะทาํต่อเน่ืองในท่ีสุดมนัก็จะมีวิธีท่ีจะอยู่ไดน้าน ตอนน้ีมนัเร่ิมอยู่
ตวั และหาวิธีท่ีจะเติบโต มีเงินอยูไ่ด”้ (อมิธา อมัระนนัทน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 
2558) 
 กา้วหนา้ พงศพ์ิพฒัน์ ส่ือมวลชนคอลมัน์เก่ียวกบัศิลปะ หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต์ให้
ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการแข่งขนัของละครโรงเล็กวา่ เป็นลกัษณะของการพึ่งพาและสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนัมากกวา่ท่ีจะเป็นบรรยากาศของการแข่งขนั เพราะบ่อยคร้ังจะเห็นนกัแสดงจากเร่ืองหน่ึง มา
เป็นทีมงานของอีกเร่ืองหน่ึง หรือแม้แต่ไปเป็นแสดงให้กับอีกกลุ่มละครท่ีไม่ใช่สังกัด นั่น
หมายความวา่วงการละครเวทีขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา สนบัสนุนและถอ้ยทีถอ้ยอาศยั
กนั มากกว่าท่ีจะแข่งขนักนัเชิงธุรกิจ แมว้่างานบางช้ินบางอนัจะไม่ได้ดีหรือสมบูรณ์มากนกัแต่
ศิลปินก็ยงัคงสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการสร้างสรรคง์านให้ต่อเน่ือง เพราะงานศิลปะการแสดง
ประเภทละครเวทีส่วนใหญ่เป็นการส่งเสียงเพื่อสะทอ้นความเป็นไปของสังคม ตอ้งการให้เกิดจุด
เปล่ียนบางอยา่งจากตวัผูช้ม 
 “ผมว่าส่ิงท่ีมนัเป็นอยูต่อนน้ี การแสดงแบบ Small scale อยา่งหน่ึงเลย มนัรู้สึกอบอุ่น
ดว้ยซํ้ าวา่แบบ เราไปดูแลว้ อา้ว เร่ืองท่ีแลว้เป็นพระเอกเร่ืองน้ีมึงมาขายบตัร หรืออะไรอยา่งน้ี แลว้
ผมวา่มนัไม่ค่อยจะมีความรู้สึก Competitiveness ระหวา่งคนละครดว้ยกนัเท่าไหร่ ลึกๆก็ไม่รู้ ก็คง
จะมีแต่วา่ เราเห็น เร่ืองน้ีคนน้ีก็มาดู คนน้ีก็มาดู ทั้งท่ีบางทีเคา้รู้อยูแ่ลว้วา่จะไม่ดี จะห่วย ผมวา่มนั
เหมือน support กนั คือผมรู้สึกวา่เร่ืองน้ีไม่น่าจะดีทาํไมคนน้ีมาดูอะไรอยา่งน้ี ผมวา่มนัยงัมีความให้
กนัอยู ่รู้วา่เราอยูจุ่ดไหนกนัอยู ่แลว้มนัก็ช่วยกนัช่วยกนั” (กา้วหนา้ พงศพ์ิพฒัน์, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 15 มีนาคม 2558) 
 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า สภาพแวดล้อมระดบัมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มละครบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ ประกอบไปดว้ย สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มการเมืองและกฎหมาย 
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สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีท่ีเป็นยุคของสังคมออนไลน์ทาํให้การกระจายข่าวสารเขา้ถึงผูช้มได้
ง่าย สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัท่ีเป็นลกัษณะของ
การร่วมมือกนัสร้างตลาดของละครโรงเล็กใหเ้ติบโต ซ่ึงสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้และ
ควบคุมไดย้าก ซ่ึงการดาํเนินงานของบีฟลอร์ เธียเตอร์ก็มีกระบวนการรับมือไปตามสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงสภาพแวดล้อมระดับมหภาคท่ีส่งผลกระทบกบักลุ่มละครบีฟลอร์เธียเตอร์
ค่อนข้างมากคือ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและ
สภาพแวดลอ้มทางสังคม  
      4.1.2  สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค มีผลกระทบต่อการประสบความสําเร็จของกลุ่มละครบี
ฟลอร์ค่อนข้างมาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก มีทรัพยากรบุคคลจาํกัด ต้องมีการนํา
ทรัพยากรบุคคลจากภายนอกเขา้มาร่วมสร้างสรรคผ์ลงานมาก ภายใตเ้ง่ือนไขดา้นเงินทุนท่ีมีจาํกดั 
ซ่ึงสภาพแวดล้อมระดบัจุลภาคท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประกอบไปด้วย 
บุคลากรหรือวตัถุดิบจากภายนอก, ผูบ้ริโภคหรือผูช้ม, หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร 
 4.1.2.1  บุคลากรหรือวตัถุดิบจากภายนอก (Supplier) วตัถุดิบในการผลิตละครของกลุ่ม
ละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ จะแตกต่างไปตามแต่ละโปรดักชั่น ข้ึนอยู่กับความต้องการของศิลปิน
เจ้าของงานหรือโปรดักชั่นนั้นๆ ว่าต้องการทาํงานร่วมกับใคร หรือจัดแสดงในพื้นท่ีท่ีไหนท่ี
เหมาะสมกบัการแสดงช้ินนั้นๆ โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ดา้นทรัพยากร
บุคคล ศิลปินผูส้ร้างสรรค์งานหรือโปรดกัชัน่จะเป็นผูค้ดัเลือกเองวา่ตอ้งการหรืออยากท่ีจะทาํงาน
ร่วมกบัใครบา้ง โดยเบ้ืองตน้ จะหาโปรดิวเซอร์ ซ่ึงเป็นคนภายในกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ เองก่อน 
แลว้จากนั้นจะเลือกผูท่ี้จะมาทาํงานดา้นเทคนิคต่างๆ เช่น แสง เสียง งาน Graphic Design หรือ
นกัแสดงอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดส้ังกดัสมาชิกกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ โดยตวัศิลปินจะเป็นผูเ้ลือกเอง ซ่ึงส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนศิลปินด้วยกันเอง ท่ีทาํงานศิลปะ มีความถนัดด้านต่างๆ ท่ีศิลปินอยาก
ร่วมงานด้วย หรือร่วมงานกันจนคุ้นเคยกันดี ส่วนทีมงานด้านแรงงาน หรือส่วนต่างๆ ท่ี
นอกเหนือไปจากน้ี ทางโปรดิวเซอร์จะเป็นผูจ้ดัหา  
 “ถา้จะเป็นเร่ืองของ Artistic ก็แลว้แต่ผูก้าํกบั ก็คือจะคุยกนั ผูก้าํกบัเขารู้แลว้วา่ เขาอยาก
ทาํงานกบัคนท่ีทาํ Sound กบัใคร ทาํกบัแสงเป็นใคร เขาก็จะบอก ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น นอก
เสียจากเป็นแรงงานเพิ่มเติม Producer ก็จะหามาให้ ถา้เป็นในเชิงการจดัการ Producer จะเป็นคน
เลือกแลว้ก็จดัการไป” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 
2558) 
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 “คือแลว้แต่ production คือส่วนใหญ่แต่ละปีก็จะหาผูก้าํกบัให้ไดก่้อน คือทุกคนเสนอ
ก่อนวา่ใครจะทาํอะไร หลงัจากนั้นผูก้าํกบัก็ตอ้งไปหา producer วา่ใครจะช่วยโปรดิวซ์ฯให้ แลว้เขา
กบั producer ก็จะคุยกนัเองวา่แต่ละเร่ืองอยากไดค้นนั้นคนน้ีมาทาํหรืออะไร หรือคนน้ีอยากไดแ้ลว้
ไม่ได ้ตอ้งทาํยงัไงต่อ อะไรอยา่งน้ีค่ะ” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 
2558) 
 ในการทาํงานกบัองค์กรท่ีไดรั้บเชิญไปจะมีผลกระทบบา้งในส่วนของการจดัการกบั
บางองคก์รท่ีมีวฒันธรรมการทาํงานท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากความเป็นกลุ่มละครเล็กๆ ของบีฟลอร์ 
เธียเตอร์ คนหน่ึงคนตอ้งสามารถทาํไดห้ลายหนา้ท่ี และตอ้งมีความต่ืนตวัสูง เม่ือไปเจอองคก์รท่ีมี
การทาํงานท่ีแตกต่างกนัและมีขีดจาํกดัในการเขา้ไปดาํเนินการเอง มกัส่งผลกระทบต่อจาํนวนผูช้ม 

 “ตอนทาํไอซ์เบิร์ก Producer ร่วมกนัระหวา่งจุฬาฯ กบั บีฟลอร์ พอมนัทาํอะไรร่วมกนั
แลว้มนัไม่ไดคุ้ยกนัชดัเจน เราก็คาดหวงัวา่ทางจุฬาฯ จะ PR ให้ นึกออกไหม เอ่อ แลว้ก็ไปแบบไม่
เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่พออนัท่ีเราทาํเต็มมือเน่ีย เราจดัเต็ม แต่พอมนัเป็นกลุ่มคนดูฐานจุฬาฯ เราก็
เอ้ือมไปไม่ถึงฐานนั้น  หรือแมก้ระทัง่ไป ทองหล่อ อาร์ตสเปซ ไปโปรดิวซ์ฯ บางละเมิดรู้เลยวา่ บี
ฟลอร์ ทาํงานไม่เหมือนท่ีอ่ืนเราเอาคนดูจริงๆ” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558)  
 2.  ดา้นพื้นท่ีดา้นการแสดง กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ มีพื้นท่ีเป็นห้องสีเหล่ียมเล็กๆ 
ท่ีเรียกวา่ Black box เป็นทั้งท่ีประชุม ท่ีซ้อม และท่ีจดัแสดงอยูแ่ลว้ ท่ีสถาบนัปรีดี ซอยทองหล่อ
เป็นหลกั บางคร้ังก็แสดงท่ีเดโมเครซ่ี เธียเตอร์ สตูดิโอ และนานแลว้เคยไดไ้ปแสดงท่ีภทัราวดี เธีย
เตอร์ ซ่ึงผลก็คือก็จะไดค้นดูประจาํของท่ีนัน่เป็นผูช้ม อยา่งในช่วงแรกท่ีไปแสดงท่ีเดโมเครซ่ี เธีย
เตอร์ สตูดิโอก็จะดึงคนดูไปยาก คนยงัไม่คุน้เคยกบัสถานท่ี เพราะการเดินทางไม่สะดวกเท่าท่ีทอง
หล่อ  
 “จริงๆ Location ท่ีเราเคยใชส่้วนใหญ่จะมีท่ีทองหล่อเป็นหลกั บางทีท่ีเดโม่ฯ แลว้เราก็
นานแลว้ท่ีภทัราวดี เธียเตอร์ เราเคยมีโอกาสไปแสดงท่ีนัน่ ซ่ึงเราก็คิดวา่มนัมีผลตรงท่ีวา่แบบคนท่ี
เป็นลูกคา้ประจาํของต่างสถานท่ีเขาก็จะไปท่ีนัน่ เม่ือก่อนตอนสมยัท่ีเดโม่ฯ เพิ่งเปิดใหม่ๆ อนันั้นก็
จะยากเพราะมนัเหมือนกบัวา่เดินทางไม่ค่อยคล่องเท่ากบัทองหล่อ ท่ีคนนึกออก เดินจากบีทีเอสง่าย 
เราคิดวา่แบบ การท่ีเรามี Location ท่ีทองหล่อ แลว้ส่วนใหญ่แสดงท่ีน่ีหรือวา่ในหอประชุมมนัช่วย
ไดเ้ยอะ เพราะวา่คนรู้จกัท่ีจุดน้ี” (นานา เดก้ิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2558) 
 4.1.2.2  ผูบ้ริโภคหรือผูช้ม ซ่ึงหมายถึงผูช้ม คือส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดต่อการแสดงของกลุ่ม
ละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ เน่ืองจากในกระบวนการส่ือสารจะสัมฤทธ์ิผลไดก้็ต่อเม่ือมีผูรั้บสารซ่ึงก็คือ
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ผูช้ม และนอกจากนั้นผูช้มคือแหล่งท่ีมาของรายได้ ซ่ึงผูช้มของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียร์เตอร์ 
ค่อนขา้งมีหลากหลาย  

 บีฟลอร์ เธียเตอร์ไม่ไดจ้าํกดักลุ่มเป้าหมายลงไปชดัๆ ว่าตอ้งเป็นใคร แต่จะคุยกนัทุก
คร้ังท่ีมีการทาํการแสดงวา่อยากให้มีคนดูใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน ทาํงานให้เขา้ถึงคนอ่ืนๆท่ีไม่ค่อยไดดู้
งานบีฟลอร์ เธียเตอร์สนใจมาดูงาน ท่ีไม่ใช่แค่ฐานคนดูประจาํ ซ่ึงศิลปินแต่ละคนในกลุ่มบีฟลอร์ 
เธียเตอร์ก็จะมีความแตกต่าง กลุ่มคนดูจะไม่เหมือนกนั 

 “ไม่ไดมี้การกาํหนดผูช้มท่ีชดัซะทีเดียว ทุกคร้ังท่ีเราทาํงานกนั เราก็จะคุยกนัวา่ เด๋ียวเรา
จะทาํงานให้คนท่ีไม่ค่อยไดม้าดูงานบีฟลอร์มาดูกนัเพิ่มมากข้ึนดีกวา่ ทาํยงัไงให้มนัเขา้ถึงไดม้าก
ข้ึน คือเรามีฐานคนดูอยูแ่ลว้ล่ะ แต่งานบีฟลอร์ ของแต่ละคนมนัก็ เป็นลกัษณะคนละแบบ กลุ่มคนดู
ก็จะไม่เหมือนกนั” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 ถา้ดูจากยอดไลค์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ก็จะมีคนมากดไลคม์ากข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา ช่วง
โปรดกัชั่นบางละเมิดมีเพิ่มข้ึนประมาณ 200 คน และช่วงโปรดกัชัน่ The test of Endurance 
แบบทดสอบความอดทน ก็มีเพิ่มข้ึนประมาณ 100 คน 

 “ถา้ดูจากคนท่ีมายอดกดไลคเ์พจบีฟลอร์มนัก็เยอะข้ึนนะ production เราก็ไดม้าร้อยคน
ท่ีกดไลคเ์พิ่มข้ึน กอล์ฟก็ร้อยสองร้อย” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 
2558) 

 

 
 
ภาพที ่4.20  แสดงยอดไลคบ์นเฟซบุก๊แฟนเพจของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ช่วงเดือน ม.ค.58-มี.ค.58  
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ภาพที ่4.21  แสดงจาํนวนไลคโ์ดยเฉล่ียบนเฟซบุก๊แฟนเพจของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ช่วงเดือน ม.ค.58- 
                  ก.พ.58 
 ช่วงของโปรดกัชัน่สถาปนา ตอนถงัแดง มีการเชิญบุคคลท่ีทางกลุ่มบีฟลอร์เธียเตอร์
อยากให้มาชมการแสดง คือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ ท่ีศิลปิน
นาํมาเป็นแรงบนัดาลใจในการนาํเสนอ เพื่อแลกเปล่ียนมุมมอง ทศันคติต่อความจริงบางอย่างท่ี
เกิดข้ึนในสังคม  
 “เร่ืองสถาปนา ตอนถงัแดงกอล์ฟก็จะโทรไปหาคนท่ีเป็นลูกสาวของคนท่ีหายสาบสูญ
ไป โอนอุม้ จากเร่ืองของการเมือง คนท่ีเป็นนกัวิชาการเก่ียวกบัสังคมแลว้ก็การเมืองโดยเฉพาะมาดู 
คือคนเหล่าน้ีเราเชิญให้มาดูฟรีๆ เลย เพราะเราอยากฟังความคิดเห็นของเขา อยากฟังทศันะ” (ดุจ
ดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 บีฟลอร์ เธียเตอร์ มีการปรับเปล่ียนวธีิการนาํเสนอตวัเอง มีการสร้างการรับรู้ของ Brand 
วา่น่ีคือบีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละคร Physical Theatre มีการระดมทุนเพื่อนาํโปรดกัชัน่ไปแสดง
ท่ีต่างประเทศ เร่ิมนาํงานของตวัเองออกไปผนวกเขา้กบัศิลปะแขนงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่แค่แวดวงของ
ละคร สร้างเครือข่ายใหม่ๆของกลุ่มศิลปิน ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ส่งผลให้เกิดคนดูใหม่กบับีฟลอร์
มากข้ึน กลายเป็นความเจ๋ง มีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นความทนัสมยักบัคนท่ีดูละครของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
และยงัมีเร่ืองประเด็นสังคมการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งอีกดว้ย ทาํให้มีคนดูท่ีหลากหลายแมจ้ะไม่ใช่
คนท่ีดูละครเป็นประจาํ มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการศิลปะมาชม และมาชมอยา่งต่อเน่ือง อยา่งเช่น
กฤติยา กาววีงศ ์
 “เคา้เร่ิมมีการใช้ภาพของกรกฤติมาถ่ายรูป เร่ิมมีการปรับอิมเมจแลว้อย่างเป็นทางการ 
เร่ิมมีการสร้าง Brand Awareness แลว้ วา่น่ีฉนัคือบีฟลอร์ แลว้เคา้เร่ิมมีการหาเงินดว้ย Indiegogo 
เพื่อเอา Production ไปต่างประเทศ คือพอเร่ิมมีการทาํอะไรแบบนั้น ไม่ใช่แค่การหาเงินทุน และก็
เร่ิมมีการเอางานศิลปะมาประมูล ต้ีวา่เคา้ก็เร่ิมใช ้Connection ท่ีไม่ใช่อยูใ่นแวดวงละครเวที ดงันั้น
คนก็เร่ิมไดย้นิช่ือเคา้มากข้ึน มนัทาํใหค้นเร่ิมสนใจ งานของบีฟลอร์มนัเป็นอะไรท่ีตอ้งมาดู บีฟลอร์
มนัมีภาพลกัษณ์ท่ีเขา้กบัคนเมืองรุ่นใหม่ มนัก็กลายเป็นส่ิงท่ีแบบวา่ มนัไม่ uncool ท่ีจะมาดูละคร
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ของบีฟลอร์ มนัมีเร่ืองประเด็น เร่ืองการเมืองอะไรดว้ย พอคนสนใจเร่ืองน้ี แมว้า่เคา้จะไม่เป็นคนดู
ละครตามปกติ เค้าก็จะมาดู อย่าง Celebrityในวงการงานศิลปะ เช่น คุณเจ๊ียบ  กฤติยา กาวีวงศ ์
และ หลายคนต้ีจะเคยเห็นท่ีงานอ่ืน งานท่ีแบบเจ๋งๆ งานแบบ Art opening  ของคนท่ีมีช่ือเสียง แต่
แลว้เคา้ก็มางานบีฟลอร์ดว้ย แลว้บางคนก็เร่ิมเห็นบ่อยข้ึน บางคนเคา้ก็จะติด ต้ีก็จะเห็นเคา้เร่ิมมา
เกือบทุกงาน” (อมิธา อมัระนนัทน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2558) 

 

 
 
ภาพที ่4.22  ธีระวฒัน์ มุลวไิล, กฤติยา กาววีงศ,์ ปวติร มหาสารินนัทน์ ร่วม Post-show talk หลงั 
                   การแสดงสถาปนา 

 



104 

 
ภาพที ่4.23  รอบ GALA การแสดง OXYGEN มีการประมูลภาพจากศิลปินหลายท่าน 
 

 
 
ภาพที ่4.24  รอบ GALA การแสดง OXYGEN มีการประมูลภาพจากศิลปินหลายท่าน 

 
 
ภาพที ่4.25  ประชาสัมพนัธ์โปรเจคท่ีหาเงินทุนสนบัสนุนนาํโปรดกัชัน่ไปแสดงต่างประเทศ 
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ภาพที ่4.26  โบรชวัร์ภาพถ่ายบีฟลอร์ เธียเตอร์ปี 2013  

 
 
ภาพที ่4.27  เก่ียวกบับีฟลอร์ เธียร์เตอร์ ในนิตยสาร Aday Bulletin เดือน กุมภาพนัธ์ 2558 
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ภาพที ่4.28  เคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ บีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 

 
 
ภาพที ่4.29  สูจิบตัรล่วงหนา้การแสดงตลอดทั้งปี 2012 
 
 4.1.2.3  หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ จะเป็นลกัษณะของ
การช่วยกนัขบัเคล่ือนกลุ่มใหป้ระสบความสาํเร็จ เน่ืองจากเป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก ไม่ไดมี้ฝ่ายหรือ
แผนกต่างๆ เหมือนองคก์รขนาดใหญ่ ลกัษณะการดาํเนินงานจึงเป็นเหมือนอุตสาหกรรมครอบครัว 
ทุกคนสามารถทาํไดห้ลายหนา้ท่ี ตามความถนดั แต่ก็สามารถแบ่งหนา้ท่ีหลกัไดด้งัน้ี 
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  1.  ธีระวฒัน์ มุลวไิล  Artistic Director 
 2.  จารุนนัท ์พนัธชาติ  Artistic Director and Founder of B-Floor Theatre 
 3.  ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่  Performance artist and Founder of B-Floor Theatre 
 4.  อรอนงค ์ไทยศรีวงศ ์ Performance artist 
 5.  นานา เดก้ิน  Performance artist and International coordinator of B-Floor Theatre 
 6.  ศศพินทุ ์ศิริวานิช  Performance artist and B-Floor space manager 
 7.  ศรุต โกมลิทธิพงศ ์ Performance artist and Technician  
 8.  วสุ วรรลยางกรู  Performance artist 
 9.  เบียร์ ยิง่สุวรรณชยั  Performance artist 
 10.  สุรัตน์ แกว้สีคร้าม  Crew member 

 “ในกลุ่มนอกจากพี่จาพี่เงะท่ีไดรั้บช่ือเป็น Artistic Director คนอ่ืนก็จะไม่มีตาํแหน่ง
โดยเฉพาะ แต่เราคิดว่าส่ิงท่ีเราช่วยก็คือ เราจะช่วยในการส่ือสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ และก็อีก
บทบาทท่ีเราจะช่วยทาํก็เหมือนเป็นช่วยประสานงานต่างประเทศ จริงๆ มนัไม่มีตาํแหน่งน้ีหรอก 
แต่อนัน้ีก็จะเป็นส่ิงท่ีเราจะสามารถช่วยไดอ้ยา่งสะดวก” (นานา เดก้ิน, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2558) 

 “ส่วนใหญ่พี่ดาวจะดูเร่ืองเงิน แต่หนา้ท่ีใน B-floor มนัเวียนกนัอยูแ่ลว้ แต่หลกัๆ สองปี
หลงัก็เวยีนกนัเป็น Producer บา้ง พี่ดาวก็เป็น Producer บา้ง เป็นผูก้าํกบับา้ง เป็นนกัแสดงบา้ง เวียน
กนั” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 เน่ืองจากบีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก ไม่มีการทาํออฟฟิศ ในอดีตจะ
เครียดมากกบัการทาํโปรดกัชัน่แลว้ขาดทุน จึงมีการวางแผนการจดัการใหม่ท่ีไม่ให้ขาดทุนเกินไป 
โดยวางแผนงบประมาณขาดทุนไวเ้ลยวา่ในหน่ึงปี ทาํโปรดกัชัน่รวมกนัทั้งหมดแลว้ ขาดทุนไดไ้ม่
เกินเท่าไหร่ เพื่อเป็นการลดความเครียดในเร่ืองขาดทุนลง ให้ทุกคนช่วยกนัประคบัประคองเร่ือง
รายได ้

 “เราไม่มีออฟฟิศไง เราไม่มีคนทาํออฟฟิศ ไม่มีคนทาํออฟฟิศอย่างจริงจงั ปีน้ีเราเพิ่ง
วางแผนวา่ ท่ีผา่นมาเราเครียดกนัมากกบัการขาดทุน กลวังานไม่ดี กลวังานขาดทุน ก็เราก็เลยเสนอ
วา่ปีน้ีเราตั้งงบไวเ้ลย ทาํเป็นงบเหมือนงบประมาณประจาํปีวา่ เช่น ส่ีห้า Production น้ี ขาดทุน ได้
ห้าหม่ืน ทุก Production ขาดทุนรวมกันต้องไม่เกินห้าหม่ืน เพราะฉะนั้ นเราก็คิดว่ามันลด
ความเครียดลง แปลวา่ทุกคนตอ้งช่วยกนัเพราะน่ีคือเป็นกรุ๊ป  commitment ท่ีเราคุยกนั” (จารุนนัท ์
พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมระดับจุลภาคมีผลกระทบต่อการประสบ
ความสําเร็จของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ค่อนข้างมาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก มี
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ทรัพยากรบุคคลจาํกดั ซ่ึงสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคท่ีส่งผลกระทบกบับีฟลอร์ เธียเตอร์ประกอบ
ไปดว้ย บุคลากรหรือวตัถุดิบจากภายนอก ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการสร้างสรรค์, ผูบ้ริโภคหรือผูช้ม
ท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นกระบวนการส่ือสาร และสมาชิกของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ท่ี
มีทกัษะและความสามารถดา้นการแสดงแบบ Physical Theatre ซ่ึงสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีอาจส่งผล
กระทบในระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย 

 โดยเบ้ืองตน้อาจกล่าวไดว้า่ผลการวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ป
ระสบความสําเร็จประกอบไปดว้ย สภาพแวดลอ้มทางการตลาดระดบัมหภาค หรือปัจจยัภายนอก 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยท่ีีเป็นยคุของสังคมออนไลน์ทาํให้การกระจายข่าวสารเขา้ถึงผูช้มไดง่้าย สภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัท่ีเป็นลกัษณะของการร่วมมือกนัสร้าง
ตลาดของละครโรงเล็กให้เติบโต และสภาพแวดลอ้มทางการตลาดระดบัจุลภาค หรือปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่ บุคลากรหรือวตัถุดิบจากภายนอก ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการสร้างสรรค,์ ผูบ้ริโภคหรือผูช้มท่ี 
และสมาชิกของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ท่ีมีทกัษะและความสามารถดา้นการแสดงแบบ Physical Theatre 
  
4.2  วธีิการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจะวิเคราะห์โดยอิงจากการแสดง 5 โปรดกัชัน่ ในระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ.2557 – กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2558 จาํนวน 5 โปรดกัชัน่เป็นหลกัเท่านั้น คือ 1. สถาปนา 
ตอนถงัแดง 2. สถาปนา ตอน Ice berg 3. Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) 4. บางละเมิด 
(2015) 5. แบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
วธีิการส่ือสารการตลาดท่ีกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ใชมี้ดงัน้ี 
       4.2.1  การส่ือสารดา้นสินคา้ (Product) โดยแต่ละโปรดกัชัน่ก็มีเร่ืองราว หรือเน้ือหาท่ีศิลปินแต่
ละท่านตอ้งการนาํเสนอ ซ่ึงสินคา้ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ไม่ใช่สินคา้ท่ีจบัตอ้งได้ จึงตอ้งนาํเสนอ
สินคา้ผา่นการเล่าเร่ือง (Story Telling) ดงัน้ี 
 4.2.1.1 โปรดกัชัน่สถาปนา โดยธีระวฒัน์ มุลวไิล  
 สถาปนา เกิดข้ึนหลงัจากธีระวฒัน์ไดรั้บทุนจาก 2 องคก์รระหวา่งประเทศ ANA (Art 
Network Asia) และ API (Asian Public Intellectual)เพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลศิลปิน
ในหลายประเทศ ทั้งไทย ลาว พม่า ญ่ีปุ่น และอินโดนีเซีย เก่ียวกบั Censorship and Performing Arts 
ประเด็นของการห้ามและการจาํกดัเสรีภาพในการแสดงออกโดยรัฐ สังคม และ Self-censorship 
มนัทาํใหเ้ขาไดม้องยอ้นกลบัไปในชีวติวยัเยาว ์
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 การเติบโตในโลกของศิลปะท่ีเกิดข้ึนก็เพราะความรุนแรง ในครอบครัว การบงัคบั การ
ห้ามความสัมพนัธ์ท่ีตึงเครียดในบา้น นาํไปสู่การหาทางออกผ่านงานศิลปะ และเม่ือเวลาผ่านไป 
ผลงานของเขาหลายช้ินเสนอเร่ืองความรุนแรงในโครงสร้าง ความไม่เป็นธรรม และความรุนแรงท่ี
มนุษยก์ระทาํต่อมนุษย ์ 

 การสถาปนาความกลวัเพื่อควบคุม มนัคืออาํนาจท่ีมองไม่เห็น แต่มกัจะไดผ้ล เพราะมนั
ทาํใหค้นเลือกท่ีจะจาํกดัเสรีภาพของตนเอง สยบและสมยอมในอาํนาจนั้น ทุกวนัน้ีเราเห็นการห้าม
ในสังคมไทยมากมาย ในอดีตการจดัการกบัคนท่ีเห็นต่าง รัฐใชท้ั้งกฎหมายและปืน การถูกกล่าวหา
วา่เป็นคอมมิวนิสต ์การถีบลงเขาเผาถงัแดง การจบักุมคุมขงั และการทาํให้หายไป เกิดข้ึนมากมาย
ในช่วง 40 ปีท่ีผา่นมา เรามองเห็นภาพอดีตท่ีซอ้นทบักบัปัจจุบนั หมอกสีขาว ถงัสีแดง เปลวไฟสีนํ้ า
เงิน เราจะกา้วขา้มผา่นเหมือนท่ีผา่นมาไดห้รือไม่ เราจะไปต่อหรือจะยอมและเดินกลบัไป 
 4.2.1.2  โปรดกัชัน่ Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) โดย ศศพินทุ ์ศิริวานิช 

 งามหน้า เป็นการแสดงท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากสังคมการเมืองช่วงรัฐประหารเสร็จ
ใหม่ๆ โครงการคืนความสุขหลัง่ไหลเขา้มาคนทุกคนพยายามบอกวา่ตวัเองมีความสุข ข่าวท่ีออกมา
ก็มีแต่การทาํอะไรแบบผกัชีโรยหน้า หรือการจบัแพะ ทั้งหมดเพื่อจะสร้าง “ภาพลกัษณ์” ท่ีดีของ
ประเทศ ศิลปินจึงนาํมาจบัประเด็นเร่ืองความสวยงาม ให้ความสําคัญกบัเร่ืองของเปลือกนอก ซ่ึง
เขา้กบัตวัศิลปินเองท่ีกาํลงัจะอายสุามสิบ ท่ีไดต้ระหนกัเร่ืองความเปล่ียนแปลงทางกายภาพมากข้ึน 
เม่ือพบวา่ความงามท่ีผูห้ญิงเราพยายามรักษา มนัคือส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัตน  

 พอจบัเอาสองอย่างรวมกนั ศิลปินจึงเห็นว่าไอเดียของความสวยงามในตอนน้ี มนัคือ
การมองขา้มสภาพท่ีเป็นจริง แลว้พยายามเป็นอยา่งอ่ืนท่ีคิดไปเองวา่ดี ซ่ึงเอาจริงๆ เราเป็นไม่ได ้ถา้
เราเต้ียเราจะอยากสูงมนัก็ไม่ได ้อยากหน้าเหมือน 18 แต่ตอนน้ีมนั 30 มนัไม่ได ้หรืออยากเป็น
ประเทศสงบสุขทุกคนคิดเหมือนกนั มนัก็ไม่ได ้
 4.2.1.3  โปรดกัชัน่ บางละเมิด (2015) โดย อรอนงค ์ไทยศรีวงศ ์

 จุดเร่ิมตน้เกิดข้ึนเม่ือประมาณ ปี 2012 ในช่วงนั้นมนัจะมีเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรง
เกิดข้ึนในสังคมไทย แลว้ก็มีการใชก้ฎหมายบางมาตราซ่ึงศิลปินรู้สึกตั้งคาํถามกบักฎหมายมาตราน้ี 
ซ่ึงความรู้สึกในตอนนั้นมนัส่งผล สั่นสะเทือนกบัตวัศิลปินเอง จนรู้สึกวา่ถา้ไม่ทาํเร่ืองน้ีมนัไม่ได ้
 บางละเมิดเป็นเร่ืองราวท่ีพูดถึงแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนกบัพื้นท่ีใด
พื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงตั้งแต่เร่ืองราวชีวิตประจาํวนัไปจนถึงเร่ืองเสรีภาพในการแสดงออกในท่ีสาธารณะ 
เก่ียวกบัสังคม หรือการเมือง โดยการนําเสนอไม่ได้ตดัสินว่ามนัเป็นอย่างไร แต่ตวัศิลปินเองมี
ความรู้สึกบางอย่างกบับางสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วกระทบจิตใจตวัศิลปิน จึงจดัการแสดงบาง
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ละเมิดข้ึนอีกคร้ัง เป็นการจดัการแสดงเพื่อชวนคนดูมาร่วมกนัแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นใน
พื้นท่ีการแสดงท่ีศิลปินสร้างข้ึน 
 4.2.1.4  โปรดกัชัน่แบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) โดย จารุนนัท ์พนัธ
ชาติ  
 แบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) เป็นการแสดงท่ีมีแรงบนัดาลใจมา
จากการทาํรัฐประหารโดยตรง เน่ืองจากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมามีการทาํรัฐประหารบ่อยคร้ัง ศิลปิน
จึงสร้างงานช้ินน้ีข้ึนเพื่อทดสอบว่า เราอดทนกบัมนัไดจ้ริงๆ หรือเปล่า เป็นการทดสอบทั้งในแง่
ของศิลปิน และคนดู ซ่ึงการแสดงเล่นกบัความน่าเบ่ือของส่ิงท่ีเกิดข้ึนซํ้ าๆ จากการกระทาํของ
ศิลปิน ในสถานท่ีท่ีจดัไวน่้าสนใจแต่ประหลาด อากาศไม่ถ่ายเท ร้อนมากๆ และมีการวางเง่ือนไข
มากมายเพื่อสร้างพื้นท่ีท่ีปลอดภยัแก่ตวัศิลปิน โดยท่ีคนดูมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกท่ีจะทาํอะไรก็ไดภ้ายใต้
เง่ือนไขดงักล่าว 
       4.2.2  การส่ือสารดา้นราคา (Price) การกาํหนดราคาบตัรของบีฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีผูว้ิจยัศึกษาตาม
ขอบเขตงานวิจยัช้ินน้ี พบการกาํหนดราคาบตัรแบ่งได ้2 แบบ คือ ราคาท่ีกาํหนดราคาบตัร และ
ราคาท่ีใหผู้ช้มเลือกจ่ายตามความพอใจแบบมีเง่ือนไข 
 4.2.2.1  ราคาท่ีกาํหนดราคาบตัร การกาํหนดราคาบตัรการแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
เป็นการอิงราคาตลาดละครโรงเล็ก (เฉล่ียปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณ 500 บาท – ผูว้ิจยั) ซ่ึงการกาํหนด
ราคาบตัรนั้นของบีฟลอร์ เธียเตอร์ก็ข้ึนอยูก่บัศิลปินเจา้ของผลงานดว้ย วา่เป็นท่ีรู้จกัและสนใจแค่
ไหน มีความมัน่ใจในการกาํหนดราคาหรือไม่ 

 “ในการตั้งราคาของเรา ส่วนใหญ่มนัก็จะเก่ียวกบัเหมือนแบบ quotation เพราะฉะนั้น
มนั ถา้สมมติวา่ทุกวนัน้ีถา้นานาทาํละครแลว้ก็ตั้งราคาห้าร้อย นานาจะไม่ค่อยมัน่ใจเท่าไหร่วา่แบบ
คนจะมาดูหรือเปล่า แต่ถา้เป็นพี่เงะค่อนขา้งมัน่ใจวา่เด๋ียวคนก็จะมาดู เพราะวา่ก็เป็นท่ีรู้จกัแลว้ก็คน 
คือมนัเป็นเร่ืองของช่ือเสียงของแต่ละคนดว้ย” (นานา เดก้ิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 
2558) 

 “บตัรอาจจะแพงไปหน่อยสําหรับงานโซโล่คร้ังแรกของเรา คนก็คงไม่รู้ว่าจะตอ้งมา
เสียเงิน 450-500 ดูงานของศศพินทุท่ี์เขาไม่รู้จกัทาํไม หรืองานดีไม่ดี คุม้เงินไหม ก็ไม่รู้” (ศศพินทุ ์
ศิริวานิช, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 30 มีนาคม 2558) 

 สถาปนาเป็นโปรดกัชั่นท่ีมีราคาบตัรนกัศึกษา ซ่ึงโดยปกติบีฟลอร์ เธียเตอร์ไม่มีการ
กาํหนดราคาบตัรนกัศึกษา  

 ราคาบตัรการแสดงสถาปนาอยูท่ี่ 600 บาท ราคาบตัรนกัศึกษาอยูท่ี่ 300 บาท เพราะเป็น
การทาํงานร่วมกนักบัสถาบนัการศึกษา ซ่ึงบตัรราคานกัศึกษาในโปรดกัชัน่สถาปนามีราคาถูกกวา่ท่ี
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คิด ทาํใหใ้นแง่รายไดจ้ากการขายบตัรนั้นขาดทุน แต่ไดรั้บเงินทุนจากการสนบัสนุนของหน่วยงาน
อ่ืนมาแทน  

 “บตัรนักศึกษาราคาถูกกว่าท่ีคิดว่ามนัน่าจะเป็น ซ่ึงเราก็โอเค แต่สุดทา้ยมนัก็ขาดทุน 
แต่โชคดีท่ีว่าเรามีการเชิญคนดูท่ีเป็นองค์กรท่ีบอกว่าเราจ้ิมคนดูเลยว่าเป็นนักวิชาการ คนน้ีทาํ
องคก์รน้ีๆ เราก็มีท่ีเป็น connection กนัอยูแ่ลว้ เขาก็มาดู แลว้เขาบอกขอดูงานสองช้ินก่อน แลว้เขา
จะให้เงินมาเอง แลว้พอเขาดูงานสองช้ินเขาก็บอกว่าโอเคให้สปอนเซอร์” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) 
บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558)  
 4.2.2.2 ราคาท่ีให้ผูช้มเลือกจ่ายตามความพอใจแบบมีเง่ือนไข การแสดงแบบทดสอบ
ความอดทน (The test of endurance) ไม่มีการกาํหนดราคาบตัร เน่ืองจากศิลปินไม่รู้จะตั้งราคา
อย่างไร เบ้ืองตน้การแสดงช้ินน้ีจะมีการเปลือย แต่ถ้าภาพประชาสัมพนัธ์ท่ีออกไปเห็นว่ามีการ
เปลือยคนก็จะมาดูส่ิงท่ีเปลือย ราคาก็จะเป็นเง่ือนไขการเปลือยในการแสดง จึงตดัสินใจไม่กาํหนด
ราคา จ่ายเท่าท่ีอยากจ่าย โดยจ่ายก่อนชมการแสดง โดยมี 3 ทางเลือกให้ผูช้มไดจ่้ายเพื่อเป็นการ
สนบัสนุนส่ิงท่ีผูช้มสนใจ ไดแ้ก่ 1.จ่ายใหก้บัหน่วยงานท่ีใหก้ารช่วยเหลือนกัโทษการเมืองและญาติ 
2.  จ่ายใหก้บัโครงการรักษแ์มว ปันนํ้าใจใหแ้มวจร 3. จ่ายใหก้บับีฟลอร์ เธียเตอร์  
 

 
 
ภาพที ่4.30  แสดงประเภทของการใหร้าคาบตัรของการแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of  
                  endurance) 
 “ทีแรกเราจะเปลือย เราก็คิดวา่ถา้จะ PR แลว้บอกวา่เปลือย คนก็จะมาดูนมนึกออกป่ะ 
แล้วเวลาการแสดงมนัอยู่แค่ไหนก็ได้ มันจะคิดราคายงัไง หรือถ้าคิดแบบส่ีร้อยห้าร้อย ราคา
กลายเป็น standard เป็นเง่ือนไขอยา่งหน่ึง นมก็กลายเป็นเง่ือนไขอีกอยา่งหน่ึง คนก็จะแห่มาดูนม 
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คนจะแบบเฮย้ นัน่โน่นน่ี เลยไม่รู้จะคิดเงินยงัไง” (จารุนนัท์ พนัธชาติ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 
15 มีนาคม 2558)  
 แนวคิดในการกาํหนดราคาบตัรให้เป็นแบบน้ี เกิดจากท่ีศิลปินอยากรู้วา่ผูช้มท่ีมาดูงาน 
สนใจอะไรเป็นพิเศษ มีอะไรท่ีเป็นปัญหาสําหรับเขา ซ่ึงอาจทาํให้คนท่ีไม่เคยรู้เลยว่ามีเร่ืองพวกน้ี
อยูใ่นสังคมไดต้ระหนกัรู้ว่ามีอยู่ ซ่ึงถา้รายไดท่ี้ไดรั้บมาเกิดกาํไรหลงัจากทาํการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ 
แลว้ ก็นาํไปช่วยเหลือองคก์รเหล่านั้น 
 “เราอยากรู้วา่คนดูของเราสนใจอะไรอยู ่อะไรท่ีคิดวา่เป็นปัญหาสําคญัของเขา อะไรท่ี
เขาสนใจ วา่ เออเร่ืองน้ีมนัน่าจะถูกช่วยเหลืออะไรอยา่งน้ี ถา้ไดก้าํไรจะเอาไปให้ก็แค่นั้นเองไม่ไดมี้
อะไรเยอะไปกวา่นั้น มนัก็น่าช่วยทาํให้คนท่ีแบบไม่ไดคิ้ดเร่ืองพวกน้ีเลย ไม่เคยรู้เลยวา่มีแบบแมว
ขา้งถนน หรือไม่เคยรู้เลย ว่ามีโครงการช่วยเหลือนกัโทษ หรือบีฟลอร์ก็ลาํบากอยู่กระแดะไปช่วย
คนอ่ืนทาํไม ช่วยตวัเองนั่นแหละ” (จารุนนัท์ พนัธชาติ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 
2558) 
      4.2.3  การส่ือสารดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การจดัจาํหน่ายโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
โทรจองผา่นระบบโทรศพัท ์ทาง Email หรือจองใน เฟซบุ๊ก Event ท่ีทาง Production จดัทาํข้ึน เพื่อ
เป็นพื้นท่ีประชาสัมพนัธ์และติดต่อส่ือสารกบัผูช้มอีกช่องทาง และเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยม และ
จะใช้ เฟซบุ๊ก เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์หลกัเพราะเป็นส่ือฟรี มีความสะดวก ติดต่อง่าย เป็นส่ือท่ี 
Interactive และสามารถโอนเงินล่วงหนา้ผา่นทางบญัชีธนาคาร นอกจากนั้นก็สามารถมาซ้ือไดท่ี้
หนา้งานท่ีโตะ๊ขายบตัรกรณีท่ีไม่ไดส้าํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ 
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ภาพที ่4.31  แสดงช่องทางการจดัจาํหน่ายจากการการแสดงสถาปนา 
 

 
 
ภาพที ่4.32  แสดงช่องทางการแจง้สถานะท่ีนัง่คงเหลือการแสดงบางละเมิด 
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ภาพที ่4.33  แสดงช่องทางการจดัจาํหน่ายจากการชาํระเงินของผูช้ม 

 
 
ภาพที ่4.34  แสดงช่องทางการจดัจาํหน่ายจากการชาํระเงินของผูช้ม 

 
 การแสดงชุดสถาปนามีการเชิญบุคคลท่ีทางบีฟลอร์ เธียเตอร์อยากให้มาชมงานด้วย 

เป็นการเชิญระบุตวัตนไปยงับุคคลนั้นๆ ท่ีตอ้งการให้มาชม โดยไม่คิดค่าบตัรเพื่อฟังความคิดเห็น
แลกเปล่ียนทศันะทั้งในตวัช้ินงาน และสถานการณ์ของสังคม 

 “เร่ืองสถาปนา ตอนถงัแดงกอล์ฟก็จะโทรไปหาคนท่ีเป็นลูกสาวของคนท่ีหายสาบสูญ
ไป โอนอุม้ จากเร่ืองของการเมือง คนท่ีเป็นนกัวิชาการเก่ียวกบัสังคมแลว้ก็การเมืองโดยเฉพาะมาดู 
คือคนเหล่าน้ีเราเชิญให้มาดูฟรีๆ เลย เพราะเราอยากฟังความคิดเห็นของเขา อยากฟังทศันะ” (ดุจ
ดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 ในการจดัจาํหน่ายของโปรดกัชัน่แบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) จะ
ใชก้ระบวนการเชิญ โดยมีการกาํหนดวา่ Invitation only ซ่ึงจะเลือกเชิญเฉพาะผูท่ี้แสดงความสนใจ
อยากชมการแสดงเท่านั้น โดยการแสดงความจาํนงตอ้งการชมการแสดงคือติดต่อผา่น email หรือ
แชร์ภาพโปสเตอร์แลว้ติดแฮชเท็ก #thetestofendurance #แบบทดสอบความอดทน 

 การเชิญเป็นการคุยส่วนตวัผ่านเฟซบุ๊ก อีเมลล์ หรือโทรศพัท์สอบถาม เม่ือผูช้มสนใจ
การแสดงก็จะมีการสนทนาให้ยอมรับเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั เม่ือไดรั้บการตกลงก็จะทาํการนดัชม
รอบท่ีต้องการชมการแสดง ไม่สามารถมาซ้ือบตัรชมหน้างานโดยไม่ผ่านกระบวนการต่างๆ 
ดงักล่าวได ้
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 การถูกเชิญเป็นการสร้างความพิเศษแบบหน่ึงต่อหน่ึง เป็นการสนทนาท่ีรู้กนัเพียงสอง
คน ตอ้งการทาํใหค้นดูรู้สึกพิเศษ 

 “มนัก็สร้างความพิเศษข้ึนมา สร้างความพิเศษเวลาท่ีแบบวา่เขาถูกเชิญ รู้สึกพิเศษไหม
ล่ะ เออรู้สึกพิเศษ มนัรู้สึกแบบ หน่ึงต่อหน่ึง การ contact การ connect เออแลว้เราก็รู้กนัอยูส่องคน 
การสร้างให้คนหน่ึงเป็นคนพิเศษ ก็อาจจะเป็นไปได้” (จารุนันท์ พนัธชาติ, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 15 มีนาคม 2558) 

 เง่ือนไขท่ีกาํหนด เป็นเง่ือนไขของการแสดงท่ีปกป้องช้ินงาน เพราะงานเล่นกบัความ
น่าเบ่ือ ซํ้ าซาก ถา้คนดูรู้ทั้งหมด จะไม่เหลือความน่าสนใจอีก หากมีการนาํเผยแพร่สู่สาธารณะ จึงมี
การหา้มถ่ายภาพ และก็คิดต่อวา่งานแบบน้ีจะเกิดอะไรระหวา่งการแสดงไดบ้า้ง จะมีการเดินไปจบั
ตวัให้หยุดทาํการแสดงไหม ก็กาํหนดเป็นเง่ือนไขไปเพื่อปกป้องตวัเองระหว่างทาํการแสดง ซ่ึง
ศิลปินสังเกตว่าคนดูท่ีชอบการแสดงจะไม่พยายามเผยแพร่เน้ือหาในการแสดงออกสู่สาธารณะ 
เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการชมการแสดงเป็นประสบการณ์ส่วนตวั 

 “เง่ือนไขเหล่าน้ีมนัเกิดข้ึนตามเง่ือนไขของการแสดง ก็คือมนัเป็นการแสดงท่ี ถา้เธอรู้
แลว้เธอไม่มาหรอกใช่ไหม ถา้ใหม่รู้แลว้วา่ อ๋อเขาบงัคบั เขาให้เราไปอยูใ่นห้องฟังเพลงแลว้ก็ดูรําๆ 
ไป มาทาํไม คือมนัมีแค่น้ี งานมีแค่น้ี งานมนัไม่ไดมี้แบบวา่ต่ืนเตน้มีนํ้ าฟาด มีผีออกมาเป็นความ
ต่ืนเตน้ แต่งานน้ีเราเล่นกบัความน่าเบ่ือ ความซํ้ า ความรูสึกไม่เบ่ือเหรออะไรอยา่งน้ี ทนอยูก่บัส่ิงท่ี
มนัไม่พฒันาต่อไปอยา่งน้ีไดย้งัไง  

 คือเราคิดว่าไอ้งานแบบน้ีมนัจะเกิด challenge อะไรได้บ้าง คนดูเขาจะแบบว่ามี
แนวโน้มจะทาํอะไรได้บา้ง เช่น เขาอาจจะแบบจบัตวัเราแล้วไม่ให้รําไหม เพราะฉะนั้นเราตอ้ง
ปกป้องตวัเรากบัปูเป้ อย่าเขา้มาในพื้นท่ีการแสดง อย่าจบัตวัเราอะไรอย่างน้ี ไม่ให้ถ่ายรูป ไม่ให้
บนัทึกภาพ เพราะแบบถา้ถ่ายไปออกไปคนดูเห็นมนัก็จบ ถ่ายรูปปุ๊ปก็จบจริงๆ แมแ้ต่การเขียนถึง 
คือเราสังเกตว่าคนดูท่ีสนุกกบังานน้ี เขาจะเขียนแบบกํ่าๆก่ึงๆ เขาจะ protect ตรงน้ีให้คนมาลอง 
ในขณะท่ีบางคนก็จะบอกหมดเลย แล้วคือบอกหมดเลยมนัไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมนัเป็น
ประสบการณ์ท่ีคนๆ นั้นจะตอ้งเจอ” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 15 มีนาคม 
2558) 
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ภาพที ่4.35  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance)  
                    แสดงขอ้ความ by Invitation only 
 

 
 
ภาพที ่4.36  เง่ือนไขท่ีตอ้งยอมรับในการแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
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ภาพที ่4.37  ตารางวนัแสดงของการแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
 

 
 
ภาพที ่4.38  การไดรั้บการตอบรับเขา้ชมการแสดงแบบทดสอบความอดทน 
                   (The test of endurance) ภาษาองักฤษ 
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ภาพที ่4.39  การไดรั้บการตอบรับเขา้ชมการแสดงแบบทดสอบความอดทน  
                   (The test of endurance ) ภาษาไทย 

 
 
ภาพที ่4.40  แผนท่ีของสถานท่ีชมการแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
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ภาพที ่4.41  การปฏิเสธใหเ้ขา้ชมการแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance)   
                   ภาษาองักฤษ 

 
 
ภาพที ่4.42  การปฏิเสธใหเ้ขา้ชมการแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance)  
                   ภาษาไทย 
 
      4.2.4   การทาํการส่งเสริมการตลาด (Promotion) บีฟลอร์ เธียเตอร์มีการส่งเสริมการตลาดดงัน้ี 
 4.2.4.1  การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ (Advertising & Public Relation) แบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ 



120 

 (1) ส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นผูผ้ลิตเอง  ประกอบดว้ย ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ โปสเตอร์ และโปสการ์ด โดยการนาํไปปิดประกาศตามโรงละครเล็กๆ ต่างๆ และ
สถาบนัการศึกษาท่ีมีสอนวชิาศิลปะการแสดง 

 

 
 
ภาพที ่4.43  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การแสดงสถาปนา 
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ภาพที ่4.44  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การแสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้)  
 

 
 

ภาพที ่4.45  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การแสดงบางละเมิด (2015) 

 
 
ภาพที ่4.46  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การแสดงบางละเมิด (2015) 
 



122 

 
 
ภาพที ่4.47  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 

 
 การประชาสัมพนัธ์ของโปรดกัชัน่ The Test of Endurance แบบทดสอบความอดทน มี

กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์แบบเป็นความลบั โดยมีการทาํโปสเตอร์เพื่อโปรโมทการแสดง แต่ไม่
บอกรายละเอียดอะไรนอกจากช่องทางการติดต่อสาํหรับผูท่ี้สนใจอยากชมการแสดงเท่านั้น 

 สูจิบตัร เป็นรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัแสดงไวส้ําหรับแจกผูช้ม ยกตวัอยา่งเช่น ในการ
แสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) มีการใช ้OR code เป็นช่องทางใหม่ท่ีนาํมา
ทดลองใชเ้พื่อเพิ่มเป็นการประหยดัส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงคือสูจิบตัร รวมถึงรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัการ
แสดง เน่ืองจากเห็นวา่ท่ีผา่นมา สูจิบตัรมกัถูกทิ้งไวแ้ลว้ก็กลายเป็นขยะ ซ่ึงมีไม่ก่ีคนท่ีเก็บจริงๆ จึง
เกิดแนวคิดสูจิบตัร QR code ข้ึนโดยท่ีถา้อยากอ่านสูจิบตัรก็มาแสกน code ไปอ่าน แต่ถา้ผูช้มท่ีไม่
มี smart phone หรือไม่สะดวก ก็จะมีสูจิบตัรท่ีพิมพอ์อกมาแปะไวใ้หอ่้าน 

 “หลงัๆ บีฟลอร์ หรือว่ากลุ่มกลุ่มละครหลายๆ กลุ่ม ตวัสูจิบตัรก็เร่ิมจะ minimal ลง
เร่ือยๆ ดว้ยประหยดัดว้ยอะไรอยา่งน้ี งานน้ีก็เลยเอย้! เราไม่ตอ้งทาํ paper ไหม  คือเหมือนอยา่งเรา
ไปดูละครเราก็ไม่เก็บ เป้เป็นคนไม่เก็บ ประหยดัตงัคด์ว้ย แลว้ก็ไม่ตอ้งเป็นขยะดว้ยอะไร งั้นเราก็
ทาํ QR code เพราะทุกคนน่าจะใชโ้ซเชียล แลว้ถา้สาํหรับคนท่ีไม่ใชโ้ซเชียลเราก็ปร้ินทแ์ปะไวห้นา้
งาน คือถา้ไม่อยากโหลดไปอ่าน หรือไม่ใช้พวกน้ีก็อ่านบนผนงัหรืออะไรอย่างน้ี” (ศุรัณยา ปุญญ
พิทกัษ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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ภาพที ่4.48  QR code สาํหรับเช็คขอ้มูลเก่ียวกบัการแสดง Didn't Launch A Thousand Ship              
                   (งามหนา้) 
 หนา้กิจกรรมบนเฟซบุ๊ก (Facebook Event) เป็นการใชเ้คร่ืองมือบนส่ือสังคมออนไลน์   
(Social Media) เพื่อกระจายขอ้มูลข่าวสารด้านการแสดง ยกตวัอย่างเช่น ในการแสดง Didn't 
Launch A Thousand Ship (งามหนา้) เฟซบุก๊ คือช่องทางหลกัในการประชาสัมพนัธ์ มีการจดัตั้งเพจ
หนา้    Event ข้ึนเพื่อสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบัผูช้ม ทาํส่ือประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆแนบลงไป  เพื่อ
ง่ายต่อความเขา้ใจ เช่น ตารางรอบการแสดง หรือราคาโปรโมชัน่ หรือภาพกระตุน้เตือนจาํนวน 
รอบวา่มีแสดงอีกก่ีสัปดาห์ อีกก่ีวนั โดยขอ้มูลต่างๆ จะมีสองภาษา คือไทยกบัองักฤษ 
 

 
 
ภาพที ่4.49  รอบการแสดงทั้งหมดของการแสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) 
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ภาพที ่4.50  รอบการแสดงสัปดาห์สุดทา้ยของการแสดง Didn't Launch A Thousand Ship  
                   (งามหนา้) 
 VDO ประชาสัมพนัธ์ มีการผลิตส่ือ VDO เพื่อทาํการประชาสัมพนัธ์โดยอพัโหลดผา่น 
You Tube และ share ผา่น Social media เช่น เฟซบุก๊ 
 

 
 
ภาพที ่4.51  VDO ประชาสัมพนัธ์การแสดงสถาปนา 
 



125 

 
 
ภาพที ่4.52  VDO ประชาสัมพนัธ์การแสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) 
 

 
 
ภาพที ่4.53  VDO ประชาสัมพนัธ์การแสดงบางละเมิดของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 

 การตลาดแบบไวรัสในส่ือสังคมออนไลน์ (Viral Marketing) การสร้าง Viral บนส่ือ 
Social media จะเน้นไปท่ี เฟซบุ๊ก เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีฟรี และแพร่หลายไดร้วดเร็ว มีผูใ้ช้มาก 
สามารถติดต่อหรือตอบโตใ้หข้อ้มูลไดท้นัที 
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ภาพที ่4.54  ภาพประกอบขอ้ความท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์ใน Social media 
 

 
 
ภาพที ่4.55  ภาพประกอบขอ้ความท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์ใน Social media 

 

 
 
ภาพที ่4.56  ภาพประกอบขอ้ความท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์ใน Social media 
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ภาพที ่4.57  ภาพประกอบขอ้ความท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์ใน Social media 

 
 
ภาพที ่4.58  การสร้าง Hash tag ขออนุญาตหรือยงัคะ จนเกิดเป็น Viral ในงานศิลปะต่างๆ ช่วงเวลา 
                  นั้น 
 การประชาสัมพนัธ์ของโปรดกัชัน่ The Test of Endurance แบบทดสอบความอดทนมี
การใช้  Hashtag ของช่ือการแสดงเป็นตวัสร้าง Viral พร้อมทั้งมีการใช้คาํบรรยายภาพท่ีส่ือไป
ในทางชวนฉงน หรือสงสัยวา่เก่ียวอะไรกบัการแสดง 
 “เราอยากทดลองการ viral ของส่ือด้วย เวลาเราออกส่ือหรือให้สัมภาษณ์ ก็ตอบ
เหมือนกนัไม่บอกสถานท่ี ไม่บอกอนัน้ี ประหน่ึงเป็นความลบัสุดยอด” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 
 



128 

 
 

ภาพที ่4.59  ภาพประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
 
 มีรายละเอียดใตภ้าพ คือ ติดต่อเพื่อรับรายละเอียดไดท่ี้ RSVP: bfloortheatre@gmail.coc หรือ
ข้ึนแฮชแท็ก #แบบทดสอบความอดทน บนเฟสบุ๊กของคุณ or post the hashtag #thetestofendurance on 
your เฟซบุก๊ wall 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.60  ภาพประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
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ภาพที ่4.61  ภาพประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.62  ภาพประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
 
 มีรายละเอียดใตภ้าพคือ Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a 
difficult one. - Bruce Lee  The Test of Endurance, contact B-Floor at bfloortheatre@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.63  ภาพประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
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 มีรายละเอียดใตภ้าพคือ ฉันจะคอยพี่ พร้อมนํ้ าแดงทุกวนั #แบบทดสอบความอดทน 
#thetestofendurance ต้องการเข้ารับการทดสอบติดต่อ/ for more information contact 
bfloortheatre@gmail.com or pm:B-Floor 
 

 
 
ภาพที ่4.64  ภาพประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
 
 มีรายละเอียดใตภ้าพคือ "ภาอยากไปบางปู" "เป็นเมียแดงตอ้งอดทน" -2499 อนัธพาล
ครองเมือง#แบบทดสอบความอดทน #thetestofendurance ...coming soon 
 

 
 
ภาพที ่4.65  ภาพประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
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ภาพที ่4.66  ภาพประชาสัมพนัธ์การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) 
 
            มีรายละเอียดใตภ้าพคือ "The length of a film should be directly related to the endurance of 
the human bladder" Alfred Hitchcock To test your endurance contact:bfloortheatre@gmail.com, 
send us private message, or post the hashtag #thetestofendurance on your เฟซบุ๊ก wall, we will 
get back to you soon.#แบบทดสอบความอดทน ข้ึนแฮชแท็กบนวอลล์ เปิดพบับลิก แลว้เราจะ
ติดต่อคุณไปเป็นการส่วนตวันะฮบั ^ ^ 
 (2)  ข่าวประชาสัมพนัธ์จากส่ือมวลชน การแสดง Didn't Launch A Thousand Ship 
(งามหนา้)ไดรั้บความสนใจจากทั้งส่ือโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์เพื่อประชาสัมพนัธ์การแสดงจาก
ส่ือมวลชนในสายศิลปะบนัเทิงนอกเหนือไปจากคนท่ีเขียนเป็นประจาํ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์
โปกดกัชัน่งามหนา้มี การจา้งการทาํประชาสัมพนัธ์ 

 “ส่ือตอบรับค่อนขา้งดีมาก เรามีรีวิวท่ีน่าสนใจจากส่ือท่ีเราไม่ค่อยไดเ้จอ แต่งานน้ีเรา
ทดลองจา้งพีอาร์ มนัก็เลยไปอยูใ่นส่ือกระแสหลกัเยอะเหมือนกนั” (ศศพินทุ ์ศิริวานิช, สัมภาษณ์, 
30 มีนาคม 2558) 
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ส่ือหนังสือพมิพ์ 
 

 
 
ภาพที ่4.67  ข่าวการแสดงสถาปนา หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ (จุดประกาย)  
                   ฉบบัวนัท่ี 6 ตุลาคม 2557 

 

 
 
ภาพที ่4.68  ข่าวการแสดงสถาปนา หนงัสือพิมพ ์มติชน ฉบบัวนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 
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ภาพที ่4.69  ข่าวการแสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์   
                   ฉบบัวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 
 

 
 
ภาพที ่4.70  ข่าวการแสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) หนงัสือพิมพม์ติชน 
 

 การแสดงบางละเมิด ไดรั้บการสนใจจากส่ือมวลชนแพร่หลายทั้งส่ือในและส่ือนอก มี
การนาํเสนอข่าวไม่เพียงแค่เร่ืองของศิลปะการแสดง แต่ยงัเช่ือมโยงไปถึงบริบทการเมืองและสังคม
อีกดว้ย 
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ภาพที ่4.71  ข่าวเก่ียวกบัการแสดงบางละเมิดใน AP News 
 

 
 

ภาพที ่4.72  ข่าวเก่ียวกบัการแสดงบางละเมิดใน Stage Review ของ The Nation 
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ภาพที ่4.73  ข่าวเก่ียวกบัการแสดงบางละเมิดใน Opinion ของ Bangkok Post 
 

 
 

ภาพที ่4.74  ข่าวเก่ียวกบัการแสดงบางละเมิดใน Theatre Review ของ Bangkok Post 
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ภาพที ่4.75  ข่าวเก่ียวกบัการแสดงบางละเมิดใน ประชาไท 
 

 
 
ภาพที ่4.76  ข่าวเก่ียวกบัการแสดงบางละเมิดใน ประชาไท 
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ส่ือวทิยุโทรทศัน์ 
 

 
 

ภาพที ่4.77  ข่าวการแสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) จาก โตะ๊ข่าวบนัเทิง 
 

 
 

ภาพที ่4.78  ข่าวเก่ียวกบัการแสดงบางละเมิดช่อง Thai PBS 
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ภาพที ่4.79  ข่าวประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการแสดงบางละเมิดช่อง Amarin TV 
 
 4.2.4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

(1)  Early bird เป็นทางเลือกในการจ่ายราคาบตัรถา้โอนเงินก่อน เช่นบตัรราคาพิเศษ 
400 บาท  

 
 
ภาพที ่4.80  โปรโมชัน่ราคาบตัร Early bird ticket 
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    (2)  Package Promotion คือโปรโมชัน่ราคาบตัรร่วมกบัการแสดงอ่ืนๆ ท่ีแสดงใน
ช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั เป็นการทาํร่วมกบัคณะละครกลุ่มอ่ืน เช่น 1.  งามหนา้ + สมนัตวัสุดทา้ย  2.  
งามหนา้ + สมนัตวัสุดทา้ย + อดีตสังหาร  

    (3)  Promotion อ่ืนๆ ไดแ้ก่  
1.  บตัรสะสมแตม้ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ สามารถนาํมาใช้สะสมแตม้เม่ือซ้ือบตัรชม

ละคร เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือบตัรเร่ืองต่อไปไดแ้ละถา้สะสมจนไดรั้บส่วนลดแลว้ ก็นาํมาใช้
ลดราคาบตัรไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดรั้บ 

 

 
 
ภาพที ่4.81  บตัรสะสมแตม้เพื่อไดรั้บส่วนลดค่าบตัรของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 
 2.  ราคาจองเป็นหมู่คณะ เป็นการจองบตัรเหมารอบ หรือปริมาณมาก จะไดใ้นราคา
พิเศษ ซ่ึงราคาน้ีสามารถคุยตรงกบัโปรดิวเซอร์ไดซ่ึ้งส่วนใหญ่จะเป็นการประชาสัมพนัธ์ไปยงัคณะ
ศิลปะการแสดงในสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
 3.  Promotion คนละคร เน่ืองจากวา่เป็นช่วงท่ีมีการแสดงหลายโปรดกัชัน่ชนบีฟลอร์ 
เธียเตอร์เองเขา้ใจสถานการณ์ของคนละครดว้ยกนัดีวา่เม่ือรักในการทาํละครยอ่มอยากดูละครทุก  
โปรดกัชัน่ใหม้ากท่ีสุด จึงเกิดเป็นโปรโมชัน่สาํหรับคนละครข้ึนในราคาพิเศษ 
 “ตอนสถาปนาทาํโปรโมชั่นคนละคร ก็คือ ตอนนั้นละครเยอะมากคนละครไม่มีเงิน
แลว้ ก็ใหร้าคาพิเศษ แต่ก็บอกเป็นการส่วนตวักนัไป ใครเป็นคนละครก็จ่ายคร่ึงเดียวสามร้อยดูไหม 
คนละครก็มาๆ อนัน้ีโอเค” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 26 
กุมภาพนัธ์ 2558) 
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 4.  Promotion เฉพาะกิจ เป็นลกัษณะการสร้าง Sales Promotion ในสภาวะฉุกเฉินในวนั
นั้น เช่นการแสดงใกล้เขา้มาแต่ยอดจองมีน้อยมาก มีคนดูในรอบวนันั้นยงัไม่ถึงเป้าท่ีควรจะเป็น 
หรือเกิดสถานการณ์บางอยา่งท่ีมีแนวโนม้วา่ผูช้มจะออกจากบา้นมาดูละครยากข้ึน ตอนสถาปนาจึง
เกิดเป็นโปรโมชัน่พรายกระซิบข้ึน เพื่อท่ีวา่อยา่งนอ้ยมีคนดูมาบา้งดีกวา่ไม่มีเลย หรือการให้ราคา
พิเศษสาํหรับคนท่ีอยากดูจริงๆ อยา่งนกัศึกษาท่ียงัไม่มีรายได ้ไม่มีกาํลงัจ่ายค่าบตัรราคาเตม็ 
 “โปรโมชัน่พรายกระซิบตอ้งบอกแบบตวัต่อตวัห้ามส่งเป็นขอ้ความ ให้โทรไปบอกวา่
วนัน้ีมีโปรโมชัน่พรายกระซิบนะ ราคาเท่าน้ีมาไหม แต่วนัน้ีวนัเดียวนะ ในกรณีท่ีวา่วนัน้ีจะเล่นอยู่
แลว้อีกประมาณ 4-5 ชัว่โมง หรือ 3 ชัว่โมง คนดูนอ้ย มีท่ีเหลือประมาณยีสิ่บกวา่ท่ี เอาเงินมาคร่ึงนึง
ยงัดีกว่าไม่ได้เงินสักบาทอะไรอย่างน้ีค่ะ” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 “มีบัตรหลังไมค์ คืออย่างเราก็จะรู้ว่า น้องนักศึกษาเขาก็จะมีกาํลังจ่ายได้น้อยกว่า 
เพราะฉะนั้นในวนัท่ีเราคนน้อยมาก เราตอ้งการคนดู ก็จะไปบอกทีมงานว่า ไปบอกเพื่อนเลยใคร
อยากมาดูให้หลงัไมค์มา เราให้ราคาพิเศษโคตร หรือแบบว่าก็จะมีออกแนวแบบว่า เรามีคนท่ีเรา
รู้สึกว่าเขาอยากดูอะ แต่ยงัไม่มีเงินจริงๆ เราก็ให้บริจาคมา” (ศุรัณยา ปุญญพิทกัษ์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 4.2.4.3  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไดแ้ก่  
 (1)  Newsletter เป็นจดหมายข่าวผา่น email ถึงผูช้มท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลสมํ่าเสมอ 
 “เราส่งข่าวในอีเมลล์อยู่แลว้ จริงๆ Newsletter เราก็ทาํ อะไรท่ีมนัเป็นดั้งเดิมยงัทาํมา
ตลอด Newsletter ก็ยงัส่งทุก production” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 (2)  Remind เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัคนดูให้รู้สึกพิเศษ ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะของ
การให้บริการท่ีเหนือกวา่ผูช้มท่านอ่ืน แต่ทาํให้รู้สึกว่ามีการใส่ใจคนดู แจง้เตือนบนเฟซบุ๊ก หรือ
โทรศพัทแ์จง้เตือนเป็นรายบุคคลไปทางเบอร์โทรศพัทท่ี์เคา้ทิ้งไว ้วา่จะมีการแสดงในวนัท่ีเท่าไหร่ 
และไดมี้การจองท่ีนัง่เอาไว ้อยา่ลืมมาชมในวนัและเวลาท่ีกาํหนด 

 “เราจะตอ้งมัน่ใจแลว้วา่วคีแรกเน่ียคนดูแบบอยา่งตํ่าสิบยี่สิบนะ ถา้สมมติวา่มนัจะจุ 50 
เราก็ตอ้งเห็นเลขแลว้นะวา่แบบมียอดจอง ไม่ใช่ยงัเป็นศูนย ์เราตอ้ง ทาํอะไร เราก็จะตอ้งแบบโทร
หา สร้างข่าว สร้างโปรโมชัน่ โทรหาอาจารยม์หาลยั โทรหากลุ่มนกัศึกษา โทรแบบไปตามแบบ 
คนท่ีเป็นแฟนคลบับีฟลอร์ส่งข่าวไปท่ีหน้าเฟซบุ๊กอะไรยงัง้ี ก็เผื่อเขาลืม” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) 
บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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 “ล่าสุดส่ิงท่ีเราทาํก็คือ มนัจะมีคนกด going ในหนา้เพจบางละเมิดอะค่ะ แลว้เขาจะกด 
going กนัประมาณเดือนสองเดือนท่ีแลว้อะไรยงัง้ี เราก็ให้น้องท่ีเป็น production manager ส่ง
ขอ้ความส่วนตวัไปเลย สมมติใหม่มากด going ก็ส่งขอ้ความ สวสัดีค่ะ คุณชาคริยา ละครจะเร่ิม
พรุ่งน้ีแลว้นะคะ ไม่ทราบวา่ไดจ้องไวห้รือยงัเอ่ย ระบุรอบหรือจองทางน้ีไดเ้ลยนะคะ แลว้ทาํให้มนั
เป็น customize อะ ส่งทีละคน เพราะเผื่อเขาลืม เราก็เป็นการ remind เขาไปดว้ย แต่แบบเป็นการ 
remind แบบ customize ลงไปถึงตวับุคคล” (ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

4.2.4.4  การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) การแสดง 
Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้)มีการขอรับบริจาครองเทา้ท่ีไม่ใชแ้ลว้เพื่อนาํมาใชใ้น
การแสดงและเม่ือทาํการแสดงเสร็จจะมีการนาํรองเทา้เหล่านั้นไปบริจาคให้กบัมูลนิธิกระจกเงาซ่ึง
ทางโปรดกัชัน่มีการติดต่อไวก้บัทางมูลนิธิกระจกเงาแลว้ ซ่ึงการนาํโลโกเ้พื่อแสดงวา่มูลนิธิกระจก
เงาเขา้มาเป็น Partner หน่ึงของโปรดกัชัน่ และใหผู้ช้มหรือผูส้นใจร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
การแสดง ทาํใหผู้ช้มรู้สึกดี เกิดความรู้สึกไดแ้บ่งปันใหก้บัสังคม  

 “เพราะวา่ production น้ีเรา เราไปขอบริจาครองเทา้คนอ่ืนมาเยอะมากค่ะ แลว้เราก็คิด
วา่เสร็จแลว้เราตอ้งทาํอะไรกนัต่อ ไปทิ้งเหรอ มนัน่าจะมีท่ีท่ีแบบรับบริจาคหรือเปล่า ก็เลยลองถาม
ไปท่ีกระจกเงา แลว้เขาก็บอกว่าเคา้รับรองเทา้มือสองอยู่แลว้ เราก็ contact มูลนิธิกระจกเงาว่าถา้
หลงัจบ production เราจะบริจาครองเทา้ให ้ซ่ึงเขาก็ เขาก็ยนิดีมาก แลว้เราเองเราก็รู้สึกวา่ เราก็อยาก
ใหพ้อ production มนัจบ แลว้มนัมี process ต่อ เพื่ออะไรบางอยา่ง รองเทา้ท่ีคุณบริจาคมามนัไม่ได้
แค่บริจาคมาทาํงานแลว้ทิ้ง มนัจะมีประโยชน์ต่อไปอะไรอยา่งน้ีค่ะ แลว้ขอเขาเอาโลโกเ้ขามาใชใ้น
งาน” (ศุรัณยา ปุญญพิทกัษ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 “ตอนเราทาํเราคิดสองอย่างนะ หน่ึงก็เพื่อ PR ด้วย ว่า เผื่อคนจะรู้สึกอยากทาํบุญมี
ประโยชน์ เพื่อท่ีจะช่วยดึงดูดคนท่ีอยากจะ active ในดา้นน้ี กบัอีกในทางหน่ึงเราเองเราก็อยากจะ
ส่งเสริมเร่ืองอะไรอยา่งน้ีเหมือนกนั หมายถึงวา่ การทาํประโยชน์สูงสุดของอะไรท่ีเรามี” (ศุรัณยา 
ปุญญพิทกัษ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 



142 

 
 
ภาพที่ 4.82  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การขอรับบริจาครองเทา้ การแสดง  Didn't Launch A 
Thousand Ship (งามหนา้) 
 
 4.2.4.5  ส่ือกิจกรรม (Event Marketing) 

(1)  รอบ Press หรือ รอบส่ือมวลชน  
 
     

 
 
 
ภาพที ่4.83  รอบส่ือมวลชน การแสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) 
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(2)  Post-Show Talk   
เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนหลงัจบการแสดงเพื่อพดูคุยและเปล่ียนทศันคติระหวา่งผูช้มกบัผูผ้ลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.84  กิจกรรม Post-Show Talk หลงัการแสดง 
 

(3)  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)   
 เป็นกิจกรรมท่ีสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างคนดู ทาํให้คนดูเขา้ใจความเป็นบีฟลอร์ 
เธียเตอร์ ชดัเจนข้ึนเน่ืองจากไดรั้บประสบการณ์ตรง เช่น กิจกรรม B-Fest หรือ Workshop อ่ืนๆ 
แลว้แต่โอกาส 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.85  กิจกรรม Workshop B-Fest by B-Floor Theatre 
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ภาพที ่4.86  กิจกรรม Workshop อ่ืนๆ ตามโอกาส 
 

 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ดา้นวธีิการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ มีวิธีการ
ส่ือสารตามแนวคิดเร่ืองส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ดงัน้ี ดา้นของผลิตภณัฑ์ (Product)  
มีความแตกต่างของ ผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) และ ความแตกต่างทางการแข่งขนั 
(Competitive Differentiation) กบัการแสดงท่ีมาจากกลุ่มละครอ่ืนค่อนขา้งชดัเจน ดา้นราคา (Price) 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของช้ินงาน โดยบีฟลอร์เธียเตอร์คาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ 
(Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ผา่นศกัยภาพและส่ือต่างๆ ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) ใน
ท่ีน้ีหมายถึง คือ ช่องทางการจดัจาํหน่ายตัว๋ บตัรชมละคร (Channel of Distribution) บีฟลอร์ เธีย
เตอร์จะเนน้ไปท่ีส่ือใหม่ ไดแ้ก่ เวป็ไซตเ์ป็นหลกัเพื่อยืนยนัความมีตวัตน และSocial media ต่างๆ, 
อีเมลล ์และมีโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อสอบถามไดโ้ดยตรง ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
มีวิธีการท่ีหลากหลายมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไดแ้ก่ การโฆษณา 
(Advertising)  การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการตลาด
กิจกรรม (Event Marketing) เป็นตน้ 
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4.3  ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์สามารถแบ่งไดด้งัน้ี
 1.  ไม่มีออฟฟิศ เน่ืองจากเป็นองคก์ารขนาดเล็ก มีสมาชิกองคก์รไม่มาก ไม่มีการทาํ
ออฟฟิศอยา่งจริงจงั เช่นพวกงานเอกสาร ทาํใหข้าดจุดศูนยก์ลางของการเก็บขอ้มูล  
 “เราไม่มีออฟฟิศไง เราไม่มีคนทาํออฟฟิศ ไม่มีคนทาํออฟฟิศอย่างจริงจงั” (จารุนนัท ์
พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 
 2.  ใช้กระบวนการคิดงานนานขาดโอกาสในการหาทุน ความเป็นศิลปินในการ
สร้างสรรคง์าน ตอ้งใชก้ระบวนการคน้หานานทาํให้บีฟลอร์ เธียเตอร์สูญเสียโอกาสในการนาํงาน
ไปขายล่วงหนา้ในท่ีอ่ืนๆ เพราะไม่รู้จะขายอยา่งไรเน่ืองจากงานมีเพียงแค่แนวคิดท่ีจะทาํ แต่ยงัตอ้ง
คน้หา 
 “เราคิดวา่ปัญหาแรกก็จะเป็น เน่ืองจากว่าดว้ยวิธีการสร้างงานของเราในช่วงเวลาท่ีเรา
จะตอ้งประชาสัมพนัธ์ เรายงัไม่รู้วา่งานน้ีคืออะไร อนัน้ีปัญหาหลกั เพราะบางทีมนัจะมีแค่ concept 
ของผูก้าํกบั แต่มนัยงัไม่สามารถเป็นรูปธรรมวา่เร่ืองน้ีจะเก่ียวกบัอะไร เพราะฉะนั้นบางทีมนัยากท่ี
จะขาย concept ในงาน” (นานา เดก้ิน, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 22 มีนาคม 2558) 

 “ส่วนการจดัการเราคิดวา่เราใหเ้วลาในการทาํงานนอ้ยเกินไป เราเลยมีเวลาท่ีจะปรับแก้
งานตวัเองในกระบวนการนอ้ย หลายอยา่งกวา่จะเห็นวา่มนัไม่เวิร์คก็จะเล่นแลว้ ปรับอะไรก็ไม่ได้
มาก ตอ้งทาํไปตามโครงสร้างเดิมท่ีวางไวเ้พื่อใหทุ้กฝ่ายทาํงานไดท้นั แลว้เราเรียนรู้ดว้ยวา่วุฒิภาวะ
ความเป็นผูก้าํกบัของเราก็ยงันอ้ย เราตอ้งชดัเจนกวา่น้ีเวลาเราทาํงานกบัทีม บางทีเราเกรงใจทีมจน
เราก็หลุดออกจากส่ิงท่ีเราอยากไดจ้ริงๆ ไป” (ศศพินทุ์ ศิริวานิช, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 30 
มีนาคม 2558) 

 ความไม่ชดัในตวังานท่ีตอ้งการส่ือสารถึงประเด็นท่ีแทจ้ริง หรือความไม่กลา้พูดออกมา 
ทาํใหย้ากในการทาํประชาสัมพนัธ์ 

 “เราไม่ชดัเจนพอในงานของเรา มนัก็กระทบกบัส่ือพีอาร์เพราะเขาก็ไม่รู้จะเขียนยงัไง 
หรือทาํรูปยงัไง เขาก็ไม่ชดัแบบท่ีเราไม่ชดั” (ศศพินทุ์ ศิริวานิช, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 30 
มีนาคม 2558) 
 3.  ข้ีเกียจหาทุน (Sponsorship) การขายงานศิลปะเป็นส่ิงท่ีขายยาก เม่ือขายไม่ไดบ้่อยๆ 
ทาํให้เร่ิมไม่อยากนาํงานออกไปขายเพื่อขอเงินทุนสนบัสนุนตามท่ีต่างๆ ยกเวน้องค์กรท่ีให้การ
สนบัสนุนอยูแ่ลว้เป็นประจาํ เช่น Japan Foundation หรือ ANA 

 “จริงๆ ในฐานะ artistic director ฉนัไม่ควรข้ีเกียจในการหาสปอนเซอร์ เพราะฉนัเป็น
คนท่ีไม่มีดวงในการหาสปอนเซอร์ เราจะเป็นคนท่ีมีดวงเยอะ ในการขอแบบ Japan Foundation, 
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ANA นู่นนัน่น่ี เราก็จะกรอกใบสมคัร แต่ถา้ไปหาเอกชนเราไม่ค่อยมีดวงทางนั้นนะ หรือแบบมนัก็
จะแบบตอ้งโทรตาม หรือแบบวา่รู้จกัคนหรืออะไรอยา่งน้ี ซ่ึงหลงัๆ เราก็เร่ิมข้ีเกียจ เราก็เหน่ือยไม่
อยากทาํ” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 
 นอกจากนั้น การไม่มีการวางแผนหาทุนสํารองอ่ืนๆ ในขณะท่ีลงทุนใช้จ่ายกบัโปร
ดกัชัน่ไปมาก หวงัเพียงค่าบตัรอยา่งเดียว ก็ทาํใหข้าดทุน 

 “ขาดทุนเยอะ เรามีคนดูน้อยกว่าท่ีเราประเมินไปมาก แลว้ก็ไม่ไดห้าแหล่งเงินสํารอง
อ่ืนเลย เราหวงัค่าบตัรอยา่งเดียว” (ศศพินทุ ์ศิริวานิช, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 30 มีนาคม 2558) 

 4.  ความใหม่ของศิลปิน ยกตวัอยา่งงานโปรดกัชัน่ Didn’t Launch A Thousand Ship 
(งามหนา้) ของ ศศพินทุ ์ศิริวานิช ท่ีมีทิศทางไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัขององคป์ระกอบต่างๆ ทาํ
ใหภ้าพการส่ือสารการตลาดทั้งหมดไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไปดว้ย 

 “พอเป็นงานแรก เราก็ยงัมีทิศทางการกาํกบัท่ีไม่แข็งแรง กาํกบัเองเล่นเองก็ยากมาก เรา
วา่อนัน้ีคนดูก็เห็นไดใ้นงานวา่มนัยงัไม่ชดัเจนเท่าไร องคป์ระกอบต่างๆ มนัยงัไม่ค่อยเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั แลว้ก็ดว้ยความกลวั เราก็ไม่ค่อยกลา้ส่ือสารตอนพีอาร์วา่งานน้ีมนัการเมืองขนาดไหน 
ตอนแรกเราหวงัวา่เราอยากใหค้นดูมาเจอกบัประเด็นการเมืองเองเม่ือเขามาดูโดยไม่ตอ้งคาดหวงัมา
ก่อน แต่จริงๆ ถา้เราชดัเจนตรงนั้นกว่าน้ี เราอาจจะช่วยทาํให้คนดูตดัสินใจมาง่ายข้ึนกว่าน้ีก็ได้” 
(ศศพินทุ ์ศิริวานิช, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 30 มีนาคม 2558) 

 แมว้่าจะมีส่ือให้การตอบรับ ช่วยนาํเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์ให้ปรากฏบนส่ือหลัก
มากมาย ก็ไม่อาจช่วยใหเ้พิ่มจาํนวนคนดูข้ึนได ้

 “ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ คนตอบรับกบัส่ือเยอะมาก แต่จาํนวนคนท่ีมาดูจริงๆ มนัไม่เป็นไป
ตามนั้น อยา่งเราไดรั้บเชิญไปโต๊ะข่าวบนัเทิง หรือไดล้งมติชน หรือ Cheeze Magazine แชร์รูปการ
แสดง คนเห็นเยอะ แต่มนัไม่ไดท้าํใหค้นออกจากบา้นมาซ้ือตัว๋ดูงานเท่าไร” (ศศพินทุ ์ศิริวานิช, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 30 มีนาคม 2558) 

 5.  การไม่มีเกณฑ์ท่ีตั้งราคาอิงตลาด การตั้งราคาท่ีสูง หรือแพงในความรู้สึกของคนดู 
ในขณะท่ีคอนเซ็ปตข์องงานท่ีส่ือออกมาไม่ชดัเจนวา่น่าสนใจอย่างไร ทาํให้เกิดคาํถามในใจว่าจะ
คุม้ค่าท่ีจะเสียเวลาและค่าบตัรไปดูหรือไม่ ยกตวัอยา่งเช่น โปรดกัชัน่ Didn’t Launch A Thousand 
Ship (งามหนา้) เป็นการแสดงเด่ียวคร้ังแรกของศิลปิน ท่ีทาํงานเองตั้งแต่ตน้จนจบเก็บบตัรชมการ
แสดงภายใต้ช่ือของ บีฟลอร์ เธียเตอร์ ในราคาท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับนักแสดงคนอ่ืนๆ ท่ีมี
ทิศทางของตวังานชัดและแข็งแรงในประเด็นท่ีจะส่ือ ทาํให้คนดูไม่กล้าท่ีจะตดัสินใจมาดูงาน 
เน่ืองจากงานแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ มีความชดัเจนในเร่ืองของประเด็นท่ีจะส่ือสาร 
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 “ตอนทาํ pricing ก็คิดเหมือนกนัวา่การท่ีเป้ไม่เคยทาํ solo มาก่อนมนัเก่ียวไหม หมายถึง
วา่การตั้งราคาวา่เราตอ้งตั้งราคานอ้ยกวา่คนอ่ืนไหมในบีฟลอร์ เรารู้สึกวา่ Production คือการท่ีไม่วา่
จะเป็น Artist ใหญ่ Cost มนัก็ไม่ไดต่้างกนั ก็เลยรู้สึกวา่ไม่ไดโ้ฟกสัเร่ืองพาร์ทท่ีวา่เป็น Young artist 
”   (ศุรัณยา ปุญญพิทกัษ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 “งานปูเป้ก็ถูกตั้งคาํถามวา่ทาํไมตั้งราคาเท่าน้ี quality มนัเป็นยงัง้ี แลว้มนัเห็นจากกราฟ
อย่างน้ีแสดงว่าคุณตั้งราคา กบั quality ไม่สมดุลกนัหรือเปล่า ก็ถูกตั้งคาํถาม มนัก็เป็นฟีดแบคที
หลงั หรือวา่เป็นเพราะวา่ปูเป้ลงทุนเยอะ คือมนัอาจจะเป็นรายละเอียดของแต่ละอนัไม่เหมือนกนั” 
(จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 

 6.  การทาํงานร่วมกนักบัองค์กรอ่ืนท่ีไม่คุน้เคยกนั ยกตวัอย่างเช่น ตอนโปรดกัชั่น
สถาปนา (Ice berg) ซ่ึงทาํงานร่วมกนักบัทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีมีระบบการทาํงานท่ี
ค่อนขา้งแตกต่างกนั และมีการส่ือสารกนัน้อย ส่งผลให้มีการเขา้ใจคลาดเคล่ือนกนัในเร่ืองของ
ขอบเขตการรับผิดชอบ ทาํให้การแสดงสถาปนา ตอน Ice berg ท่ีจดัแสดงท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัมีคนดูไม่มากเท่าตอนถงัแดง ท่ีจดัแสดงท่ีสถาบนัปรีดี พนมยงค ์

 “คือ ตอนทาํไอซ์เบิร์ก producer ร่วมกนัระหว่างจุฬาฯ กบั บีฟลอร์ พอมนัทาํอะไร
ร่วมกนัแลว้มนัไม่ไดคุ้ยกนัชดัเจน เราก็คาดหวงัวา่ทางจุฬาฯ จะ PR ให้ พอมนัเป็นกลุ่มคนดูฐาน
จุฬาฯ แลว้เราก็เอ้ือมไปไม่ถึงฐานนั้นจริงๆ มนัก็มีคนดูได้ประมาณหน่ึงแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นนิสิต” 
(ดุจดาว (วฒันปกรณ์) บุญใหญ่, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 26 กุมภาพนัธ์ 2558) 

7.  กระบวนการสร้างสรรค์แปลกใหม่ แต่ไม่ครอบคลุมการประชาสัมพนัธ์ เช่น ในโปร
ดกัชัน่การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) แมว้่าจะมีความน่าสนใจใน
กระบวนการส่ือสารกบัผูช้มในส่วนของการประชาสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ ท่ีทุกอยา่งเป็นความลบัและน่า
ค้นหา ท่ีสําคัญสร้างความเป็ นพิ เศษให้กับผู ้ได้รับเชิญ แต่ปัญหาเกิดข้ึน เ ม่ือไปทําการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ส่ือเชิญไปพูดคุยออกรายการ ไม่สามารถให้ขอ้มูลใดใดแก่ส่ือไดเ้ลย
แม้กระทั่งวนัและรอบการแสดง เน่ืองจากทุกอย่างอยู่ในกระบวนการพูดคุยด้วยการเชิญและ
สอบถามแบบส่วนตวั  

 “เวลาเราออกส่ือหรือให้สัมภาษณ์ ก็ตอบเหมือนกันไม่บอกสถานท่ี ไม่บอกอันน้ี 
ประหน่ึงเป็นความลบัสุดยอด ก็นัน่แหละมนัก็มีปัญหาตามมา” (จารุนนัท์ พนัธชาติ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 

 นอกจากนั้น การเลือกใชค้าํวา่ “by invitation only”  ดงันั้นเม่ือไม่ไดส่้งคาํเชิญไปยงัทุก
คนท่ีคิดวา่เคา้จะสนใจการแสดง ก็ก่อใหเ้กิดความรู้สึกไม่ดี ไม่พิเศษ 
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 “การเลือกใชค้าํของเรา เช่น by invitation only  มนัก็สร้างความขุ่นเคืองให้กบับางคน
ไป พอเขาไม่ไดรั้บเชิญ เขาก็เลยรู้สึกแบบไม่พิเศษ” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 
15 มีนาคม 2558)  

 การท่ีตอ้งส่ือสารแบบส่วนตวัหน่ึงต่อหน่ึงสร้างภาระให้กบัทีมงานและตวัศิลปินเอง
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากทีมงานท่ีดูแลในส่วนการจดัการตอ้งทาํงานประจาํ ทาํให้ไม่สามารถตอบ
จดหมายหรือข้อซักถามต่างๆ ได้เต็มเวลา เม่ือภาระมาตกท่ีตัวศิลปิน ก็ส่งผลให้รบกวนเวลา
สร้างสรรคง์าน ทาํใหเ้กิดความเหน่ือยเกินกวา่ท่ีจาํเป็น 

 “อยา่ไปทาํเหน่ือย แทนท่ีจะมานัง่ซอ้ม นัง่เพน้ทรู์ป ตอ้งนัง่ตอบจดหมาย ตอบเมสเสจที
ละคน แลว้ตอ้งดูว่าหลุดคนไหนไหม คนน้ีส่งให้หรือยงั มนัเหน่ือยนะ เอ๊ะจะไล่ต่อหรือไม่ไล่ต่อ
หรือจะยงัไง เขาจะโกรธเราไหม คนน้ีควรส่งไหมเขาจะสนใจไหม มนัก็ตอ้งคิดของแต่ละคนๆ 
แลว้แต่ละคนเราก็คุยไม่เหมือนกนั นึกออกไหม อยากให้คนน้ีตอบจงัเลยแต่เขาไม่ตอบทาํยงัไงดี 
เขาคงไม่มาแล้วสินะ โอเคก็คงตอ้งตดัใจ ถ้าจะทาํก็คงตอ้งมีคนนั่งตอบให้อย่างจริงจงั เพราะว่า
ออร์แกนก็ทาํงาน คือทุกคนมีงาน คือเราทาํเป็นสเกลเล็ก เพราะวา่เราคิดวา่ Production น้ีมนัน่าจะ
ขาดทุน เพื่อจะได้ไม่เจ็บตวักันเยอะ แต่เอาเป็นว่าเอาเขา้จริงๆ คนจะมาท่ีเราเยอะ เหน่ือยมากท่ี
จะตอ้งมานัง่ตอบๆๆ” (จารุนนัท ์พนัธชาติ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 15 มีนาคม 2558) 

 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
มาจากการท่ีไม่มีการจดัการอย่างเป็นระบบ ไม่มีคนทาํออฟฟิศ  ความไม่ชดัเจนในงานของช่วง
เร่ิมตน้ทาํใหสู้ญเสียโอกาสในการหาทุนจากผูส้นบัสนุน และมีปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์, การ
ทดลองทาํอะไรใหม่ๆ โดยท่ีไม่เตรียมความพร้อมให้ดีทาํให้งานท่ีคาดหวงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย, 
การทาํงานในลกัษณะ Collaborate หรือ Produce ร่วมกนักบัองค์กรอ่ืน โดยท่ีขอบเขตของการ
ทาํงานไม่ชัดเจน ทาํให้เกิดปัญหาในเร่ืองการทาํการส่ือสารการตลาด หรือประชาสัมพนัธ์, การ
เลือกใชค้าํหรือวธีิการท่ีสร้างสรรคจ์นเกินไปก็ทาํให้เกิดความไม่ประทบัใจในคนดูบางกลุ่มและทาํ
การประชาสัมพนัธ์ยากกวา่เดิม 
 



 
บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

 ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง “ปัจจัย ท่ีส่งผลให้กลุ่มละครบีฟลอร์ เ ธียเตอร์ ประสบ
ความสาํเร็จ” เป็นงานวิจยัท่ีเนน้ศึกษาปัจจยัต่างๆ ทางการตลาด และวิธีการส่ือสารการตลาดท่ีมีผล
ต่อความสาํเร็จทาํใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มผูช้มท่ีมาชมการแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาํการศึกษาโดยใช้
วธีิการ 

 1.  สาํรวจเอกสาร (Documentary Research)  
 2.  สัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) 

โดยผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความสาํเร็จ 
2.  เพื่อศึกษาวธีิการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
3.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 

 
5.1  สรุปผลวจัิย 
       5.1.1 ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความสาํเร็จ  

 ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความสําเร็จ ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้ม
ระดบัมหภาค และ สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค มีรายละเอียดดงัน้ี 
                  5.1.1.1  สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาค คือ ปัจจยัภายนอกท่ีสามารถก่อผลกระทบต่อการ
แสดงของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ เน่ืองจากทางกลุ่มละครเป็นทาํการแสดงเพื่อส่ือสารกบัคนดู
ในประเด็นสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ สภาพแวดล้อมระดับมหภาคเป็นส่ิงท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์ไม่
สามารถคบคุมได้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํได้เพียงหมุนไปตามกระแส เกาะ
กระแส และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เท่านั้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1)  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ไม่ค่อยมีผลมากนกัต่อจาํนวนผูช้มของกลุ่มละครบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ แต่จะเป็นในลกัษณะท่ีเม่ือมีโปรดกัชัน่แสดงในช่วงเวลานั้นพร้อมกนัหลายโปร
ดกัชัน่ แลว้บีฟลอร์ เธียเตอร์จะทาํอย่างไรให้ผูช้มเลือกท่ีจะจ่ายเงินมาดูการแสดงของ ขอ้ดีของบี
ฟลอร์คือรูปแบบของงานจะแตกต่างจากกลุ่มละครอ่ืนๆ ฐานผูช้มจึงแตกต่างไปดว้ย อาจมีบา้งท่ี



150 

เป็นฐานคนดูซํ้ ากนัคือคนดูท่ีชอบดูละครโรงเล็ก  แต่ถา้วดัท่ีจาํนวนผูช้มแลว้แมจ้ะมีละครชนกนั
หลายโปรดกัชั่น คนดูของบีฟลอร์ เธียเตอร์ก็ไม่ได้ลดลงจนเรียกว่าซบเซา ยงัมีผูช้มหนาแน่นใน
เกือบทุกๆ รอบการแสดง 

 บีฟลอร์ เธียเตอร์ ไม่ได้ประสบปัญหาเร่ืองการขาดแคลนเงินทุนในการสร้างงาน 
เน่ืองจากการสร้างงานนั้นอยู่ในสัดส่วนของละครโรงเล็ก แมว้่าในบางโปรดกัชั่นจะมีขนาดท่ี
ค่อนขา้งใหญ่กว่าโปรดกัชัน่อ่ืนๆ แต่ก็ยงัมีการบริหารจดัการเงินทุนอยู่ในระดบัท่ีสามารถทาํได ้
ควบคุมได้ มีการหมุนเวียนเงินทุนในแต่ละโปรดกัชั่นจากยอดขายบตัร หรือเงินทุนท่ีได้รับการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 2)  สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย เน่ืองจากกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็น
กลุ่มละครท่ีสร้างสรรคก์ารแสดงในประเด็นสังคมและการเมืองเป็นส่วนใหญ่ สภาพแวดลอ้มทาง
สังคมการเมืองและกฎหมายจึงมีผลกระทบต่อการแสดงของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ดงัน้ี 
       2.1)  สภาพแวดลอ้มทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อการหาผูส้นบัสนุนดา้นเงินทุน
บางราย (Sponsor) เน่ืองจากประเด็นการสร้างสรรคก์ารแสดงของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์โดย
ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัสังคมและการเมือง ภายใตส้ถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่สงบเรียบร้อยใน
ปัจจุบัน ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู ้สนับสนุนศิลปะการแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ จากท่ีหา
ผูส้นับสนุนยากอยู่แล้วในการทาํการแสดงละครโรงเล็ก ก็ยิ่งยากมากข้ึน การหาผูส้นับสนุนมกั
ไม่ได้รับการตอบรับ นอกจากว่าหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนการทาํงาน
ประเด็นเชิงสังคม ซ่ึงส่วนใหญ่ ก็จะสนบัสนุนศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเป็นรายบุคคลไป โดยในกลุ่มบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ งานท่ีหาผูส้นบัสนุนไดง่้ายท่ีสุดจากผูส้นบัสนุนการทาํงานศิลปะในประเด็นเชิง
สังคมคืองานของธีระวฒัน์ มุลวไิล 

 ส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การทาํประชาสัมพนัธ์ทาํได้
ค่อนข้างยาก เน่ืองจากความเป็นกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ค่อนข้างมีภาพชัดในการพูดเร่ือง
การเมือง จึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมากในการนาํเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์ออกไปไม่ให้เป็นการ
โจมตีใครคนใดคนหน่ึง หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอยา่งในเร่ืองสถาปนา ทาํให้ไม่สามารถส่ือสารเน้ือหา
เพื่อประชาสัมพนัธ์กบัคนดูไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา  

 ส่งผลกระทบต่อจาํนวนผูช้ม การท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์ สร้างจุดยืนไวค้่อนขา้งแข็งแรง วา่
จะนาํเสนอการแสดงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสังคม การเมือง เพื่อเป็นตวัแทนจากเสียงของคนกลุ่มหน่ึง
ในสังคม ทาํให้มีผลดีต่อผูช้มเพราะดว้ยความกลา้ในการแสดงออกและการนาํเสนอน้ี ทาํให้มีผูท่ี้
สนใจประเด็นท่ีเก่ียวกบัสังคม การเมือง มาชมงานของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์เพิ่มข้ึน  
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       2.2)  สภาพแวดลอ้มทางกฎหมาย ในช่วงปีท่ีผา่นมาตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 -  1 
เมษายน 2558 ประเทศไทยอยูภ่ายใตก้ฎอยัการศึก ทาํให้กฎหมายขอ้น้ีส่งผลกระทบต่อการแสดงเร่ือง
บางละเมิด (2015) ท่ีจดัแสดงไปเม่ือช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยในรอบการแสดงวนัแรกทาง 
คสช. ไดส่้งทหารมาสังเกตการณ์พร้อมแจง้วา่ให้ยกเลิกการแสดงเร่ืองบางละเมิด เน่ืองจากมีผูแ้จง้
วา่เป็นการแสดงท่ีอาจผิดกฎหมาย ม.112 และภายใตก้ฎอยัการศึกน้ี ตอ้งมีการขออนุญาตในการทาํ
การแสดงก่อนถึงจะแสดงได ้นบัวา่เป็นปรากฏการณ์ใหม่สําหรับผูท้าํงานศิลปะ เพราะท่ีผา่นมาไม่
เคยมีใครทราบเร่ืองน้ีมาก่อน แต่เม่ือการเจรจาผ่านไปการแสดงไดรั้บอนุญาตการแสดงต่อภายใต้
เง่ือนไขท่ีวา่ จะมีทหารมาอยูค่วบคุมเพื่อรักษาความเรียบร้อยในทุกรอบการแสดง บีฟลอร์ เธียเตอร์
จึงตอ้งประชุมด่วนภายใน เพื่อปรับเปล่ียนการแสดงบางอยา่ง มีการช่วยกนัดูเพื่อทดสอบเน้ือหาวา่มี
ส่วนใดท่ีหม่ินเหม่ต่อการตีความไดบ้า้ง มีการปรึกษาผูรู้้ทางดา้นกฎหมาย เน่ืองจากการแสดงของ
กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์มกัเปิดพื้นท่ีให้คนดูได้คิดและตีความตามประสบการณ์ของแต่ละคน ซ่ึง
เป็นไปไดว้า่บุคคลท่ีแจง้ไปยงัทาง คสช. นั้น คือคนท่ีเคยมาดูละครเร่ืองบางละเมิดในคร้ังแรก แลว้
ตีความไปในทางดงักล่าว 

 เกิดพลงัมวลชนสนบัสนุนละครบางละเมิดเยอะ ภายหลงัจากมีข่าววา่ละครบางละเมิด
ถูกจบัตาจากภาครัฐ เม่ือข่าวแพร่ออกไปผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ ภายในเวลาสองชัว่โมง การ
แสดงรอบแรกของบางละเมิดก็มีคนดูลน้จนตอ้งเสริมท่ีนัง่ พลงัมวลชนท่ีสนบัสนุนกลุ่มละครบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ ส่ือมวลชน หรือบุคลากรจากองค์กรภาคสิทธิมนุษยชนต่างๆ มีความตอ้งการชม
ละครบางละเมิด เกิดความอยากรู้ว่าละครแบบไหนท่ีถูกจบัตาจากทหารภายใตส้ถานการณ์ทาง
การเมืองท่ีไม่ปกติ ภาพลกัษณ์ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีผา่นส่ือออกไปยิง่ตอกย ํ้าความเป็นกลุ่มละครท่ี
แรงในเร่ืองการเมืองมากข้ึน 

 เกิดความกลวัและกงัวลกบัตวัศิลปินในกลุ่มในฐานะของคนสร้างสรรค์งาน มีความ
กังวลในเร่ืองการท่ีจะส่ือสารกับบุคคลอ่ืนๆ มากข้ึน ต้องระมัดระวงัมากข้ึนในการสร้างงาน
 นอกจากในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์จากกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ แล้ว ปัจจยัทาง
การเมืองยงัมีผลตรงไปยงัส่ือมวลชนท่ีตอ้งการเขียนข่าวเก่ียวกบัการแสดงให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์
ดว้ย เพราะวา่การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพนัธ์ใหก้ลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ในการแสดงต่างๆ เปรียบได้
กบัการเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียในเน้ือหานั้นๆ ของส่ือมวลชน หากเน้ือหามีความสุ่มเส่ียงท่ีจะโดน
จบัตามองจากรัฐ ส่ือมวลชนก็ต้องเล่ียงในการนําเสนอแบบตรงๆ ทาํให้บางคร้ังส่งผลให้ลด
อรรถรสในการเชิญชวนลงไป 
       3)  สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีแข่งขนักนัดา้นขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน 
เน่ืองจากมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมาก มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึง
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ขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็ว กระแสของ Social Media เป็นท่ีนิยม เน่ืองจากเป็นส่ือฟรีท่ีมีอยูใ่นมือทุก
คน สามารถเขา้ถึงและเป็นเจา้ของไดง่้าย เผยแพร่ขอ้มูลไดง่้ายและแพร่กระจายไดร้วดเร็ว กลุ่มบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ จึงหยิบเอาส่ือ Social Media ต่างๆ มาใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
กบักลุ่มคนดู ซ่ึงก็ไม่ไดทิ้้งส่ือออนไลน์แบบเก่า อยา่งเวป็ไซต ์หรือ อีเมลล์ เพราะเวป็ไซตเ์ป็นส่ิงท่ี
สามารถยืนยนัความเป็นตวัตนว่ามีอยู่จริงไดดี้ท่ีสุด ในขณะท่ีอีเมลล์ ก็ยงัคงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีใช้ส่ง
ข่าวสารถึงผูช้มแบบหน่ึงต่อหน่ึง 

 ส่ือสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการรับข่าวสารของผูท่ี้ชอบดูงานศิลปะ หรือละคร
โรงเล็กท่ีเป็นแนวทางเลือก เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีพื้นท่ีฟรี สามารถเขียน Content ลงไปเองได ้ทาํให้คน
ส่วนใหญ่ท่ีอยากแสดงความคิดเห็นต่องานท่ีไปชม เลือกใชช่้องทางน้ีในการแสดงความคิดเห็นมาก
ข้ึน ทั้งบอกกล่าวความรู้สึก จนถึงวิพากษ์วิจารณ์ การแชร์ความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียจากผูช้ม 
โดยเฉพาะผูช้มท่ีมีช่ือเสียงในสังคม เช่นนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในแวดวงสังคม นกั
คิด นกัเขียน ต่างๆ ทาํให้เกิดการบอกต่อเร่ืองการแสดงแพร่หลายได้ง่ายในสังคมออนไลน์ ซ่ึงบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ ก็หยิบเอาส่วนน้ีมาแชร์ขอ้ความต่อเพื่อดึงดูดผูช้มอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดม้าดูละครของบี
ฟลอร์ เธียเตอร์มากข้ึน 
       4)   สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ใชชี้วติมีผลค่อนขา้งมากต่อการมาชมละคร
ของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ โดยเฉพาะประเด็นท่ีพูดกบัวฒันธรรมการดาํรงชีวิต ยกตวัอยา่งเช่น เร่ือง
สันดานกา ท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์เคยนาํเสนอ เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวงการพระพุทธศาสนาไนประเทศ
ไทย วฒันธรรมไทยจะถือเอาเร่ืองศาสนาเป็นของสูง แตะต้องวิพากษ์วิ จารณ์ไม่ได้ ในขณะท่ี
ชาวต่างชาติสนใจมากวา่ ประเด็นท่ีแตะตอ้งไม่ไดแ้ต่ถูกพดูถึงในสังคมจะเป็นอยา่งไร 

 ยงัมีคนไทยส่วนมากไม่เขา้ใจวา่ Physical Theatre คืออะไร ดูยาก เขา้ใจยาก งานอาร์ต 
ปีนบนัไดดูหรือเปล่า และท่ีสําคญัการพูดวิพากษว์ิจารณ์อะไรตรงๆ เป็นส่ิงท่ีคนไทยส่วนใหญ่ไม่
ชอบ แต่ขอ้ไดเ้ปรียบของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ก็อยู่ท่ีการส่ือสารโดยใช้ Physical Theatre 
เพราะเป็นภาษาท่ีเปิดโอกาสใหค้นดูไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัรับสารไดม้ากกวา่แค่การฟังความจากการ
ไดย้ินและตาเห็น อีกทั้งไร้พรมแดนในเร่ืองภาษาพูด ง่ายต่อการรับชมของคนดูท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
ทาํใหค้นดูของกลุ่มบีฟลอร์ค่อนขา้งมีความหลากหลายในปัจจุบนั อีกทั้งมีคนดูท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษา
เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีเรียนดา้นศิลปะการแสดง หรือกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบเสพงานศิลปะท่ี
หลากหลาย เช่นกลุ่มคนท่ีชอบดูภาพยนตร์ 

 วฒันธรรมการดูละครของชาวต่างประเทศทาํให้คนดูของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ท่ีส่ือสาร
ดว้ยอวจันะภาษา หรือท่ีเรียกวา่ Physical Theatre มีคนดูเป็นกลุ่มชาวต่างชาติมาก ยกเวน้งานของธี
ระวฒัน์ มุลวิไล ท่ีงานส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นทางสังคมท่ีอยูใ่นบรรยากาศท่ีคนไทยก็มีส่วนร่วม 
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ทาํใหง้านของธีระวฒัน์ มุลวิไล มีผูช้มท่ีเป็นคนไทยและต่างชาติติดตามมากกวา่ศิลปินคนอ่ืนๆ ใน
กลุ่ม 

 วงการละครเวทีท่ีเป็นขนาดเล็ก หรือท่ีเรียกละครโรงเล็ก มักมีข้อจํากัดในการ
ประชาสัมพนัธ์ในส่ือท่ีเป็นส่ือกระแสหลัก เน่ืองจากขนาดความน่าสนใจไม่ได้ใหญ่พอ อีกทั้ง
วฒันธรรมของการเสพข่าวศิลปวฒันธรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีความบนัเทิงมากกว่า 
ข่าวบนัเทิงจึงออกมาในรูปแบบของข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัดารา หากจะเป็นศิลปะก็มกัเก่ียวขอ้งกบัคน
ดัง  อย่างไรก็ตามย ังมี ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือโทรทัศน์บางประเภทท่ีย ังให้ความสนใจกับ
ศิลปะการแสดงต่างๆ ซ่ึงส่ือประเภทน้ีนบัวา่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้การแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์
ไดอ้อกสู่สายตาของสาธารณะ แต่การจะไดรั้บการตอบรับจากส่ือเหล่าน้ี บีฟลอร์ เธียเตอร์ก็ตอ้งมี
ความน่าสนใจมากพอท่ีจะดึงดูให้ส่ือมวลชนนาํเสนอข่าว ซ่ึงบีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นกลุ่มละครขนาด
เล็กท่ีมีความแขง็แรงทั้งในเร่ืองความเป็นกลุ่มองคก์รเดียวกนั และในเร่ืองการนํ้ าเสนอทิศทาง หรือ
อุดมการณ์ ซ่ึงสามารถดึงดูดส่ือมวลชนใหส้นใจได ้
       5)  สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั จุดแข็งท่ีทาํให้บีฟลอร์ขายได ้คือความแปลก
ใหม่ในรูปแบบการนาํเสนอ ความชดัเจนในจุดยืนของความเป็น Physical Theatre ท่ีทาํให้แตกต่าง
จากกลุ่มละครอ่ืนๆ เป็นทางเลือกใหก้บัคนดู ชดัเจนในเร่ืองของอตัลกัษณ์ 

 ช่วงท่ีมีการผลิตละครโรงเล็กออกมาพร้อมๆ กนั แสดงในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั เกิดผล
กระทบอยา่งมากในจุดท่ีคนดูท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีติดตามละครโรงเล็กตอ้งเลือกว่าจะดูอะไร หรือไม่ดู
อะไร ตอ้งพยายามหาจุดดึงดูดท่ีมากข้ึน ท่ีทาํให้คนยอมจ่ายเงินมาดู ทาํให้คนดูท่ีเป็นฐานสนบัสนุน
บีฟลอร์ เธียเตอร์มาตลอดรู้สึกวา่ไดรั้บการใส่ใจ 

 อุตสาหกรรมละครเวทีในประเทศไทยช่วงปี 2557 เติบโตข้ึนมาก วดัจากการท่ีมีโปร
ดกัชัน่มากข้ึน มีการเปิดพื้นท่ีให้กบัศิลปินไดส้ร้างสรรคง์านมากข้ึน มีการผสมผสานกนัในแวดวง
ศิลปะท่ีหลากหลายแขนงเขา้ดว้ยโดยมีพื้นท่ีสนบัสนุน ก่อให้เกิดศิลปินต่างชาติเขา้มาทาํงานศิลปะ
ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน มีแนวโนม้ท่ีจะมัน่คงและเติบโตไดน้านอยา่งต่อเน่ือง 

 ละครโรงเล็กว่า เป็นลกัษณะของการพึ่งพาและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัมากกว่าท่ีจะ
เป็นบรรยากาศของการแข่งขนั เพราะบ่อยคร้ังจะเห็นนกัแสดงจากเร่ืองหน่ึง มาเป็นทีมงานของอีก
เร่ืองหน่ึง นัน่หมายความวา่วงการละครเวทีขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมแบบพึ่งพา สนบัสนุนและ
ถ้อยทีถ้อยอาศยักัน มากกว่าท่ีจะแข่งขันกันเชิงธุรกิจ แม้ว่างานบางช้ินบางอนัจะไม่ได้ดีหรือ
สมบูรณ์มากนกัแต่ศิลปินก็ยงัคงสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการสร้างสรรค์งานให้ต่อเน่ือง เพราะ
งานศิลปะการแสดงประเภทละครเวทีส่วนใหญ่เป็นการส่งเสียงเพื่อสะทอ้นความเป็นไปของสังคม 
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ตอ้งการให้เกิดจุดเปล่ียนบางอย่างจากตวัผูช้ม เป็นการช่วยกนัสร้างให้เกิดพื้นท่ีทางการแสดงมาก
ข้ึนมากกวา่การแข่งขนั 
                  5.1.1.2  สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค มีผลกระทบต่อการประสบความสําเร็จของกลุ่ม
ละครบีฟลอร์ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก มีทรัพยากรบุคคลจาํกดั ตอ้งมีการนาํ
ทรัพยากรบุคคลจากภายนอกเขา้มาร่วมสร้างสรรคผ์ลงานมาก ภายใตเ้ง่ือนไขดา้นเงินทุนท่ีมีจาํกดั
ซ่ึงสภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ สามารถสรุปไดด้งั 

1)  บุคลากรหรือวตัถุดิบจากภายนอกกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ (Supplier) วตัถุดิบในการ
ผลิตละครของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ จะแตกต่างไปตามแต่ละโปรดกัชั่น ข้ึนอยู่กับความ
ตอ้งการของศิลปินเจา้ของงานหรือโปรดกัชัน่นั้นๆ วา่ตอ้งการทาํงานร่วมกบัใคร หรือจดัแสดงใน
พื้นท่ีท่ีไหนท่ีเหมาะสมกบัการแสดงช้ินนั้นๆ โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ                   
      1.1)  ดา้นทรัพยากรบุคคล ศิลปินผูส้ร้างสรรคง์านหรือโปรดกัชัน่จะเป็นผูค้ดัเลือก
เองว่าตอ้งการหรืออยากท่ีจะทาํงานร่วมกบัใครบา้ง โดยเบ้ืองตน้ จะหาโปรดิวเซอร์ ซ่ึงเป็นคน
ภายในกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ เองก่อน แล้วจากนั้นจะเลือกผูท่ี้จะมาทาํงานด้านเทคนิคต่างๆ เช่น 
แสง เสียง งาน Graphic Design หรือนกัแสดงอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดส้ังกดัสมาชิกกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ โดย
ตวัศิลปินจะเป็นผูเ้ลือกเอง ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเพื่อนศิลปินดว้ยกนัเอง ท่ีทาํงานศิลปะ มีความ
ถนดัดา้นต่างๆ ท่ีศิลปินอยากร่วมงานดว้ย หรือร่วมงานกนัจนคุน้เคยกนัดี ส่วนทีมงานดา้นแรงงาน 
หรือส่วนต่างๆ ท่ีนอกเหนือไปจากน้ี ทางโปรดิวเซอร์จะเป็นผูจ้ดัหา ในการทาํงานกบัองค์กรท่ี
ไดรั้บเชิญไปจะมีผลกระทบบา้งในส่วนของการจดัการกบับางองค์กรท่ีมีวฒันธรรมการทาํงานท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจากความเป็นกลุ่มละครเล็กๆ ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ คนหน่ึงคนตอ้งสามารถทาํได้
หลายหนา้ท่ี และตอ้งมีความต่ืนตวัสูง เม่ือไปเจอองคก์รท่ีมีการทาํงานท่ีแตกต่างกนัและมีขีดจาํกดั
ในการเขา้ไปดาํเนินการเอง มกัส่งผลกระทบต่อจาํนวนผูช้ม 

     1.2)  ดา้นพื้นท่ีดา้นการแสดง กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ มีพื้นท่ีเป็นห้องสีเหล่ียม
เล็กๆ ท่ีเรียกวา่ Black box เป็นทั้งท่ีประชุม ท่ีซ้อม และท่ีจดัแสดงอยูแ่ลว้ ท่ีสถาบนัปรีดี ซอยทอง
หล่อเป็นหลกั บางคร้ังก็แสดงท่ีเดโมเครซ่ี เธียเตอร์ สตูดิโอ และนานแลว้เคยไดไ้ปแสดงท่ีภทัราวดี 
เธียเตอร์ ซ่ึงผลก็คือก็จะไดค้นดูประจาํของท่ีนัน่เป็นผูช้ม อยา่งในช่วงแรกท่ีไปแสดงท่ีเดโมเครซ่ี 
เธียเตอร์ สตูดิโอก็จะดึงคนดูไปยาก คนยงัไม่คุน้เคยกบัสถานท่ี เพราะการเดินทางไม่สะดวกเท่าท่ี
ทองหล่อ  

2)  ผูบ้ริโภคหรือผูช้ม คือส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดต่อการแสดงของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
เน่ืองจากในกระบวนการส่ือสารจะสัมฤทธ์ิผลไดก้็ต่อเม่ือมีผูรั้บสารซ่ึงก็คือผูช้ม และนอกจากนั้น
ผูช้มคือแหล่งท่ีมาของรายได ้ซ่ึงผูช้มของกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียร์เตอร์ ค่อนขา้งมีหลากหลาย  
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 บีฟลอร์ เธียเตอร์ไม่ไดจ้าํกดักลุ่มเป้าหมายลงไปชดัๆ ว่าตอ้งเป็นใคร แต่จะคุยกนัทุก
คร้ังท่ีมีการทาํการแสดงวา่อยากให้มีคนดูใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน ทาํงานให้เขา้ถึงคนอ่ืนๆท่ีไม่ค่อยไดดู้
งานบีฟลอร์ เธียเตอร์สนใจมาดูงาน ท่ีไม่ใช่แค่ฐานคนดูประจาํ ซ่ึงศิลปินแต่ละคนในกลุ่มบีฟลอร์ 
เธียเตอร์ก็จะมีความแตกต่าง กลุ่มคนดูจะไม่เหมือนกนั ซ่ึงในทุกๆ การแสดงท่ีเกิดข้ึน จะมีคนดูหนา้
ใหม่เพิ่มข้ึน โดยสังเกตได้ชัดจากยอดไลค์ท่ี เพิ่มข้ึนจะแฟนเพจ เม่ือการแสดงนั้ นๆ จบลง 
นอกจากนั้นการเชิญบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นนั้นๆ มาชมการแสดงก็สามารถขยายผูช้ม และทาํ
ใหมี้คนรู้จกับีฟลอร์ เธียเตอร์เพิ่มข้ึน 

 บีฟลอร์ เธียเตอร์ มีการปรับเปล่ียนวธีิการนาํเสนอตวัเอง มีการสร้างการรับรู้ของ Brand 
ว่าน่ีคือบีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละคร Physical มีการระดมทุนเพื่อนําโปรดักชั่นไปแสดงท่ี
ต่างประเทศ เร่ิมนาํงานของตวัเองออกไปผนวกเขา้กบัศิลปะแขนงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่แค่แวดวงของละคร 
สร้างเครือข่ายใหม่ๆของกลุ่มศิลปิน ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ส่งผลให้เกิดคนดูใหม่กบับีฟลอร์มากข้ึน 
กลายเป็นความเจ๋ง มีภาพลกัษณ์ท่ีเป็นความทนัสมยักบัคนท่ีดูละครของบีฟลอร์ เธียเตอร์ และยงัมี
เร่ืองประเด็นสังคมการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งอีกดว้ย ทาํให้มีคนดูท่ีหลากหลายแมจ้ะไม่ใช่คนท่ีดู
ละครเป็นประจาํ มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการศิลปะมาชม และมาชมอยา่งต่อเน่ือง อยา่งเช่นกฤติยา 
กาววีงศ ์

3)  สมาชิกกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ สภาพแวดลอ้มภายในองค์กรของกลุ่มบีฟลอร์ เธีย
เตอร์ จะเป็นลกัษณะของการช่วยกนัขบัเคล่ือนกลุ่มให้ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากเป็นกลุ่มละคร
ขนาดเล็ก ไม่ได้มีฝ่ายหรือแผนกต่างๆ เหมือนองค์กรขนาดใหญ่ ลกัษณะการดาํเนินงานจึงเป็น
เหมือนอุตสาหกรรมครอบครัว ทุกคนสามารถทาํไดห้ลายหนา้ท่ี ตามความถนดั 
 เน่ืองจากบีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก ไม่มีการทาํออฟฟิศ ในอดีตจะ
เครียดมากกบัการทาํโปรดกัชัน่แลว้ขาดทุน จึงมีการวางแผนการจดัการใหม่ท่ีไม่ให้ขาดทุนเกินไป 
โดยวางแผนงบประมาณขาดทุนไวเ้ลยวา่ในหน่ึงปี ทาํโปรดกัชัน่รวมกนัทั้งหมดแลว้ ขาดทุนไดไ้ม่
เกินเท่าไหร่ เพื่อเป็นการลดความเครียดในเร่ืองขาดทุนลง ให้ทุกคนช่วยกนัประคบัประคองเร่ือง
รายได ้
       5.1.2 วธีิการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจะวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาท่ีเลือกมาก คือการแสดง 5 โปรดกัชัน่ 
ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2557 – กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2558 จาํนวน 5 โปรดกัชัน่ เท่านั้น คือ 1. 
สถาปนา ตอนถงัแดง 2. สถาปนา ตอน Ice berg 3. Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) 4. 
บางละเมิด (2015) 5. แบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
ตามหลกัของส่วนประสามทางการตลาด ดงัน้ี 
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                 5.1.2.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์ในกระบวนการสร้างสรรคง์านการแสดง ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ของศิลปินเป็นหลกั เร่ืองราวจะผา่นกระบวนการคิด หรือมาจากประสบการณ์ตรงของศิลปินนั้นๆ 
เช่น เร่ืองสถาปนาเกิดข้ึนจากการท่ีตวัศิลปิน คือ ธีระวฒัน์ มุลวิไล ไดม้องยอ้นกลบัไปท่ีชีวิตวยัเด็ก 
การเติบโตในโลกของศิลปะท่ีเกิดข้ึนก็เพราะความรุนแรง ในครอบครัว การบังคับ การห้าม 
ความสัมพนัธ์ท่ีตึงเครียดในบา้น นาํไปสู่การหาทางออกผา่นงานศิลปะ และเม่ือเวลาผา่นไป ผลงาน
ของเขาหลายช้ินเสนอเร่ืองความรุนแรงในโครงสร้าง ความไม่เป็นธรรม และความรุนแรงท่ีมนุษย์
กระทาํต่อมนุษย ์ 
 เร่ือง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) เป็นเร่ืองท่ีศิลปิน คือ ศศพินทุ ์ศิริวา
นิช ได้แรงบันดาลใจมาจากสังคมการเมืองช่วงรัฐประหารเสร็จใหม่ๆ โครงการคืนความสุข
หลัง่ไหลเขา้มาคนทุกคนพยายามบอกว่าตวัเองมีความสุข การทาํอะไรแบบผกัชีโรยหนา้ หรือการ
จบัแพะ ทั้งหมดเพื่อจะสร้าง “ภาพลกัษณ์” ท่ีดีของประเทศ ศิลปินจึงนาํมาจบัประเด็นเร่ืองความ
สวยงาม ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองของเปลือกนอก 
 เร่ืองบางละเมิดจุดเร่ิมตน้เกิดข้ึนเม่ือประมาณ ปี 2012 ในช่วงนั้นมนัจะมีเหตุการณ์ท่ีมี
ความรุนแรงเกิดข้ึนในสังคมไทย แล้วก็มีการใช้กฎหมายบางมาตราซ่ึงศิลปินรู้สึกตั้งคาํถามกบั
กฎหมายมาตราน้ี ซ่ึงความรู้สึกในตอนนั้นมนัส่งผล สั่นสะเทือนกบัตวัศิลปินเอง จนรู้สึกวา่ถา้ไม่ทาํ
เร่ืองน้ีมนัไม่ได ้บางละเมิดเป็นเร่ืองราวท่ีพดูถึงแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนกบัพื้นท่ี
ใดพื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงตั้งแต่เร่ืองราวชีวติประจาํวนัไปจนถึงเร่ืองเสรีภาพในการแสดงออกในท่ีสาธารณะ 
เก่ียวกบัสังคม หรือการเมือง โดยการนาํเสนอไม่ไดต้ดัสินวา่มนัเป็นอยา่งไร 
 แบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) เป็นการแสดงท่ีมีแรงบนัดาลใจมา
จากการทาํรัฐประหารโดยตรง เน่ืองจากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมามีการทาํรัฐประหารบ่อยคร้ัง ศิลปิน
จึงสร้างงานช้ินน้ีข้ึนเพื่อทดสอบว่า เราอดทนกบัมนัไดจ้ริงๆ หรือเปล่า เป็นการทดสอบทั้งในแง่
ของศิลปิน และคนดู ซ่ึงการแสดงเล่นกบัความน่าเบ่ือของส่ิงท่ีเกิดข้ึนซํ้ าๆ จากการกระทาํของ
ศิลปินเอง 
                5.1.2.2  ดา้นราคา (Price) การกาํหนดราคาบตัรของบีฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีผูว้ิจยัศึกษาตาม
ขอบเขตงานวิจยัช้ินน้ี พบการกาํหนดราคาบตัรแบ่งได ้2 แบบ คือ ราคาท่ีกาํหนดราคาบตัร และ
ราคาท่ีใหผู้ช้มเลือกจ่ายตามความพอใจแบบมีเง่ือนไข 
 1.  ราคาท่ีกาํหนดราคาบตัร การกาํหนดราคาบตัรการแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็น
การอิงราคาตลาดละครโรงเล็ก (เฉล่ียปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณ 500 บาท – ผูว้ิจยั) ซ่ึงการกาํหนดราคา
บตัรนั้นของบีฟลอร์ เธียเตอร์ก็ข้ึนอยูก่บัศิลปินเจา้ของผลงานดว้ย วา่เป็นท่ีรู้จกัและสนใจแค่ไหน มี
ความมัน่ใจในการกาํหนดราคาหรือไม่ 
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 สถาปนาเป็นโปรดกัชั่นท่ีมีราคาบตัรนกัศึกษา ซ่ึงโดยปกติบีฟลอร์ เธียเตอร์ไม่มีการ
กาํหนดราคาบตัรนกัศึกษา  
 ราคาบตัรการแสดงสถาปนาอยูท่ี่ 600 บาท ราคาบตัรนกัศึกษาอยูท่ี่ 300 บาท เพราะเป็น
การทาํงานร่วมกนักบัสถาบนัการศึกษา ซ่ึงบตัรราคานกัศึกษาในโปรดกัชัน่สถาปนามีราคาถูกกวา่ท่ี
คิด ทาํใหใ้นแง่รายไดจ้ากการขายบตัรนั้นขาดทุน แต่ไดรั้บเงินทุนจากการสนบัสนุนของหน่วยงาน
อ่ืนมาแทน  
 2.  ราคาท่ีให้ผูช้มเลือกจ่ายตามความพอใจแบบมีเง่ือนไข การแสดงแบบทดสอบความ
อดทน (The test of endurance) ไม่มีการกาํหนดราคาบตัร เน่ืองจากศิลปินไม่รู้จะตั้งราคาอยา่งไร 
เบ้ืองตน้การแสดงช้ินน้ีจะมีการเปลือย แต่ถา้ภาพประชาสัมพนัธ์ท่ีออกไปเห็นวา่มีการเปลือยคนก็
จะมาดูส่ิงท่ีเปลือย ราคาก็จะเป็นเง่ือนไขการเปลือยในการแสดง จึงตดัสินใจไม่กาํหนดราคา จ่าย
เท่าท่ีอยากจ่าย โดยจ่ายก่อนชมการแสดง โดยมี 3 ทางเลือกให้ผูช้มไดจ่้ายเพื่อเป็นการสนบัสนุนส่ิง
ท่ีผูช้มสนใจ ไดแ้ก่ 1. จ่ายให้กบัหน่วยงานท่ีให้การช่วยเหลือนกัโทษการเมืองและญาติ 2. จ่าย
ใหก้บัโครงการรักษแ์มว ปันนํ้าใจใหแ้มวจร 3. จ่ายใหก้บับีฟลอร์ เธียเตอร์  
 แนวคิดในการกาํหนดราคาบตัรให้เป็นแบบน้ี เกิดจากท่ีศิลปินอยากรู้วา่ผูช้มท่ีมาดูงาน 
สนใจอะไรเป็นพิเศษ มีอะไรท่ีเป็นปัญหาสําหรับเขา ซ่ึงอาจทาํให้คนท่ีไม่เคยรู้เลยว่ามีเร่ืองพวกน้ี
อยูใ่นสังคมไดต้ระหนกัรู้ว่ามีอยู่ ซ่ึงถา้รายไดท่ี้ไดรั้บมาเกิดกาํไรหลงัจากทาํการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ 
แลว้ ก็นาํไปช่วยเหลือองคก์รเหล่านั้น 
                 5.1.2.3  การจดัจาํหน่าย (Place) โดยส่วนใหญ่จะเป็นการโทรจองผ่านระบบโทรศพัท ์
ทาง Email หรือจองใน Facebook Event ท่ีทาง Production จดัทาํข้ึน เพื่อเป็นพื้นท่ีประชาสัมพนัธ์
และติดต่อส่ือสารกบัผูช้มอีกช่องทาง และเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยม และจะใช ้Facebook เป็นส่ือ
ประชาสัมพนัธ์หลกัเพราะเป็นส่ือฟรี มีความสะดวก ติดต่อง่าย เป็นส่ือท่ี Interactive และสามารถ
โอนเงินล่วงหน้าผ่านทางบญัชีธนาคาร นอกจากนั้นก็สามารถมาซ้ือได้ท่ีหน้างานท่ีโต๊ะขายบตัร
กรณีท่ีไม่ไดส้าํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ 
 การแสดงชุดสถาปนามีการเชิญบุคคลท่ีทางบีฟลอร์ เธียเตอร์อยากให้มาชมงานด้วย 
เป็นการเชิญระบุตวัตนไปยงับุคคลนั้นๆ ท่ีตอ้งการให้มาชม โดยไม่คิดค่าบตัรเพื่อฟังความคิดเห็น
แลกเปล่ียนทศันะทั้งในตวัช้ินงาน และสถานการณ์ของสังคม 
 ในการจดัจาํหน่ายของโปรดกัชัน่แบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) จะ
ใชก้ระบวนการเชิญ โดยมีการกาํหนดวา่ Invitation only ซ่ึงจะเลือกเชิญเฉพาะผูท่ี้แสดงความสนใจ
อยากชมการแสดงเท่านั้น โดยการแสดงความจาํนงตอ้งการชมการแสดงคือติดต่อผา่น email หรือ
แชร์ภาพโปสเตอร์แลว้ติดแฮชเทก็ #thetestofendurance #แบบทดสอบความอดทน 
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 การเชิญเป็นการคุยส่วนตวัผ่านเฟซบุ๊ก อีเมลล์ หรือโทรศพัท์สอบถาม เม่ือผูช้มสนใจ
การแสดงก็จะมีการสนทนาให้ยอมรับเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั เม่ือไดรั้บการตกลงก็จะทาํการนดัชม
รอบท่ีต้องการชมการแสดง ไม่สามารถมาซ้ือบตัรชมหน้างานโดยไม่ผ่านกระบวนการต่างๆ 
ดงักล่าวได ้
 การถูกเชิญเป็นการสร้างความพิเศษแบบหน่ึงต่อหน่ึง เป็นการสนทนาท่ีรู้กนัเพียงสอง
คน ตอ้งการทาํใหค้นดูรู้สึกพิเศษ 
 เง่ือนไขท่ีกาํหนด เป็นเง่ือนไขของการแสดงท่ีปกป้องช้ินงาน เพราะงานเล่นกบัความ
น่าเบ่ือ ซํ้ าซาก ถา้คนดูรู้ทั้งหมด จะไม่เหลือความน่าสนใจอีก หากมีการนาํเผยแพร่สู่สาธารณะ จึงมี
การหา้มถ่ายภาพ และก็คิดต่อวา่งานแบบน้ีจะเกิดอะไรระหวา่งการแสดงไดบ้า้ง จะมีการเดินไปจบั
ตวัให้หยุดทาํการแสดงไหม ก็กาํหนดเป็นเง่ือนไขไปเพื่อปกป้องตวัเองระหว่างทาํการแสดง ซ่ึง
ศิลปินสังเกตว่าคนดูท่ีชอบการแสดงจะไม่พยายามเผยแพร่เน้ือหาในการแสดงออกสู่สาธารณะ 
เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการชมการแสดงเป็นประสบการณ์ส่วนตวั 
              5.1.2.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บีฟลอร์ เธียเตอร์มีวธีิการการส่งเสริมการตลาด 
โดยแบ่งเป็นเคร่ืองมือดงัน้ี 
         1.  การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ (Advertising & Public Relation) แบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นผูผ้ลิตเอง 
              (1.1)  ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ โปสเตอร์ และโปสการ์ด โดยการนาํไปปิดประกาศ
ตามโรงละครเล็กๆ ต่างๆ และสถาบนัการศึกษาท่ีมีสอนวิชาศิลปะการแสดง การประชาสัมพนัธ์
ของโปรดกัชัน่ The Test of Endurance แบบทดสอบความอดทน มีกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์แบบ
เป็นความลบั โดยมีการทาํโปสเตอร์เพื่อโปรโมทการแสดง แต่ไม่บอกรายละเอียดอะไรนอกจาก
ช่องทางการติดต่อสาํหรับผูท่ี้สนใจอยากชมการแสดงเท่านั้น 
              (1.2) สูจิบตัร เป็นรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับแสดงไวส้ําหรับแจกผูช้ม 
ยกตวัอยา่งเช่น ในการแสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) มีการใช้ OR code เป็น
ช่องทางใหม่ท่ีนํามาทดลองใช้เพื่อเพิ่มเป็นการประหยดัส่ือส่ิงพิมพ์ ซ่ึงคือสูจิบัตร รวมถึง
รายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัการแสดง เน่ืองจากเห็นว่าท่ีผ่านมา สูจิบตัรมกัถูกท้ิงไวแ้ลว้ก็กลายเป็น
ขยะ ซ่ึงมีไม่ก่ีคนท่ีเก็บจริงๆ จึงเกิดแนวคิดสูจิบตัร QR code ข้ึนโดยท่ีถา้อยากอ่านสูจิบตัรก็มาแส
กน code ไปอ่าน แต่ถา้ผูช้มท่ีไม่มี smart phone หรือไม่สะดวก ก็จะมีสูจิบตัรท่ีพิมพอ์อกมาแปะไว้
ใหอ่้าน 
             (1.3)  Facebook Event เป็นการใชเ้คร่ืองมือบน Social Media เพื่อกระจายขอ้มูล
ข่าวสารดา้นการแสดง ยกตวัอยา่งเช่น ในการแสดง Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้) เฟ
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ซบุ๊ก คือช่องทางหลกัในการประชาสัมพนัธ์ มีการจดัตั้งเพจหน้า Event ข้ึนเพื่อสะดวกในการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูช้ม ทาํส่ือประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆแนบลงไป เพื่อง่ายต่อความเขา้ใจ เช่น ตารางรอบ
การแสดง หรือราคาโปรโมชัน่ หรือภาพกระตุน้เตือนจาํนวนรอบว่ามีแสดงอีกก่ีสัปดาห์ อีกก่ีวนั 
โดยขอ้มูลต่างๆ จะมีสองภาษา คือไทยกบัองักฤษ 
              (1.4)  VDO ประชาสัมพนัธ์ มีการผลิตส่ือ VDO เพื่อทาํการประชาสัมพนัธ์โดย
อพัโหลดผา่น You Tube และ share ผา่น Social media เช่น เฟซบุก๊ 
              (1.5)  Viral ต่างๆ ใน Social Media ซ่ึงการใช้ส่ือ Social media เนน้ไปท่ี 
Facebook เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีฟรี และแพร่หลายไดร้วดเร็ว มีผูใ้ชม้าก สามารถติดต่อหรือตอบโตใ้ห้
ขอ้มูลได้ทนัที ยกตวัอย่างเช่น การประชาสัมพนัธ์ของโปรดักชั่น The Test of Endurance 
แบบทดสอบความอดทนมีการใช ้ Hashtag ของช่ือการแสดงเป็นตวัสร้าง Viral พร้อมทั้งมีการใช้
คาํบรรยายภาพท่ีส่ือไปในทางชวนฉงน หรือสงสัยวา่เก่ียวอะไรกบัการแสดง มีรายละเอียดใตภ้าพ
เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
      (2)  การประชาสัมพนัธ์จากส่ือมวลชน 
             (2.1)  ส่ือหนงัสือพิมพ ์
             (2.2)  ส่ือวทิยโุทรทศัน์ 
        2.  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ไดแ้ก่ 
              (2.1)  Early bird เป็นทางเลือกในการจ่ายราคาบตัรถา้โอนเงินก่อน เช่นบตัร
ราคาพิเศษ 400 บาท  
              (2.2)  Package Promotion คือโปรโมชัน่ราคาบตัรร่วมกบัการแสดงอ่ืนๆ ท่ี
แสดงในช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั เป็นการทาํร่วมกบัคณะละครกลุ่มอ่ืน 
              (2.3)  Promotion อ่ืนๆ 
                         (2.3.1)  บตัรสะสมแตม้ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ สามารถนาํมาใช้สะสม
แตม้เม่ือซ้ือบตัรชมละคร เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือบตัรเร่ืองต่อไปได้และถา้สะสมจนได้รับ
ส่วนลดแลว้ ก็นาํมาใชล้ดราคาบตัรไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดรั้บ 
                         (2.3.2)  ราคาจองเป็นหมู่คณะ เป็นการจองบตัรเหมารอบ หรือปริมาณ
มาก จะได้ในราคาพิเศษ ซ่ึงราคาน้ีสามารถคุยตรงกับโปรดิวเซอร์ได้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ไปยงัคณะศิลปะการแสดงในสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
                        (2.3.3)  Promotion คนละคร เน่ืองจากวา่เป็นช่วงท่ีมีการแสดงหลายโปร
ดกัชัน่ชนกนั บีฟลอร์ เธียเตอร์เองเขา้ใจสถานการณ์ของคนละครดว้ยกนัดีวา่ เม่ือรักในการทาํละคร
ยอ่มอยากดูละครทุกโปรดกัชัน่ใหม้ากท่ีสุด จึงเกิดเป็นโปรโมชัน่สาํหรับคนละครข้ึนในราคาพิเศษ 
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                        (2.3.4)  Promotion เฉพาะกิจ เป็นลกัษณะการสร้าง Sales Promotion ใน
สภาวะฉุกเฉินในวนันั้น เช่นการแสดงใกลเ้ขา้มาแต่ยอดจองมีนอ้ยมาก มีคนดูในรอบวนันั้นยงัไม่
ถึงเป้าท่ีควรจะเป็น หรือเกิดสถานการณ์บางอยา่งท่ีมีแนวโนม้วา่ผูช้มจะออกจากบา้นมาดูละครยาก
ข้ึน ตอนสถาปนาจึงเกิดเป็นโปรโมชัน่พรายกระซิบข้ึน เพื่อท่ีวา่อยา่งน้อยมีคนดูมาบา้งดีกว่าไม่มี
เลย หรือการใหร้าคาพิเศษสาํหรับคนท่ีอยากดูจริงๆ อยา่งนกัศึกษาท่ียงัไม่มีรายได ้ไม่มีกาํลงัจ่ายค่า
บตัรราคาเตม็ 
      3)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
            (3.1)  Newsletter เป็นจดหมายข่าวผ่าน email ถึงผูช้มท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูล
สมํ่าเสมอ 
            (3.2)  Remind เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัคนดูให้รู้สึกพิเศษ ไม่ไดเ้ป็น
ลกัษณะของการใหบ้ริการท่ีเหนือกวา่ผูช้มท่านอ่ืน แต่ทาํให้รู้สึกวา่มีการใส่ใจคนดู แจง้เตือนบนเฟ
ซบุ๊ก หรือโทรศพัท์แจง้เตือนเป็นรายบุคคลไปทางเบอร์โทรศพัท์ท่ีเคา้ทิ้งไว ้ว่าจะมีการแสดงใน
วนัท่ีเท่าไหร่ และไดมี้การจองท่ีนัง่เอาไว ้อยา่ลืมมาชมในวนัและเวลาท่ีกาํหนด 
      4)  การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) การแสดง 
Didn't Launch A Thousand Ship (งามหนา้)มีการขอรับบริจาครองเทา้ท่ีไม่ใชแ้ลว้เพื่อนาํมาใชใ้น
การแสดงและเม่ือทาํการแสดงเสร็จจะมีการนาํรองเทา้เหล่านั้นไปบริจาคให้กบัมูลนิธิกระจกเงาซ่ึง
ทางโปรดกัชัน่มีการติดต่อไวก้บัทางมูลนิธิกระจกเงาแลว้ ซ่ึงการนาํโลโกเ้พื่อแสดงวา่มูลนิธิกระจก
เงาเขา้มาเป็น Partner หน่ึงของโปรดกัชัน่ และใหผู้ช้มหรือผูส้นใจร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
การแสดง ทาํใหผู้ช้มรู้สึกดี เกิดความรู้สึกไดแ้บ่งปันใหก้บัสังคม 
      5)  ส่ือกิจกรรม (Event Marketing) 
            (5.1)  รอบ Press หรือ รอบส่ือมวลชน  
             (5.2)  Post-Show Talk เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนหลงัจบการแสดง เพื่อพูดคุยและ
เปล่ียนทศันคติระหวา่งผูช้มกบัผูผ้ลิต 
             (5.3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
ประสบการณ์ร่วมระหว่างคนดู ทาํให้คนดูเขา้ใจความเป็นบีฟลอร์ เธียเตอร์ ชัดเจนข้ึนเน่ืองจาก
ไดรั้บประสบการณ์ตรง เช่น กิจกรรม B-Fest หรือ Workshop อ่ืนๆ แลว้แต่โอกาส 
       5.1.3  ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์พบเจอ และอาจส่งผลกระทบในด้านต่างๆ 
สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
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                   1.  ไม่มีออฟฟิศ เน่ืองจากเป็นองคก์ารขนาดเล็ก มีสมาชิกองค์กรไม่มาก ไม่มีการทาํ
ออฟฟิศอยา่งจริงจงั เช่นพวกงานเอกสาร ทาํใหข้าดจุดศูนยก์ลางของการเก็บขอ้มูล  
                   2.  ใช้กระบวนการคิดงานนานขาดโอกาสในการหาทุน ความเป็นศิลปินในการ
สร้างสรรคง์าน ตอ้งใชก้ระบวนการคน้หานานทาํให้บีฟลอร์ เธียเตอร์สูญเสียโอกาสในการนาํงาน
ไปขายล่วงหนา้ในท่ีอ่ืนๆ เพราะไม่รู้จะขายอยา่งไรเน่ืองจากงานมีเพียงแค่แนวคิดท่ีจะทาํ แต่ยงัตอ้ง
คน้หาความไม่ชดัในตวังานท่ีตอ้งการส่ือสารถึงประเด็นท่ีแทจ้ริง หรือความไม่กลา้พูดออกมา ทาํ
ใหย้ากในการทาํประชาสัมพนัธ์ 
                    3.  ข้ีเกียจหาทุน (Sponsorship) การขายงานศิลปะเป็นส่ิงท่ีขายยาก เม่ือขายไม่ไดบ้่อยๆ 
ทาํให้เร่ิมไม่อยากนาํงานออกไปขายเพื่อขอเงินทุนสนบัสนุนตามท่ีต่างๆ ยกเวน้องค์กรท่ีให้การ
สนบัสนุนอยูแ่ลว้เป็นประจาํ เช่น Japan Foundation หรือ ANA 
                    4.  ความใหม่ของศิลปิน ยกตวัอยา่งงานโปรดกัชัน่ Didn’t Launch A Thousand Ship 
(งามหนา้) ของ ศศพินทุ ์ศิริวานิช ท่ีมีทิศทางไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัขององคป์ระกอบต่างๆ ทาํ
ใหภ้าพการส่ือสารการตลาดทั้งหมดไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไปดว้ย แมว้า่จะมีส่ือให้การตอบรับ 
ช่วยนาํเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์ให้ปรากฏบนส่ือหลกัมากมาย ก็ไม่อาจช่วยให้เพิ่มจาํนวนคนดูข้ึน
ได ้
 5.  การไม่มีเกณฑ์ท่ีตั้งราคาอิงตลาด การตั้งราคาท่ีสูง หรือแพงในความรู้สึกของคนดู 
ในขณะท่ีคอนเซ็ปตข์องงานท่ีส่ือออกมาไม่ชดัเจนวา่น่าสนใจอย่างไร ทาํให้เกิดคาํถามในใจว่าจะ
คุม้ค่าท่ีจะเสียเวลาและค่าบตัรไปดูหรือไม่ ยกตวัอยา่งเช่น โปรดกัชัน่ Didn’t Launch A Thousand 
Ship (งามหนา้) เป็นการแสดงเด่ียวคร้ังแรกของศิลปิน ท่ีทาํงานเองตั้งแต่ตน้จนจบเก็บบตัรชมการ
แสดงภายใต้ช่ือของ บีฟลอร์ เธียเตอร์ ในราคาท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับนักแสดงคนอ่ืนๆ ท่ีมี
ทิศทางของตวังานชัดและแข็งแรงในประเด็นท่ีจะส่ือ ทาํให้คนดูไม่กล้าท่ีจะตดัสินใจมาดูงาน 
เน่ืองจากงานแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ มีความชดัเจนในเร่ืองของประเด็นท่ีจะส่ือสาร 
 6.  การทาํงานร่วมกนักบัองค์กรอ่ืนท่ีไม่คุน้เคยกนั ยกตวัอย่างเช่น ตอนโปรดกัชั่น
สถาปนา (Ice berg) ซ่ึงทาํงานร่วมกนักบัทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีมีระบบการทาํงานท่ี
ค่อนขา้งแตกต่างกนั และมีการส่ือสารกนัน้อย ส่งผลให้มีการเขา้ใจคลาดเคล่ือนกนัในเร่ืองของ
ขอบเขตการรับผิดชอบ ทาํให้การแสดงสถาปนา ตอน Ice berg ท่ีจดัแสดงท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัมีคนดูไม่มากเท่าตอนถงัแดง ท่ีจดัแสดงท่ีสถาบนัปรีดี พนมยงค ์
 7.  กระบวนการสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ แต่ไม่ครอบคลุมการประชาสัมพนัธ์ เช่น ในโปร
ดกัชัน่การแสดงแบบทดสอบความอดทน (The test of endurance) แมว้่าจะมีความน่าสนใจใน
กระบวนการส่ือสารกบัผูช้มในส่วนของการประชาสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ ท่ีทุกอยา่งเป็นความลบัและน่า
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ค้นหา ท่ีสําคัญสร้างความเป็นพิ เศษให้กับผู ้ได้รับเชิญ แต่ปัญหาเกิดข้ึน เ ม่ือไปทําการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ส่ือเชิญไปพูดคุยออกรายการ ไม่สามารถให้ขอ้มูลใดใดแก่ส่ือไดเ้ลย
แม้กระทั่งวนัและรอบการแสดง เน่ืองจากทุกอย่างอยู่ในกระบวนการพูดคุยด้วยการเชิญและ
สอบถามแบบส่วนตวั นอกจากนั้น การเลือกใชค้าํวา่ “by invitation only”  ดงันั้นเม่ือไม่ไดส่้งคาํ
เชิญไปยงัทุกคนท่ีคิดวา่เคา้จะสนใจการแสดง ก็ก่อใหเ้กิดความรู้สึกไม่ดี ไม่พิเศษ 
 การท่ีตอ้งส่ือสารแบบส่วนตวัหน่ึงต่อหน่ึงสร้างภาระให้กบัทีมงานและตวัศิลปินเอง
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากทีมงานท่ีดูแลในส่วนการจดัการตอ้งทาํงานประจาํ ทาํให้ไม่สามารถตอบ
จดหมายหรือข้อซักถามต่างๆ ได้เต็มเวลา เม่ือภาระมาตกท่ีตัวศิลปิน ก็ส่งผลให้รบกวนเวลา
สร้างสรรคง์าน ทาํใหเ้กิดความเหน่ือยเกินกวา่ท่ีจาํเป็น 
 
5.2  อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประสบความสําเร็จ” 
ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลเพื่อตอบปัญหานาํวจิยั ดงัน้ี 
       1.  ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลให้กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความสาํเร็จ 
       2.  กลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ มีวธีิการส่ือสารการตลาดอยา่งไร 
       3.  ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นอยา่งไร 
       5.2.1 ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความสาํเร็จ  
 จากการศึกษาแนวคิดเร่ือง สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment) 
(วิทวสั รุ่งเรืองผล, อา้งถึงใน มรกต เหรียญทอง, 2554, น.36-48) คือปัจจยัภายนอกท่ีนกัการตลาด
ไม่สามารถควบคุมได ้หรืออาจจะควบคุมไดเ้พียงบางส่วน มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยปัจจยั
ต่างๆนั้ นสามารถสร้างโอกาส หรือก่อให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดจึงมีบทบาทสาํคญัต่อการตดัสินใจทางการตลาดอยา่งมาก 
 สภาพแวดล้อมทางการตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบั คือ สภาพแวดล้อม
ระดบัมหภาค (macro environment) และระดบัจุลภาค (micro environment) ซ่ึงทั้ง 2 ระดบัน้ีลว้นมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานทางการตลาดในระดบัท่ีแตกต่างกนั  
 แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี กล่าวคือ การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้กลุ่ม
ละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ประสบความสําเร็จ นั้นพบว่า สภาพแวดล้อมทั้งระดบัมหภาคและระดบั
จุลภาค ลว้นส่งผลกระทบทั้งสร้างโอกาสและอุปสรรค ใหก้บักลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์  
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 สภาพแวดลอ้มระดบัมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประกอบไป
ด้วย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั  
 สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาคมีผลกระทบต่อการประสบความสําเร็จของกลุ่มละครบี
ฟลอร์ค่อนข้างมาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มละครขนาดเล็ก มีทรัพยากรบุคคลจาํกัด ต้องมีการนํา
ทรัพยากรบุคคลจากภายนอกเขา้มาร่วมสร้างสรรคผ์ลงานมาก ภายใตเ้ง่ือนไขดา้นเงินทุนท่ีมีจาํกดั 
ซ่ึงสภาพแวดล้อมระดบัจุลภาคท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประกอบไปด้วย 
บุคลากรหรือวตัถุดิบจากภายนอกท่ีสนบัสนุนการสร้างสรรค์, ผูบ้ริโภคหรือผูช้ม และสมาชิกของบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีมีศกัยภาพดา้นการแสดง Physical Theatre  

 ซ่ึงเม่ือพิจารณาปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มทั้งระดบัมหภาคและระดบัจุลภาคแลว้ พบว่า
ลว้นเป็นปัจจยัท่ีควบไม่ได ้และควบคุมไดย้าก ซ่ึงการดาํเนินงานของบีฟลอร์เธียเตอร์ก็ตอ้งรับมือ
ไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

 แนวคิดท่ีเก่ียวกบั Physical Theatre (สมพร ฟูราจ, 2554 ) การแสดงแนวฟิสิคลัเธียเตอร์ 
(Physical Theatre) มีพื้นฐานมาจากการแสดงแบบละครใบ ้เป็นการแสดงท่ีไม่ใช้คาํพูด เน้นไปท่ี
การส่ือสารผา่นร่างกายและองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

 คนไทยส่วนใหญ่ไม่คุน้เคยกบัการแสดงท่ีใกลชิ้ดคนดู แต่เงียบ ไม่พูด ไม่มีเสียง ไม่มี
อุปกรณ์ ไม่มีฉาก การท่ีนกัแสดงไม่พูด มีแต่ความเงียบทาํให้คนดูคาดเดาไม่ถูก ไม่แน่ใจ ไม่รู้ว่า
ควรจะดูอย่างไร ไม่แน่ใจว่าเขากาํลงัดูอะไรอยู่ ไม่แน่ใจว่าความเขา้ใจของเขาถูกตอ้งหรือไม่ ไม่
แน่ใจวา่นกัแสดงอยากจะส่ืออะไร  

 การเคล่ือนไหวของไมม์จะดูลาํบาก ขดัแยง้ กระเสือกกระสน ต่อสู้ บิดเบ้ียว และ
แบ่งเป็นช่วงๆ เพราะไมมต์อ้งการสะทอ้นให้เห็นขอ้จาํกดัของมนุษยท่ี์ตอ้งรับความทุกขท์รมานทั้ง
ทางกายและจิตใจ ร่างกายของมนุษยต์อ้งด้ินรนกบัพื้นท่ีวา่งรอบๆตวั กบัแรงโนม้ถ่วงและกบัความ
เป็นตวัของตวัเอง งานของเดอครูซ์จึงเป็นรากฐานของ Physical theatre ท่ีพยายามแสดงให้เห็นถึง
ทศันคติของมนุษยท่ี์มีต่อจกัรวาลและสภาวะของจิตวิญญาณ เป็นงานท่ีแสดงแนวคิดทางอุดมคติ
และนามธรรม 

 ในการแสดงลักษณะน้ี นักแสดงจะต้องใช้ความเคล่ือนไหวและสร้างภาพในเชิง
รูปธรรมท่ีมองเห็นไดช้ดั คนดูเองก็จะตอ้งติดตาม ตั้งใจ และใชจิ้นตนาการไปพร้อมๆกบันกัแสดง 
เพื่อให้เห็นภาพท่ีเห็นประสานกบัความคิดเกิดเป็นความเขา้ใจในเชิงนามธรรม ดว้ยกระบวนการน้ี 
ทั้งนกัแสดงและผูช้มจึงจะสามารถเปิดมิติไปสู่จินตนาการอีกชั้นหน่ึง จินตนาการท่ีเป็นสากลและ
ไม่มีท่ีส้ินสุด 
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 แนวคิดเก่ียวกับ Physical Theatre ดงักล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัช้ินน้ี กล่าวคือ 
วฒันธรรมการดูละครของสังคมไทยยงัไม่แพร่หลายมากนัก เป็นมหรสพท่ีมีคนดูเฉพาะกลุ่ม 
โดยเฉพาะการแสดงแบบละครโรงเล็ก และยิ่งบีฟลอร์ เธียเตอร์มีการนําเสนอในรูปแบบของ 
Physical Theatre ทาํให้กลุ่มคนดูไม่ไดเ้ติบโตมากนกั เน่ืองจากความไม่แน่ใจในส่ิงท่ีกาํลงัดู ว่า
เขา้ใจถูกหรือผดิ แมว้า่เร่ืองราวท่ีนาํเสนอจะสะทอ้นมาจากประเด็นในสังคมท่ีใกลต้วัผูช้มมากก็ตาม 

 ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่ากลุ่มคนดูของบีฟลอร์ เธียเตอร์ไม่เติบโต แต่ในทางกลบักนั 
ค่อนขา้งเติบโตข้ึนมากเม่ือเทียบกบัท่ีผ่านมา ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กบัการปรับเปล่ียนวิธีการนาํเสนอให้ชัด
และเขา้ใจง่ายข้ึนเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มผูช้มไดม้ากข้ึน ประกอบกบัมีส่ือ และช่องทางในการนาํเสนอ
ตวัเองของบีฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีหลากหลายทางข้ึน การแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารให้เขา้ถึงกลุ่มคนจึง
ไม่ยากเท่าเม่ือก่อน ซ่ึงจะอธิบายในส่วนถดัไป 

 Physical Theatre หรือ ละครแบบกายภาพ เป็นงานยุคใหม่ เป็นท่ีรู้จกักนัในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ียีสิ่บ (ราว ค.ศ.1980) โดยเร่ิมจากท่ีประเทศองักฤษ แต่แทท่ี้จริงแลว้พื้นฐานของความคิด
น้ีถูกเร่ิมมาตั้งแต่เม่ือเมเยอร์โฮลดป์ฏิรูปการแสดง โดยสร้างการเคล่ือนไหวแบบชีวกลศาสตร์ข้ึนมา 
เสริมกบัความคิดของกอร์ดอน เครก ท่ีเขียนเก่ียวกบันกัแสดงหุ่นในจินตนาการ 

 หลกัสําคญัของละครแบบกายภาพอยู่ท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างร่างกายมนุษยก์บัพื้นท่ี
รอบๆตวั ละครแบบกายภาพเป็นพฒันาการ และการสร้างสรรคใ์หม่ๆ ท่ีนกัแสดงและนกัออกแบบ
ท่าเตน้ร่วมกนัสร้างการเคล่ือนไหว และกิจกรรมใหม่ๆท่ีอาศยัร่างกายของนกัแสดงเป็นหลกั โดยใช้
เทคนิคแสดงสด (improvisation) ไม่ใช้บทละครหรือวรรณกรรม แต่สร้างสถานการณ์โดยอาศยั
อุปกรณ์บางอย่าง เช่น กระดาน เชือก ชิงช้า ประกอบในการแสดงและเร่ืองราว โดยไม่ตอ้งอาศยั
ภาษา ละครท่ีแทจ้ริงก็คือศิลปะแห่งร่างกาย (Pickering, 2005, อา้งถึงใน สมพร ฟูราจ, 2554) 

 Physical theatre ช่วยสร้างเอกลกัษณ์ใหม่ให้กบัละคร และลม้ลา้งความเช่ือเก่าๆท่ีว่า 
หวัใจของละครอยู่ท่ีบทละคาํพูด ในการแสดง Physical theatre คาํพูดไม่มีความสําคญัอีกต่อไป 
ร่างกายและความเคล่ือนไหวของนักแสดงกบัพื้นท่ีท่ีแสดง ทาํให้เกิดเร่ืองราวและความหมายท่ี
แตกต่างกนัไปสาํหรับผูช้มท่ีมีส่วนร่วมในขณะนั้น (สมพร ฟูราจ, 2554, น. 168-171) 

 แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัช้ินน้ีคือ การสร้างสรรคง์านของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
เนน้ท่ีการเคล่ือนไหวของร่างกาย โดยอาศยัทกัษะของนกัแสดงเป็นหลกั ไม่เนน้บทละคร เร่ืองราว
หรือแนวคิดของประเด็นท่ีจะทาํการส่ือสารออกมาจากตวัศิลปินท่ีตอ้งการจะพดูกบัสังคม มีอุปกรณ์
หรือเทคนิคอ่ืนๆ ประกอบเพื่อขับเน้น จนกลายเป็นเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนของกลุ่ม ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัไปของผูช้มท่ีไดรั้บ จนเกิดการตีความต่างๆ นานา อย่างเช่นในละคร
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เร่ือง บางละเมิด จนก่อให้เกิดเร่ืองราวใหญ่โตจนถูกจบัตามองจากภาครัฐภายใตก้ารปกครองของ
กฎอยัการศึก 

 จากการศึกษาเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ (คู่มือสรุปโครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจดว้ยทุนทางวฒันธรรม, ม.ป.ป., น. 25) เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) คือ
ระบบเศรษฐกิจท่ีสะทอ้นถึงกระบวนการซ่ึงรวมเอาวฒันธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเขา้ไว้
ด้วยกัน มีองค์ประกอบร่วมของแนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้องค์ความรู้ 
การศึกษา การสร้างสรรคง์าน และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม 
การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ นิยามของคาํว่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาก คือ ความหมายของ John Howskins ท่ีกล่าวว่า 
“เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคคื์อการสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย”์ 

 โดยองค์การความร่วมมือเพื่อการคา้และการพฒันา (United Nations Conference on 
Trade and Development: UNCTAD) (คู่มือสรุปโครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดว้ยทุน
ทางวฒันธรรม, ม.ป.ป., น. 26) ไดแ้บ่งอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.
ประเภทมรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural Heritage) 2.ประเภทศิลปะ (Arts) 3.ประเภทส่ือ 
(Media) และ 4.ประเภทการใชง้าน (Functional Creation) 

 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี กล่าวคือ ในสังคมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมี 
ศิลปะ (Arts) เป็นหน่ึงในประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซ่ึงบีฟลอร์ เธียเตอร์ ก็เป็นหน่ึงใน
องคก์รท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะการแสดง  มูลค่าของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ เกิดจากกระบวนการท่ีได้
สะทอ้นแนวคิด ประสบการณ์ ส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการจะพูดเก่ียวกบัสังคม ผา่นกระบวนการทางศิลปะ 
โดยเอารูปแบบของการผสมผสานศิลปวฒันธรรมด้านการแสดงเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด
เร่ืองราวออกมาใหผู้ช้มไดรั้บรู้ 

 แนวคิดเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล, 2552) กล่าว
วา่ ในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคน์ั้น ผูป้ระกอบการทั้งหลายไดเ้ปล่ียนรูปแบบธุรกิจจากการทาํงาน
ในระบบสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้พื้นท่ีการผลิตจาํนวนมากและทาํงานได้
เฉพาะช่วงเวลามาสู่การผลิตในสังคมฐานความรู้และความคิดสร้างสรรคด์ว้ยโครงสร้างพื้นฐานการ
ผลิตท่ีเปล่ียนไป ส่งผลให้ไม่ตองใช้พื้นท่ีมาก และสามารถทาํงานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และเม่ือมี
ปัจจยัพื้นฐานครบทั้งด้านทกัษะแรงงาน ชุมชนท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวก และมีเครือข่ายการ
ทาํงานท่ีสามารถรับช่วงต่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะยิ่งทาํให้เศรษฐกิจมีอตัราการ
ขยายตวัสูงข้ึน ดงัเช่นเอ้าต์ซอร์ส (Outsourcing) หรือการจา้งคนในอีกท่ีหน่ึงทาํงานให้โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดตน้ทุน รวมถึงบริหารเวลาและพลงังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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 แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี คือ บีฟลอร์ เธียเตอร์ เป็นกลุ่มละครขนาด
เล็ก ท่ีมีพื้นท่ีเป็นของตวัเองเพียงแค่โรงละคร Black box ท่ีไวอ้าศยัซ้อม ประชุม หรือเปิดการแสดง
ขนาดเล็กเท่านั้น อีกทั้งมีจาํนวนสมาชิกเพียงแค่ 10 คน แต่กลบัสามารถทาํการแสดงขนาดใหญ่ได ้
นัน่เพราะมีเครือข่ายของวตัถุดิบจากภายนอก ทั้งบุคลากรและส่ิงประกอบสร้างท่ีจาํเป็นสําหรับการ
แสดงอ่ืนๆ ท่ีสามารถช่วยลดตน้ทุนในการจดัการท่ีไม่จาํเป็นด้วยตวัเอง เช่นแรงงานดา้นขนยา้ย 
หรือติดตั้ งต่างๆ ในกรณีท่ีเป็นการแสดงท่ีมีขนาดใหญ่ หรือการขนยา้ยโปรดักชั่นไปแสดงท่ี
ต่างประเทศ ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคด์า้นศิลปะไดเ้ตม็ท่ีมากข้ึน   
       5.2.2 วธีิการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 แนวคิดเร่ืองส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) (พิบูล ทีปะปาล, อา้งถึงใน ธนกร, 
2554) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัน้ี  ในดา้นของผลิตภณัฑ์ (Product)  หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอ
ขายในท่ีน้ีคือโปรดกัชัน่การแสดงต่างๆ ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ซ่ึงการแสดงเป็นส่ิงท่ีกลัน่กรองมา
จากความคิด มีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในดา้นผลิตภณัฑ์ซ่ึงคือการแสดง มี
แตกต่างของ ผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) และ ความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive 
Differentiation) กบัการแสดงท่ีมาจากกลุ่มละครอ่ืนค่อนขา้งชดัเจน ดว้ยวิธีการนาํเสนอในรูปแบบ
ของ Physical Theatre เป็นหลกั ท่ีสําคญัคือมีการคาํนึงถึงการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีในท่ีน้ี
หมายถึงการแสดง (Product Positioning) โดยกาํหนดประเด็นของเน้ือหาท่ีจะนาํเสนอเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นทางสังคมและการเมือง ซ่ึงเป็นตาํแหน่งท่ีชัดเจน แตกต่างและมีคุณค่า ในใจของผูช้ม
เป้าหมายของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ซ่ึงมีการพฒันาการแสดงและศกัยภาพของนกัแสดงอย่างต่อเน่ือง 
สมํ่าเสมอ (Product Development)  
 ในดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน มีการกาํหนดมาตรฐานราคา
บตัรไวใ้นระดบัท่ีค่อนขา้งสูง เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของช้ินงาน ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั้นดว้ยตวัเอง โดยบีฟลอร์เธียเตอร์
กาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ผ่าน
ศกัยภาพและส่ือต่างๆ  
 ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) ในท่ีน้ีหมายถึง คือ ช่องทางการจดัจาํหน่ายตัว๋ บตัรชม
ละคร (Channel of Distribution) ท่ีก่อให้เกิดการซ้ือขาย ซ่ึงบีฟลอร์ เธียเตอร์จะใชเ้วป็ไซตเ์ป็นหลกั
เพื่อยืนยนัความมีตวัตน ใช้เฟซบุ๊กเพื่อติดต่อส่ือสารกบัผูช้ม เพราะเป็นส่ือฟรีท่ีง่ายและเขา้ถึงและ
สามารถเช่ือมโยงไปยงั Social Media อ่ืนๆได้ด้วย ใช้อีเมลล์เพื่อกระจายข่าวสาร และมีเบอร์
โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อสอบถามไดโ้ดยตรง 
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 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีกระบวนการในการส่ือสารใช้เป็นเคร่ืองมือ
สาํหรับใหข้่าวสาร กระตุน้เตือน หรือชกัจูงผูบ้ริโภค  
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอจาํแนกคุณค่าท่ีประกอบสร้างในการส่ือสารตามองค์ประกอบของส่วน
ประสมการตลาดเพิ่มเติมดงัน้ี 
 ในเร่ืองของตวัสินคา้ หรือ Product จากแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชยัประนิน     
วิสุทธิผล, 2552) คุณค่าของความเป็นเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม ทศันคติ ปรัชญาของ
ความเป็นเอเชีย ไปจนถึงความเป็นไทย เหล่าน้ีคือคุณค่าท่ีเราสามารถเรียนรู้เขา้ใจและนาํมาสร้าง
คุณค่าและมูลค่า (Value Creation) ใหก้บัเราได ้ 
 การนาํคุณค่าของวฒันธรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชยน์ั้นมีองค์ประกอบท่ี
น่าสนใจอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  ความเขา้ใจในคุณค่าของวฒันธรรมอย่างลึกซ้ึง ทั้งในดา้นประวติัความเป็นมา 
อารมณ์ และแรงบนัดาลใจท่ีหล่อเล้ียงคุณค่านั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าความเป็นไทย ความ
เข้าใจในประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองพื้นฐานความจาํเป็น และเม่ือนํามาประกอบกับเร่ืองราวและ
เหตุการณ์แวดลอ้มท่ีหล่อหลอมคุณค่าความเป็นไทย ยอ่มสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ไดท้ั้งส้ิน 

 ทุกวนัน้ีผูค้นด่ืมดํ่า บริโภค และให้ราคากบัเร่ืองราว ตาํนาน อารมณ์ บุคลิกภาพ และ
ทศันคติมากกวา่ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ 

 2.  ความสามารถในการรับรู้ความตอ้งการเบ้ืองลึกของผูบ้ริโภค เหตุผลของการบริโภค 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บในเชิงกายภาพ อารมณ์ จิตใจ และจิตวญิญาณ 

 3.  ความสามารถในการเช่ือมคุณค่าของความดั้งเดิม ความเป็นตวัตนเขา้กบัความ
ทนัสมยัอยา่งกลมกลืน (Cosmopolitan Hybrid) โดยครบถว้นทั้ง 3Ts นัน่คือ ถูก Tone & Manner 
ถูก Taste (รสนิยม) สร้าง Trend หรือไปตาม Trend ไดอ้ยา่งโดดเด่น  

 แนวคิดดงักล่าว สอดคล้องกบังานวิจยัน้ี กล่าวคือ บีฟลอร์ เธียเตอร์ มีความเขา้ใจใน
คุณค่าของงานศิลปะท่ีทาํอย่างลึกซ้ึง โดยคุณค่าท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์ให้ความสําคญัคือ ความคิดจน
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค ์สามารถนาํความคิดนั้นมาประกอบกบัเหตุการณ์หรือเร่ืองราวแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน แลว้นาํเสนอในส่ิงท่ีเป็นบุคลิกภาพเฉพาะตวัของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ท่ีทนัสมยัและมีรสนิยม 
ก่อใหเ้กิดมูลค่าของงาน 

 แนวคิดเร่ืองการตลาดศิลปะในศตวรรษท่ี 21 (Marketing the Arts in the 21st Century) 
(Jim Volz, 2004) จุดยืน (Positioning) การจดัวางต าแหน่ง คือการสร้างกลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะท่ี
เหมือนกนัของสถาบนัของคุณ และผลิตภณัฑ์งานศิลป์ซ่ึงเป็นท่ีจดจ าในดา้นความส าเร็จเป็นพิเศษ 
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หรืออยู่เหนือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  และเม่ือไม่นานมาน้ีค าว่า “การสร้างแบรนด์”ได้กลายเป็นค าท่ีมี
ความหมายคลา้ยคลึงกบัการจดัวางต าแหน่ง 

 แนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยัช้ินน้ี บีฟลอร์ เธียเตอร์ ได้ประกาศจุดยืนท่ี
ชดัเจนวา่ เป็นกลุ่มละครท่ีทาํละครในรูปแบบของ Physical Theatre ดงันั้นแลว้ หากพูดถึงละครโรง
เล็ก ท่ีอยู่ในประเทศไทย บีฟลอร์  เ ธีย เตอร์  คือก ลุ่มละครท่ีอยู่แถวหน้า ท่ีคนในแวดวง
ศิลปะการแสดงดา้นละครรู้จกักนัดี  

 จากแนวคิดเร่ืองสินคา้และบริการในอนาคต (ดวงฤทธ์ิ บุนนาค, 2552) กล่าววา่ สินคา้
และบริการในอนาคตจาํเป็นจะตอ้งมีลักษณะท่ีชดัเจน ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
กลุ่มท่ีเล็กลง แต่มีลกัษณะเฉพาะมากข้ึน ผูผ้ลิตอาจเลือกท่ีจะลดขนาดของตนลงเพื่อให้เหมาะสม
กบัผูบ้ริโภคท่ีเล็กลง หรือผูผ้ลิตขนาดใหญ่อาจตอ้งเพิ่มความแตกต่างของสินคา้และบริการให้มาก
ข้ึน สินคา้ท่ีแตกต่างกนันั้นมีความจาํเป็นตอ้งพุ่งตรงไปล้อมกรอบท่ีเล็กและชัดเจน แต่มีจาํนวน
กรอบท่ีมากข้ึน ดว้ยวิธีน้ีเป็นวิธีเดียวท่ีจะทาํให้ระบบธุรกิจสามารถตอบสนองระบบเศรษฐกิจท่ี
กาํลงัเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุใหม่ได ้

 จากแนวคิดดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ี กล่าวคือ บีฟลอร์ เธียเตอร์ มีรูปแบบของ
การสร้างสรรค์งานผ่านการแสดง Physical Theatre ท่ีชัดเจน และมีกลุ่มผูช้มท่ีดูงานศิลปะใน
รูปแบบน้ีเฉพาะกลุ่ม ไม่กวา้งขวาง และมีหลายกลุ่ม หลากหลายวยั บีฟลอร์ เธียเตอร์ไม่ไดมี้การ
ระบุกลุ่มผูช้มของตวัเองอยา่งเจาะจงวา่เป็นใคร มีหลายๆ แบบซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัวา่คนดูนั้นชอบฟังโทน 
(Tone) หรือนํ้ าเสียงการเล่าเร่ืองของใคร เพราะศิลปินท่ีสร้างงานแต่ละคนในบีฟลอร์ เธียเตอร์ก็มี
แนวทางในการเล่าเร่ืองท่ีแตกต่างกนั แต่ก็มีความพยายามในการสร้างสรรคง์านให้คนท่ีไม่เคยดูงาน
ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ไดม้าดูงานเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 คาํจาํกดัความของเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด พิบูล ทีปะปาล (อา้งถึงใน ธนกร, 
2554) หลกัๆ 5 อยา่ง เป็นดงัน้ี การโฆษณา (Advertising) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing)  

 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัช้ินน้ี ซ่ึงทางบีฟลอร์ เธียเตอร์ไดน้าํวิธีการท่ีหลากหลาย
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
(Advertising & Public Relations)  ผา่นโปสเตอร์, โปสการ์ด, สูจิบตัร,  Facebook Event,  VDO 
ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงสร้าง Viral ต่างๆ บนส่ือสังคมออนไลน์, มีการประชาสัมพนัธ์โดย
ส่ือมวลชน ทั้งทางส่ือหนงัสือพิมพ์และโทรทศัน์ มีการการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
มากมายหลายวิธี ทั้งแบบส่วนลดจากการจองและโอนเงินก่อนล่วงหนา้ มีราคาบตัรพิเศษสําหรับ
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จองเป็นหมู่คณะ มีส่วนลดสําหรับคนละคร มีบตัรสะสมแตม้, มีการทาํการตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) ดว้ยการส่งขอ้ความทางตรงถึงผูช้มแบบหน่ึงต่อหน่ึง เพื่อสนทนาให้ขอ้มูล กระตุน้
เตือนผา่นช่องทางต่างๆ, มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมถึงมีการใชส่ื้อกิจกรรม 
(Event Marketing) มาช่วยส่งเสริมการตลาดและร่วมสร้างประสบการณ์กบับุคคลภายนอก 

 แนวคิด การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544, 
น.12) คือรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีผูส่้งข่าวสารคือผูผ้ลิตสินคา้หรือบริการ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ ฝ่าย
โฆษณาของบริษทั บริษทัตวัแทนโฆษณา พนกังานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลกัษณ์ ภาพ 
เสียง แสง การเคล่ือนไหว ตวัอกัษร คาํพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารประเภทต่างๆ 
หรือส่งตรงไปยงัผูรั้บข่าวสาร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูส่้งข่าวสาร โดยมีวตุัประสงค์ให้ผูรั้บ
ข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี คือ บีฟลอร์ เธียเตอร์มีการใช้เทคนิคการส่ือสาร
อยา่งมีศิลปะ ในบางโปรดกัชัน่ไม่ไดท้าํการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพียงแค่บอกขอ้มูลข่าวสาร แต่มี
การใช้กลยุทธ์ตรงกนัข้ามคือ ไม่บอกขอ้มูลอะไรเลย ยกตวัอย่างในโปรดักชั่น The test of 
endurance แบบทดสอบความอดทน แต่มีการส่งต่อภาพและสร้างเง่ือนไข เพื่อใหผู้รั้บสารท่ีตอ้งการ
ชมเกิดพฤติกรรมในทิศทางท่ีตอ้งการคือ แสดงเจตจาํนงวา่ตอ้งการชมละครดว้ยการทาํในส่ิงท่ีทาง
บีฟลอร์ เธียเตอร์กาํหนดข้ึน  

 แนวคิดการติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบครบเคร่ือง (Integrated Marketing 
Communication - IMC) (เสรี วงษม์ณฑา, 2542, น.131) เป็นกลยุทธ์การประสานงานและการรวม
ความพยายามทางการตลาดของบริษทั และการติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุก
เคร่ืองมือเพื่อการจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดข่้าวสารและภาพพจน์ท่ีสอดคลอ้งกนัและเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั เน่ืองจากกระบวนการส่ือสารทางการตลาดมีความซบัซอ้นมากข้ึน  

 แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัน้ี คือ การทาํกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ไม่สามารถแยกอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกจากกนัได ้บีฟลอร์ เธียเตอร์มีการนาํเคร่ืองมือท่ี
หลากหลายมาใชเ้พื่อส่ือสารการตลาด โดยในแต่ละโปรดกัชัน่ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ไม่ไดมี้การใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมือนกนั มีการปรับเปล่ียนไปตามรูปแบบและแสถานการณ์เฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี
ทุกอย่างใช้เพื่อตอบโจทยใ์ห้คนดูมาชมการแสดง เป็นการนาํเคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ร่วมกนัอย่าง
ผสมผสานและบูรณาการ 

 หน่ึงในขั้นตอนในการพฒันาการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล (Kotler & Armstrong, 
2545) คือการระบุผูฟั้งเป้าหมาย ผูท้าํการส่ือสารทางดา้นการตลาดเร่ิมจากการกาํหนดผูฟั้งเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนไวใ้นใจ ผูฟั้งอาจเป็นผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพหรือผูใ้ช้ในปัจจุบนั ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูท้าํการ
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ตดัสินใจซ้ือหรือเป็นผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ผูฟั้งอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล สาธารณชน
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสาธารณชนทัว่ไป 

 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี เน่ืองจากเน้ือหาการแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
เป็นประเด็นเก่ียวขอ้งกบัสังคม การเมือง ในบางคร้ังบีฟลอร์ เธียเตอร์ จะมีคนดูในใจท่ีอยากให้มาดู
การแสดงนั้นๆ มาก ก็จะมีการเชิญไปแบบส่วนตวัเพื่อให้มาชมการแสดงและแลกเปล่ียนทรรศนะ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อและเช่ือมโยงกับสังคม ซ่ึงบุคคลกลุ่มดังกล่าว อาจเป็นคนท่ีทาํงานด้านสังคม 
องคก์รอิสระดา้นมนุษยชน หรือนกัคิดนกัเขียนอิสระท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ คนกลุ่มน้ีไม่เพียงแค่มีอาํนาจ
ซ้ือ แต่ยงัมีอิทธิพลต่อคนกลุ่มอ่ืนๆ ดว้ย 

 
 แนวคิดเร่ืองการตลาดศิลปะในศตวรรษท่ี 21 (Marketing the Arts in the 21st Century) 

(Jim Volz, 2004) การพฒันาผูช้ม (Audience Development) การพฒันาคนดูคือกระบวนการท่ีอยูใ่น
ส่วนของการวิจยั  การสร้างสรรค ์ การฝึกฝน  การพฒันา และการขยายฐานของสมาชิกและผูท่ี้ซ้ือ
ตัว๋เขา้ชมการแสดงทัว่ๆไป 

 แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี กล่าวคือบีฟลอร์ เธียเตอร์ ไม่ไดมี้เพียงแค่
การส่ือสารไปยงัผูช้มเพื่อใหม้าชมการแสดงเท่านั้น แต่ยงัมีการเปิดกิจกรรมต่างๆ ท่ีให้ผูช้มหรือผูท่ี้
สนใจเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานในแบบบีฟลอร์ เธียเตอร์ได้มีส่วนร่วมดว้ย ซ่ึงเป็นการ
พฒันาผูช้มท่ีไม่เขา้ใจเร่ือง Physical Theatre ไดเ้ขา้ใจศิลปะดา้นน้ีมากข้ึน และสามารถพฒันาจน
นาํไปต่อยอดในการสร้างสรรคง์านอ่ืนๆ ไดด้ว้ย 

 แนวคิดเร่ืองการตลาดศิลปะในศตวรรษท่ี 21 (Marketing the Arts in the 21st Century) 
(Jim Volz, 2004) ศิลปะการแสดงในแง่ของการตลาดขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย ดา้นการตลาด 
(Marketing) การพฒันาผูช้ม (Audience Development) กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) จุดยืน 
(Positioning) บรรจุภณัฑ์ (Packaging) การแบ่งกลุ่ม (Segmenting) การเผยแพร่ (Publicity) การ
โฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Promotion) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) 

 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี ในด้านการตลาด (Marketing) บีฟลอร์ เธียเตอร์ 
เป็นองค์กรท่ีไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกาํไร แต่หมายความว่าองค์กรต้องอยู่ได้ กลุ่มตอ้งอยู่ได้ ต้อง
สามารถมีเงินหมุนเวียนเพื่อท่ีจะสร้างงานศิลปะต่อไปได้อีกเร่ือยๆในส่วนของการพฒันาผูช้ม 
(Audience Development) บีฟลอร์เธียเตอร์มีการขยายฐานผูช้มผา่นกิจกรรมต่างๆ ของทางกลุ่มอยู่
อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีรวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ท่ีสามารถเปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส 
อยา่งเช่น สถานการณ์ของการแสดงบางละเมิด ในเร่ืองของกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) บีฟลอร์ เธีย
เตอร์อาจไม่ได้ระบุชัดเจนว่า การแสดงช้ินน้ีสําหรับคนอายุเท่าไหร่ เพศไหน อาชีพอะไร 
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เน่ืองจากวา่เป็นประเด็นกวา้งๆ ทางสังคม คนทัว่ไปหรือคนในสังคมสามารถดูได ้เพียงแต่วา่อาจจะ
มีการกาํหนดเป็นพิเศษว่า นอกเหนือจากคนดูทัว่ไปแลว้ การแสดงช้ินน้ีอยากให้ใครมาดูเป็นพิเศษ 
บีฟลอร์ เธียเตอร์ก็จะทาํการเชิญคนเหล่านั้นมาชมการแสดง ด้านจุดยืนของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
(Positioning) ค่อนขา้งมีความชดัเจน คือความเป็นกลุ่มละคร Physical Theatre ท่ีนาํเสนอเน้ือหา
ประเด็นเก่ียวกบัสังคม การเมือง ในส่วนน้ีอาจหมายถึงเป็นการแยกกลุ่มการแบ่งกลุ่ม (Segmenting) 
ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ ออกจากละครทัว่ไปแล้ว และในส่วนของ บรรจุภณัฑ์ (Packaging) การ
เผยแพร่ (Publicity) การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Promotion) การ
ประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) จะหมายรวมถึงลงไปในกระบวนการส่ือสารการตลาดของบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ 
       5.2.3  ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารการตลาดของกลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นหน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองคก์ร 
หน่วยงานต่างๆ ภายในกิจการหรือองค์กร (Company) (พิบูล ทีปะปาล, อา้งถึงใน ธนกร, 2554) 
ภายในองค์กรหน่ึง ย่อมตอ้งประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวิจยั 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด ฯลฯ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะข้ึนอยู่กบัการกาํหนดโครงสร้างการ
บริหารและจดัการของแต่ละกิจการและองคก์รเป็นสําคญั หากขาดการวางแผนงานท่ีเหมาะสมของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะเป็นเหตุให้ตน้ทุนการดาํเนินงานหรือจดัส่งสินคา้สูงกวา่คู่แข่งขนัใน
ตลาดนั้นๆ และจะเป็นอุปสรรคทางการตลาดใหต้อ้งประสบความลม้เหลวได ้

 แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี เน่ืองจากบีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นองค์กรขนาดเล็ก
และไม่มีการวางผงัองค์กรท่ีชดัเจน หรือกาํหนดหน้าท่ีท่ีตายตวัได ้เพราะทุกคนตอ้งช่วยกนัทาํใน
ทุกๆ หนา้ท่ี ในส่วนน้ีจะเป็นอุปสรรคท่ีสามารถก่อใหเ้กิดความลม้เหลว หรือประสบความสําเร็จได้
ไม่มากพออยา่งท่ีควร นอกจากนั้นความไม่ชดัในตวังานท่ีตอ้งการส่ือสารถึงประเด็นท่ีแทจ้ริง หรือ
ความไม่กล้าพูดออกมาในฐานะการเป็นศิลปินหน้าใหม่ขององค์กร ทําให้ยากในการทํา
ประชาสัมพนัธ์ หรือแม้ว่าจะลงทุนด้านการประชาสัมพนัธ์สูงกว่าโปรดักชั่นอ่ืนๆ ก็ไม่เกิด
ประโยชน์ ก่อใหเ้กิดการลงทุนท่ีสูญเปล่า 

 นอกจากนั้นการไม่กระตือรือร้นของสมาชิก เป็นอุปสรรคท่ีสําคญัท่ีก่อให้เกิดอุปสรรค
ของการส่ือสารการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนองค์กร ความเป็น
องคก์รขนาดเล็กท่ีสร้างงานศิลปะในสังคมท่ีมีคนดูเฉพาะกลุ่มท่ีเสพงานศิลปะ จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
มีทุนสํารอง แมว้่าปัจจุบนัยงัสามารถจดัสรรเงินได ้แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าในอนาคตจะเป็น
อยา่งไรหากเงินทุนสาํรองท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหมดไป 
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 การทาํงานในลกัษณะ Collaborate หรือ Produce ร่วมกนักบัองคก์รอ่ืน ก็สอดคลอ้งกบั
แนวคิดน้ี เพราะการไม่สามารถส่ือสารกนัอย่างชัดเจนในหน้าท่ี หรือขอบเขตของการทาํงานท่ี
แน่นอน และการมีรูปแบบทาํงานท่ีแตกต่างกนั ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทาํการส่ือสารการตลาด 
เน่ืองจากไม่มัน่ใจในขอบข่ายท่ีสามารถกระทาํได ้ทาํใหก้ารทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือเทคนิค
อ่ืนๆ ท่ีบีฟลอร์ เธียเตอร์ใชเ้ป็นกลยทุธ์ไม่สามารถทาํไดท้นัทีในกรณีแบบน้ี 

 กระบวนการประชาสัมพนัธ์ท่ีสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ โดยท่ีไม่เตรียมความพร้อมให้ดี ก็
สอดคล้องกบัแนวคิดน้ีเช่นกัน กล่าวคือ การสร้างสรรค์ท่ีไม่คิดถึงกระบวนการจดัการหลงัจาก
ส่ือสารให้รอบคอบมีผลทาํให้การส่ือสารการตลาดติดขดั หรือเกิดผลเสียท่ีไม่คาดคิด กลายเป็น
สร้างภาระท่ีหนกัแก่ทีมงานเกินความจาํเป็น และก่อใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีไม่ดีแก่ผูช้มบางคนได ้
 
5.3  ข้อเสนอแนะส าหรับบีฟลอร์ เธียเตอร์ 
        1.  เน่ืองจากบีฟลอร์ เธียเตอร์เป็นองค์กรขนาดเล็ก ระบบการจดัการกบัการสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะจึงทบัซอ้นกนัอยูภ่ายใตก้ารบริหารการจดัการ ส่งผลให้บางคร้ังขาดความเด็ดขาดและชดัเจน
ในการบริหาร หากมีการแยกส่วนออกจากกนัอยา่งชดัเจนระหวา่งกลุ่มคนท่ีทาํงานดา้นสร้างสรรค์
กบักลุ่มคนท่ีทาํงานดา้นการจดัการ อาจจะไม่ตอ้งอยูใ่นรูปแบบของออฟฟิศ แต่ใหมี้คนท่ีรับผิดชอบ
ในเร่ืองการบริหารการจดัการโดยเฉพาะ จะส่งผลให้บีฟลอร์ เธียเตอร์สามารถประสบความสําเร็จ
ไดม้ากข้ึน 

2.  การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายคนดูเป็นพื้นฐาน อาจไม่ตอ้งถึงกบัระบุอยา่งชดัเจนวา่เป็นใคร แต่
อาจจะกาํหนดเป็นกลุ่มคนดูหลายๆ แบบ หลายๆ กลุ่ม แลว้ลองเช่ือมโยง วา่งานแสดงท่ีสร้างสรรค์
ข้ึนในแต่ละคร้ังตอ้งการพูดกบัคนดูกลุ่มไหนบา้ง เช่น ประเด็นในการแสดงเก่ียวกบัเพศทางเลือก 
ต้องการส่ือสารไปถึงกลุ่มต่อต้านเพศทางเลือกให้ปรับเปล่ียนทัศนคติบางอย่าง การกําหนด
กลุ่มเป้าหมายแบบน้ีจะช่วยใหก้ารคิดกระบวนการประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการได้
ถูกกลุ่มมากข้ึน ส่งผลท่ีกระบวนการส่ือสารท่ีสัมฤทธ์ิผลในแง่ของเน้ือหาท่ีตอ้งการจะพูดกบักลุ่ม
ผูช้มท่ีตอ้งการใหฟั้งไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

3.  เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดหรือการประชาสัมพนัธ์ของบีฟลอร์ เธียเตอร์มีความ
หลากหลาย มีการปรับเปล่ียนสร้างสรรค์ให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์ ซ่ึงบางเคร่ืองมือท่ีบี
ฟลอร์ เธียเตอร์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจ หากแต่ขาดความต่อเน่ืองในการใช ้หรือการตอกย ํ้าต่อ
ผูช้มถึงเคร่ืองมือนั้นๆ เช่น บตัรสะสมแตม้เพื่อใชสิ้ทธ์ิส่วนลด หากบีฟลอร์ เธียเตอร์มีการตอกย ํ้าแก่
ผูช้มถึงบตัรส่วนลดน้ี และมีการใช้อย่างต่อเน่ือง จนก่อให้เกิดเป็นลกัษณะของคลบัการ์ดท่ีใช้เป็น
ส่วนลดไดโ้ดยไม่อิงกบัการทาํโปรโมชัน่เฉพาะช่วงเวลา อาจสามารถก่อให้เกิดฐานขอ้มูลแฟนคลบั
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ของผูช้มบีฟลอร์ เธียเตอร์ท่ีสามารถระบุตวัตนได้ สามรถสร้างฐานผูช้มจนกระทัง่อาจก่อให้เกิด
แฟนคลบัในระยะยาว ซ่ึงสามารถสนบัสนุนใหบี้ฟลอร์ เธียเตอร์ เติบโตอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
 
5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 
       1.  เน่ืองจากการวิจยัพบว่า กระบวนการสร้างสรรค์หรือกระบวนการคิดงานท่ีมีขั้นตอนท่ีช้า
กว่าจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพให้ทีมงานทุคนเห็นเป็นภาพเดียว ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการ
สร้างสรรค์การส่ือสารทางการตลาด ดังนั้ นควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับกระบวนการ
สร้างสรรคง์านของบีฟลอร์ เธียเตอร์โดยละเอียดวา่มีกระบวนการสร้างงานอยา่งไร เพื่อท่ีจะไดเ้ห็น
กระบวนการคิดสร้างสรรคท่ี์ส่งผลกระทบต่อการส่ือสารการตลาด 
       2.  เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ี ศึกษาขอ้มูลเพียงในฝ่ายของบีฟลอร์ เธียเตอร์เท่านั้น ในอนาคตควร
ศึกษาความคิดเห็นของผูช้มว่าช่ืนชอบละครของบีฟลอร์ เธียเตอร์เพราะสาเหตุใด และความพึง
พอใจท่ีมีต่อบีฟลอร์เธีย เตอร์อยู่ในระดบัใด ทั้งในเร่ืองของราคาบตัร หรือการเขา้ถึงของขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ 
       3.  เน่ืองจากการวจิยัพบวา่ บีฟลอร์ เธียเตอร์ ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย มีผลกระทบอยา่ง
มากกบักลุ่มบีฟลอร์ เธียเตอร์ และเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ในอนาคตควรศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพถึงกระบวนการรับมืออย่างเป็นกลุ่ม (Team work) กบัปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย 
รวมถึงการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีสามารถเปล่ียนวกิฤติเป็นโอกาสของบีฟลอร์ เธียเตอร์  
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ตวัอยา่งการแสดงแนว Physical Theatre ของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 

 1.  Medah (1999) 

 2.  B-Floor Theatre  Eclipse  (2004) 

 3.  B-Floor Theatre  Crying Century  (2006) 

 4.  B-Floor Theatre - Selected Works 

 5.  Taste of curry (In Japan) 

เสียงตอบรับจากผูช้ม  

 1.  B-Floor's LEAR & HIS 3 DAUGHTERS    Audience Reactions 

 2.  B-Floor's O X Y G E N    Audience Reactions 

VDO ประชาสัมพนัธ์การแสดงของบีฟลอร์ เธียเตอร์ 

 1.  Big Leap  

 2.  Big Leap 2 

 3.  Lear Trailer 

 4.  Lear and His 3 Daughters - one of the hottest scenes 

 5.  บางละเมิด Trailer (Bang La Merd) by B-Floor Theatre 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล   ชาคริยา  ถ่ินจะนะ 

ประวติัการศึกษา   นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยกุระจายเสียงและ 

    วทิยโุทรทศัน์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั  Creative บริษทั ทรีนิต้ี พลสั จ ากดั 
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