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การวิจัยเร่ืองละครเวทีเชิงพาณิชย์  ระหว่างปี  พ .ศ. 2550 – พ .ศ. 2560 ในประเทศไทย  มี

วตัถุประสงค์ ข้อ 1. เพื่อศึกษาการบริหารจดัการของกลุ่มผู้บริหารที่ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ของไทย  โดยใช้
หลกัสว่นประสมทางการตลาดบริการ หรือ 7P’s ได้แก่ Product, Price, Promotion, People, Place, Physical, 
Process จากการศึกษา พบว่า 5 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ เห็นว่า สิ่งส าคญัในการผลิตผลงาน
จ าเป็นต้องเลือกและวิเคราะห์กลุม่เปา้หมายของผู้ชมเป็นสิ่งแรก คิดเป็นร้อยละ 83.33 เห็นวา่ ลกัษณะของเร่ือง
ที่ได้รับความนิยมทกุบริษัทมีเนือ้หาที่แสดงถึงเหตกุารณ์ในอดีต พบวา่ ละครเพลงเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยม 
ราคาบตัรชมละครเวที 5 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ มี 6 ระดบัเพื่อให้เหมาะกับก าลงัซือ้ของผู้ชมที่
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 83.33 พบวา่การสง่เสริมการขายในช่วงเทศกาลเป็นการสง่เสริมการขายที่ดีที่สดุ การ
บริหารบคุคลทกุบริษัทใช้ทีมงานในการผลิตจากบคุลากรภายนอก  5 ใน 6 บริษัทผลติละครเวทีเชิงพาณิชย์ อีก
ทัง้การใช้นกัแสดงที่มีช่ือเสยีงจ าเป็นตอ่การผลติละครเวทีเชิงพาณิชย์ โดยคิดเป็นร้อยละ 83.33 สถานท่ีจดัแสดง 
4 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ต้องเช่าโรงละครเพื่อการจดัแสดงละคร  คิดเป็นร้อยละ 66.67 พบว่าใน
บริบทไทยการตกแตง่โรงละครท่ีจดัแสดงเป็นสิ่งส าคญัเนื่องมาจากผู้ชมนิยมถา่ยภาพลงสือ่สงัคมออนไลน์ พบวา่ 
กระบวนการดแูลผู้ชมเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ชม  ข้อ 2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบของละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ ในประเด็น Plot, Character, Thought, Dialogue, Song & Music, Spectacle พบว่า 4 ใน 6 
บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ โครงเร่ือง ร้อยละ 66.67 เป็นละครประเภท ละครชีวิต (Drama) และเป็น
เร่ืองราวชีวิตของคนไทยในอดีต พบวา่ ตวัละครของเร่ืองที่ได้รับความนิยมสงูของทกุบริษัท มีลกัษณะเป็น Well - 
Rounded Character พบว่า สารสาระของละครที่ได้รับความนิยมสูงที่สดุของทุกบริษัท น าเสนอสจัธรรมของ
สรรพสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ บทสนทนาต้องเข้าใจง่าย ค าศพัท์ไม่ซบัซ้อน เน้นการสื่อสารตรงประเด็น เพลงประกอบ
ละครท าหน้าที่ ด าเนินเร่ือง ภาพบนเวทีต้องสมจริง ทว่าฉากของทุกบริษัทเน้นสร้างความตื่นตาตื่นใจแต่มี
ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ตามบริบทของบทละคร. 

 
ค าส าคญั : ละครเวทีเชิงพาณิชย์, การบริหารจดัการ, สว่นประสมทางการตลาด, องค์ประกอบละคร 

 

 

  



  จ 

บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title COMMERCIAL THEATER: A DECADE DURING 2007-2017 IN THAILAND 
Author SUCHANWUD KINGKAEW 
Degree DOCTOR OF ARTS 
Academic Year 2019 
Thesis Advisor Associate Professor Prit Supasertsiri  

  
This research concerned commercial theaters in Thailand between 2007 and 2017 and 

had the following aims: (1) the management of the top executives produced in commercial theaters 
used the marketing mix (7P), including Product, Price, Promotion, People, Place, Physics, and 
Process. The findings revealed that five out of the six participants from the chosen theater companies 
believed that the consideration and analysis of the target audience were the first priority for 
production at 83.33%. Theater performances with historical content, such as period dramas, were 
the most popular, as well as musical theater. Regarding ticket prices, five out of the six participants 
(83.33%) from commercial theater companies categorized them into six types by appropriateness of 
the purchasing power of audiences.The research findings suggested that festivals or special 
occasions were the best times for sales promotions. In terms of human management, most theater 
companies utilized outsourcing for production and the utilization of famous actors and actresses was 
a must for commercial theater production (83.33%). It was revealed that four out of six companies 
(66.67%) rented theaters for their productions. In the Thai context, decorations were important 
because the audience liked to take photos and share them on social media. Finally, it was found that 
the audience care process was essential for learning about their impressions; (2) the composition of 
a commercial theater, including plot, character, thought, dialogue, music, and spectacle. With regard 
to plot, four out of six of the companies (66.67%) produced historic dramas set in Thailand. It was 
found that the most popular character was the well-rounded character. In addition, in all companies, 
the essence of the most popular plays introduced the idea that nothing is certain. It was suggested 
that the plays carried simple dialogue and vocabulary, focusing on direct communication and music 
was used to tell the story. It was suggested that stage setting must be as realistic as possible. 
However, all companies focused on excitement and with the symbolic meaning in the context of the 
script.    

 
Keyword : Commercial Theater, Management, Service Marketing Mix, The composition of 
commercial theater 
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ทนุการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก และยงัให้โอกาสท างานควบคูก่ารเรียนจนจบการศกึษา 
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ขอขอบคณุ จ๊ะจา๋ เนม น า้ฝน แบม๋ นกัศกึษาสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ท่ี
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สดุท้ายขอกราบขอบพระคณุแม่และคณุพ่อ ท่ีคอยให้ก าลงัใจและคอยสนบัสนุนการเรียน
ของข้าพเจ้าจนส าเร็จระดบัปริญญาเอกในครัง้นี ้กราบขอบพระคณุในความเมตตาของทา่นทัง้สอง. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ภูมิหลัง 
ประเทศไทยให้ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ซึ่งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) น้อมน าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ มีแผนพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs ) รวมทัง้ปรับโครงสร้างประเทศไทยให้เข้าสู่ Thailand 4.0 เพ่ือมุ่งสู ่
“ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” นอกจากนีย้งัได้บรรจแุนวคิดเร่ือง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy)” เป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในด้านธุรกิจบนัเทิง รวมถึง
ส่ือทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศ จึงท าให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจบนัเทิง ได้แก่ โทรทศัน์
เคเบิลท้องถ่ิน ส่ือมัลติมีเดีย ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวทีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง จาก
แนวคดิดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ “ละคร” ถือเป็นมหรสพบนัเทิงท่ีมีความส าคญักบัประเทศไทย 

หากกล่าวย้อนกลบัไปถึงการก าเนิดละครในอดีต มารุต สาโรวาท ได้กล่าวถึงการก าเนิด
ของละครไว้ว่า “ละครถือก าเนิดในประเทศกรีซสมยัท่ีชาวกรีซนบัถือเทพเจ้าไดโอไนซุสซึ่งเป็นเทพ
เจ้าแห่งเหล้าองุ่นพืชพันธุ์ธัญญาหาร ฤดูใบไม้ผลิ ความอุดมสมบูรณ์ และชีวิต ช่วงแรกการ
บวงสรวงนัน้จะขบัร้องเพลงดิธีแรมบ์โดยใช้มนษุย์เป็นเคร่ืองบชูายญั แตห่ลงัจากนัน้มาเห็นว่าเป็น
การทารุนจึงใช้แพะแทน ละครแทรจิดีจ้ึงถือก าเนิดขึน้เป็นละครประเภทแรก” (มารุต  สาโรวาท, 
2560 สมัภาษณ์) 

จากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ละครเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษย์ใช้เพ่ือสร้างความ     
พงึพอใจให้กบัเทพเจ้าเพียงหวงัพืชพนัธุ์ธัญญาหารและความอดุมสมบรูณ์ของชีวิต ดงันัน้ ละครจึง
มีความส าคญัและหยัง่รากในวิถีของมนษุย์ตัง้แตอ่ดีต สวุรรณดี จกัราวรวธุ ได้กล่าวถึงอิทธิพลของ
ละครท่ีมีตอ่มนษุย์ไว้วา่ 

 
ละครมีผลกระทบกบัมนษุย์ 3 ระดบั มนัช่วยในแง่ของระดบั อารมณ์ ก็คือความบนัเทิงให้ความ
สนุก อันที่สองให้ในเร่ืองของแง่คิดในแง่ของสติปัญญาความคิด ในแง่ที่สามมันก็คือ มัน
สามารถยกระดบัจิตวิญญาณ ยกระดบัจิตใจคนได้ ในแง่ของละครมนัสามารถที่จะทะลไุปได้ 
จนถึงจุดหนึ่งท่ีว่ามนัท าให้คนตระหนกั หรือว่าบรรลคุวามคิดท่ีเรียกว่าความบริสทุธ์ิทางจิตใจ 
ดงันัน้ ละครมนัมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงสงัคมได้เพราะมนัเป็นงานท่ีดงู่าย มนัใกล้จิตวิญญาณ
มนษุย์ที่สดุเพราะเราดจูากประสบการณ์ของตวัละครแล้วสามารถที่จะเช่ือมโยงตวัเองเข้าไปกบั
ตวัละครเนื่องจากว่า ตวัละครกับเรามนัก็เป็นมนษุย์เหมือนกนั เท่าเทียมกัน เพราะฉะนัน้มนั
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เป็น magic ของการเทศนาผ่านการแสดง ผู้ชมเองค่อยๆ export ได้ร่วมประสบการณ์ไปกับ
เร่ืองราวตวัละครแล้วก็ค้นพบบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทางสติปัญญาหรือว่าแรงบนัดาลใจ หรือ
การเข้าถึงชีวิต เพราะฉะนัน้ตรงนีม้นัขบัเคลื่อนได้มนัอยู่ที่ว่าเร่ืองที่เราต้องการให้มนัสร้างแรง
สะเทือนอะไรท่ีไปกระทบใจผู้ชม ละครต่างจากศาสนาในแง่ที่ว่ามนัมีสองด้านที่มีด้านลบหรือ
วา่ด้านบวก (สวุรรณดี จกัราวรวธุ, 2560 สมัภาษณ์) 

 

สรุปได้ว่า ละครเป็นเคร่ืองมือรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมชุมชน ก าเนิดจากความคิด ความ
ต้องการของมนุษย์ในการสร้างความบนัเทิง ถ่ายทอดความเช่ือ เร่ืองราว ความรู้สึก หรือ ใช้ใน
พิธีกรรมตา่งๆ เพ่ือวตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เม่ือบทละครถกูถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านตวัละคร 
ผู้ชมจะสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์ของตวัเองกบัตวัละคร เพราะตวัละครและผู้ชมเป็นมนุษย์
เหมือนกนั ละครจึงอาจท าให้เกิดความบนัเทิง ความเข้าใจในชีวิต เกิดแรงสะเทือนกระทบใจ และ
อาจน าไปสูก่ารเกิดสตแิละปัญญาจากการชมละคร   

หากกลา่วถึงละครในประเทศไทย ละครถือเป็นมหรสพความบนัเทิงท่ีได้รับความนิยมและ
อยู่ในวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน พบหลักฐานว่า การแสดงละคร ผูกพันกับประเพณี วฒันธรรม 
ของไทยมาแตช้่านาน ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย รัชสมยัพระเจ้าอยู่หวั   บรมโกศ จวบจน
เกิดเหตุการณ์เสียกรุงครัง้ท่ี 2 การแสดงละครจึงสูญสลายไป (สุรพล  วิรุฬห์รักษ์, 2554, น. 86) 
หลังจากเหตุการณ์เสียกรุงครัง้ท่ี 2 ละครฟื้นกลับคืนในรัชการท่ี 4 แต่เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้
ส าคญั นิมิต พิพิธกลุ ได้กล่าวถึงละครช่วงยุครัตนโกสินทร์ไว้ว่า “ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ละครจารีต
ถกูจดัแสดงในท่ีประทบัเจ้านายชัน้ผู้ ใหญ่ เน่ืองด้วยในหลวงรัชกาลท่ี 4 รัชการท่ี 5 และรัชการท่ี 6 
ทรงเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกหลายด้าน ท าให้การแสดงละครได้แพร่ขยายสู่ชุมชน  ” 
(นิมิต พิพิธกุล, 2560 สัมภาษณ์) ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ละครกลายเป็นมหรสพบันเทิงท่ี
ได้รับความนิยมในชมุชน นอกจากนี ้การแสดงละครท่ีเกิดขึน้ในช่วงรัชสมยัดงักลา่ว เชน่ การแสดง
โขน, ละครท่ีใช้การร้องและการร าในการด าเนินเร่ือง ท่ีเรียกว่า ละครร า ได้ถูกปรับรูปแบบและ
วิธีการน าเสนอให้ทันสมัยตามแบบอย่างละครทางตะวันตก เกิดเป็นละครพันทาง ละครดึกด า
บรรพ์ ละครพูด ซึ่งถือเป็นมหรสพบันเทิงท่ีได้รับความนิยม ประเด็นนี ้สุวรรณดี จักราวรวุธ  
ได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัละครเวทีไทยไว้วา่ 

 
ละครเวทีไทย เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง ปลายรัชกาลที่ 4 ละครตะวนัตกเร่ิมเข้าสู่ประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยเร่ิมมีการติดต่อกบัตะวนัตกมากขึน้ รวมถึง รัชกาลที่ 4 ทรงส่งเสริมการ
ละคร ท าให้เกิดการสร้างงานละครด้วยการผสมผสานระหว่างละครไทยกบัละครตะวนัตกจน
กลายเป็นละครพนัทาง ละครดึกด าบรรพ์ และละครร้อง สมยัรัชกาลที่ 5 เกิดละครพูดขึน้เป็น
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ครัง้แรก คือ ละครพูดร้อยแก้ว และ ละครพูดร้อยกรอง พฒันาการละครเวทีไทยเกิดขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องโดยเฉพาะในสมยัรัชการท่ี 6 เพราะรัชกาลที่ 5 ทรงสง่พระโอรสไปศกึษายงัตา่งประเทศ 
ในรัชกาลที่ 6 ถือเป็นยุคเฟ่ืองฟูของละครเวทีสมัยใหม่ มีการปรับรูปแบบและวิธีการแสดง มี
ฉากเกิดขึน้ ใช้ภาษาธรรมดาที่ไมใ่ช่บทกลอน มีการเปลี่ยนเสือ้ผ้าของนกัแสดงตามเนือ้เร่ือง ซึ่ง
เป็นการรับรูปแบบละครตะวนัตกมาโดยตรง (สวุรรณดี จกัราวรวธุ, 2560 สมัภาษณ์) 

  

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า การแสดงละคร ผูกพนักับคนไทยมายาวนาน ตัง้แต่สมัย       
กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย แตเ่หตกุารณ์เสียกรุง ครัง้ท่ี 2 ท าให้ละครสญูหายไป จนกระทัง่ในรัชกาล
ท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 6 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก ไม่เว้นแม้แตก่ารแสดงละคร ดงันัน้ การ
ละครในประเทศไทยจงึได้รับการสนบัสนนุจากพระมหากษัตริย์ไทยอยา่งตอ่เน่ือง 

การละครในประเทศไทย มีวิวัฒนาการอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งเกิด “ละครเวที” ขึน้
หลงัจากการปฏิวตัอิตุสาหกรรม เกิดการประดษิฐ์เคร่ืองมือส่ือสารชนิดใหม ่ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ และ 
ส่ือภาพยนตร์ ดงันัน้ ส่ือละครจึงถกูแบ่งตามช่องทางการส่ือสารหรือช่องทางการน าเสนอ    มีการ
เรียกละครท่ีถ่ายทอดผ่านเคร่ืองรับโทรทัศน์ว่า “ละครโทรทัศน์” เรียกละคร  ท่ีน าเสนอใน  โรง
ภาพยนตร์ว่า “ภาพยนตร์” และเรียกละครท่ีแสดงสดบนเวทีว่า “ละครเวที” ในช่วงสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 มหรสพรูปแบบอ่ืนๆ ไม่สามารถจดัแสดงได้ เม่ือศาลาเฉลิมกรุงเปิดท าการ การแสดงรูปแบบ
ละครเวทีจึงถูกน ามาแสดงท่ีศาลาเฉลิมกรุงมีผลท าให้การแสดงละครเวทีได้รับความนิยมจาก
สงัคมไทยอยา่งตอ่เน่ือง  (ฐนธชั กองทอง, 2560, น. 2) 

จากความนิยมละครเวทีช่วงดังกล่าว เป็นผลให้เกิดการตัง้คณะละครขึน้หลายคณะ  
ซึ่งคณะละครท่ีก่อตัง้ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้แก่ คณะอัศวิน ของพระเจ้าภาณุพันธ์ ยุคล , 
คณะนาฎยากร ของ สด กูรมะโรหิต , คณะศิวรมณ์ ของขุนสวัสดิ์ทิฆัมพร ,คณะวิจิตรเกษม   
ของบณัฑูรย์ องค์วิศิษย์ เป็นต้น (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2554, น. 90) ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีส าคญั
ของวงการละครเวทีไทย หลงัจากนัน้ประเทศไทยได้เปิดรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมถึงส่ือบนัเทิง
สมยัใหม่ท่ีเรียกว่า ภาพยนตร์ 35 มม. สิ่งนีท้ าให้เกิดกระแสเปล่ียนแปลงในการรับส่ือบนัเทิงของ
คนไทย มลูนิธิหนงัไทย กลา่ววา่ “ภาพยนตร์ตะวนัตก ท าให้คณะละครท่ีมีช่ือเสียงต้องหยดุลงไป มี
ละครสลับร า (คือมีร้องเพลงประกอบบ้าง) ได้รับความนิยมแทน แต่ละครเพลงเหล่านีก็้ไม่ได้รับ
ความนิยมเท่าภาพยนตร์ตะวันตก ความนิยมในละครเวทีก็ลดลงตามล าดับ” (มูลนิธิหนังไทย, 
2560, ออนไลน์) 

จากแนวคิดดงักล่าว ภาพยนตร์ ท าให้คนไทยสนใจละครเวทีน้อยลง พบว่า ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกนั ประเทศไทยเร่ิมผลิตละครโทรทศัน์ขึน้ ประชาชนให้ความสนใจละครโทรทศัน์เช่นกัน 
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ดงันัน้ ส่ือสมยัใหม ่ซึง่ได้แก่ ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์เป็นตวัแปลส าคญัท่ีท าให้ละครเวทีเส่ือม
ความนิยมลงในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2510 การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเร่ิมมีการเปิดภาควิชาท่ีศกึษาศิลปะ
ก า รล ะค รขึ ้น  โด ย เ ร่ิ ม จ าก จุฬ าล งก รณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย  ท่ี คณ ะอั ก ษ รศ าส ต ร์แ ล ะ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เม่ือทัง้สองสถาบนัหลกัเร่ิมเปิดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาการละคร สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งก็เร่ิมเปิดหลักสูตรเช่นกัน จาก
ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นผลท าให้ละครเวทีแพร่หลายในหมู่นิสิต นกัศกึษาในมหาวิทยาลยั ละคร
เวทีจึงเป็นเคร่ืองมือในการเสนอความคิด เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนกัถึงปัญหาสงัคมท่ีเกิดขึน้ของ
เหล่าปัญญาชน ผลงานละครเวทีช่วงเวลาดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นการสร้างสรรค์จากบทละครท่ีมี
ช่ือเสียงจากละครตะวนัตก อาทิ อวสานเซลแมน รถรางคนันัน้ช่ือปรารถนา ตุ๊กตาแก้ว เม่ือละคร
เวทีไทยได้รับความนิยมอีกครัง้ จึงเกิดการตัง้กลุ่มละครเวทีหรือคณะละครอาชีพขึน้ ส่งผลท าให้
ละครเวทีไทยกลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้ 

หลังจากท่ีนิสิต นกัศึกษา ท่ีศึกษาในศาสตร์ศิลปะการละคร จบการศึกษาจากสถาบนั
ตา่งๆ เกิดปรากฏการณ์การรวมตวักนัเป็นคณะละครและบริษัทผลิตละคร เพ่ือสร้างงานละครเวที
ในรูปแบบเชิงธุรกิจ ท าให้อาชีพท าละครกลบัมาอีกครัง้ เศรษฐ์สิริ นิรันดร ได้กล่าวเก่ียวกบัประเด็น
การท าละครอาชีพ ไว้ว่า “ในยุคนัน้ ถึงแม้ละครเวทีเป็นงานศิลปะท่ีมีรายจ่ายสูง แต่ก็ยังมีความ
เป็นไปได้ รูปแบบละครอาชีพจึงกลบัมาอีกครัง้ มีการจ่ายค่าตวันักแสดงมากบ้างน้อยบ้าง ตาม
ก าไรท่ีได้รับ มีการน าระบบสปอนเซอร์เข้ามาสู่วงการ และท าให้ผู้ท าละครเวทีได้ค้นพบลักษณะ
เร่ืองราวและรูปแบบการน าเสนอท่ีถกูใจผู้ชมและเพ่ือให้ศิลปะการละคร กลายเป็นวฒันธรรมร่วม
สมยัของผู้ชม รวมทัง้เกิดกลุม่ละครตา่งๆ ขึน้มากมาย” (เศรษฐ์สิริ นิรันดร, 2562, น. 18) 

บริษัทละครเวทีไทยท่ีมีการผลิตและจดัแสดงละครเวทีอย่างตอ่เน่ือง และมีการขายบตัร
ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์เป็นบริษัทแรก คือ มณเฑียรทอง เธียเตอร์ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ส าคญั
ของละครเวทีไทย นคร วีระประวตัิ ได้กล่าวว่า “มณเฑียรทอง เธียเตอร์ ก่อตัง้โดย ถาวร โสภีอมร 
นิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้ มีใจรักในละครเวทีและเป็นผู้บริหารโรงแรม 
คุณถาวรเป็นผู้ ท่ีท าให้ละครเวทีกลับมาเป็นท่ีกล่าวขานและได้รับความนิยมอีกครัง้ ” (นคร วีระ
ประวตั,ิ 2560, ออนไลน์) โกมทุ คงเทศ ได้กล่าวถึงจดุเร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจและเหตผุลของความ
นิยมของ มณเฑียรทอง เธียเตอร์ ไว้วา่ 

 
ช่วงปี พ .ศ . 2520 เร่ิมมีการน าองค์ความรู้ด้านการละครสอดแทรกเข้าไปอยู่ในธุรกิจ เชิง
พาณิชย์ เช่น การน าเสนองาน การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ตลอดถึงการจดัประชมุสมัมนาตา่งๆ 
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มีการน าละครสัน้มาช่วยน าเสนอให้เกิดอารมณ์ร่วมและความเข้าใจ ชีน้ าอารมณ์ผู้ ชมหรือ
ลกูค้า จนเกิดเป็น ละคร Present เพื่อน าเสนอขายงานและประชาสมัพนัธ์สินค้า ความคุ้นชิน
ในค าว่า ละคร จึงแทรกเข้าสูธุ่รกิจเชิงพาณิชย์ ในช่วงนัน้ คณะละครที่ท าละครเวทีเต็มรูปแบบ 
มีองค์ประกอบครบ มีอยูน้่อย ดงันัน้ เมื่อมีการจดัแสดงละครเวทีขนาดใหญ่ จึงมีคนดเูนืองแน่น 
คณุถาวร โสภีอมร ผู้จดัการฝ่ายการตลาดของโรงแรมมณเฑียรทอง จึงริเร่ิมวางแผนน าละคร
เวทีมาจดัแสดงในโรงแรมซึ่งยงัไม่มีใครน าศิลปะบนัเทิงที่ดหู่างไกล เข้าใกล้ตวั แต่การน าละคร
เวทีเข้ามาจดัแสดงในโรงแรม ท าให้เกิดการจ ากดักลุม่ผู้ชม ซี่งสว่นใหญ่เป็นผู้ที่ศึกษาด้านการ
ละครและกลุ่มผู้มีรายได้สูง เพราะราคาบตัรค่อนข้างแพง ละครมณเฑียรจึงกลายเป็นแหล่ง
บนัเทิงของคนมีรสนิยมและมีรายได้สงู สว่นเหตผุลที่ละครมณเฑียรโด่งดงัมาก คือ นกัแสดง 
เพราะจดุขายใหญ่ของละครมณเฑียร คือ การได้ดกูารแสดงของนกัแสดงมีช่ือเสยีงอยา่งใกล้ชิด
มากๆ เพราะเวทีห่างจากคนดูประมาณหนึ่งเมตรคร่ึง เวทีสูง 1 ขัน้บนัได ซึ่งเป็นที่แรกและที่
เดียวที่ท าให้คนดูใกล้ชิดนกัแสดงชัน้น าของประเทศได้ขนาดนี ้การแสดงดีไม่ดีก็จะเห็นกันได้
ชัดเจนที่นี่ นักแสดงไม่เก่งจะไม่กล้ามาเล่นประจานตนเอง ดงันัน้ จึงถือเป็น 1 เวทีคุณภาพ
ส าหรับวิชาชีพนี ้จนถึงกับมีการตัง้คณะกรรมการแจกรางวลัหน้ากากทอง ให้แก่นกัแสดง บท 
ผู้ ก ากับการแสดง และละครที่ประสบความส าเร็จสูงสุด ดังนัน้ ค่าบัตรชมละครเวทีของ
มณเฑียรทองจึงสงูพอสมควร (โกมทุ คงเทศ, 2563 สมัภาษณ์) 

 
มารุต สาโรวาท ให้การเพิ่มเติม เก่ียวกบั องค์ประกอบท่ีส าคญัของละครเวทีมณเฑียรทอง 

ไว้ดงันี ้ 
 
เนื่องจากละครมณเฑียรทอง มีวัตถุประสงค์หลักในการน าเสนอละครเวทีรูปแบบใหม ่
กลุม่เปา้หมายหลกัคือ ผู้มีรายได้สงู ดงันัน้ องค์ประกอบหลกัที่จะใช้ในการดงึดดูกลุม่เปา้หมาย 
จึงต้องเป็นสิง่ที่กลุม่เปา้หมายสนใจสงูสดุ นัน่คือ ดารา องค์ประกอบตอ่มาคือ เนือ้หาเร่ืองราวที่
แปลกใหม่ แต่เสพแล้วคนดู ชอบใจ ถูกใจ ต้องรสนิยม จึงเป็นเหตุผลให้รูปแบบการน าเสนอ
สว่นใหญ่ของละครมณเฑียรทอง เป็นละครพดู ที่มีเร่ืองราวให้ความบนัเทิง ทัง้บนัเทิงแบบเสยีด
ส ีตลก ล้อเลยีนเร่ืองเพศ ตลกสถานการณ์ เมื่อเสริมด้วยดาราที่มีช่ือเสียง ท าให้เกิดความสนใจ
เป็นอยา่งยิ่ง สว่นละครคณุภาพตามสายวิชาชีพ จะได้รับความนิยมน้อย และผู้ชมสว่นใหญ่จะ
เป็นคนบนัเทิงด้วยกันเอง ละครเร่ืองที่ประสบความส าเร็จสงูสดุของ มณเฑียรทอง เธียร์เตอร์ 
คือ ฉันผู้ชายนะยะ โดย ดร .า ท ารายได้สงูสดุและมีรอบการเลน่สงูสดุ คือขยายเสรี วงษ์มณฑ
เวลาการแสดงจาก เร่ืองละ 2 เดือน เป็น 6 เดือน ประมาณ 156 รอบ เนือ้หาเป็นเร่ืองเพศที่ 3 ที่
ต้องการพืน้ที่แสดงความเป็นตัวตนและต้องการการยอมรับจากสงัคม เป็นการดดัแปลงบท
ละครต่างประเทศ น ามาใสบ่ริบทไทยๆ ใช้ภาษาตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาเฉพาะกลุ่ม
ของเพศที่ 3 นกัแสดงเป็นผู้มีช่ือเสยีง จึงได้รับความนิยมมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุม่เปา้หมาย
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หลกัที่มาจ่ายเงินดูละครมากมายนัน้ ต้องการเสพความบันเทิง ที่แปลกใหม่ เข้าถึงได้ ด้วย
ภาษาและการแสดง รับสารที่ละครสื่อได้ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ละครเร่ืองอื่นๆ ที่ประสบ
ความส าเร็จ มกัอยู่ในรูปแบบเดียวกนั แตต่่างรายละเอียดและเค้าโครงไป เช่น เฮฮาหน้าเตียง , 
นงัเหมียวย้อมสี, ขอโทษทีไม่มีนามบตัร, ลกูคณุหลวง, คณุหญิง อมราภา คณุป้าของชาละวนั 
เป็นต้น ซึ่งสว่นใหญ่จะใช้ฝีมือการแสดงของนกัแสดงที่เฉียบคม จงัหวะที่ชาญฉลาด การก ากบั
ที่มีคณุภาพ มาผนวกกบัเนือ้เร่ืองเสียดสี น า้เน่า ประชดประชนั ซึ่งละครเก่ียวกบัเพศที่ 3 เร่ือง
หงึหวง จะได้รับความนิยมมาก แตล่ะครคณุภาพเชิงวิชาชีพ เช่น ราโชมอน ผู้แพ้ผู้ชนะ ปริมาณ
คนดู เมื่อเทียบเป็นความส าเร็จเชิงพาณิชย์ จะน้อยกว่า  มาก (มารุต สาโรวาท , 2563 
สมัภาษณ์) 

 
ในขณะท่ี ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ กล่าวถึง การจัดแสดง การบริหารจดัการ รวมถึงเหตุของ

การยตุกิิจการละครเวที มณเฑียรทอง เธียรเตอร์ ไว้วา่ 
  
การแสดงละครเวทีของโรงแรม มณเฑียรทอง ในแต่ละเดือนจะมีประมาณ 2 เร่ืองๆ ละ
ประมาณ 52 รอบ แสดงทุกวนั หยดุสปัดาละ 1 วนั 1 เร่ืองจัดแสดงเพียง 2 เดือน รูปแบบการ
แสดงเกือบทัง้หมดเป็นละครพดู ประเภทละครตลก ที่เสพง่าย เน้นบคุลกิของตวัละคร เร่ืองสว่น
ใหญ่แปลมาจากบทละครต่างประเทศ ราคาบตัรวนัจันทร์ถึงพฤหสับดี ราคา 450 บาท และ 
ศุกร์ถึงอาทิตย์ ราคา 900 บาท เท่ากันทุกที่นัง่ บตัร 1 ใบผู้ชมจะได้รับเคร่ืองดื่ม  1 แก้ว การ
แสดง 1 รอบจุผู้ชมได้ประมาณ 250 คน เวลาในการจดัแสดงประมาณ  20.45 น. – 23.30 น .
การประชาสมัพันธ์มีเพียงโปสเตอร์หน้าโรงละคร และการประชาสมัพันธ์ทางวิทยุที่ไม่มาก 
ระบบการจัดการผลิตมีลกัษณะคล้ายกับละครโทรทศัน์ในปัจจุบนั คือ เร่ิมต้นจากผู้จัดละคร

รมพิเศษของโรงแรม ผู้จัดงเร่ืองหรือบทละครเวทีแก่คุณถาวร โสภีอมร ผู้ดูแลกิจกรเสนอโคร
สมยันัน้มีไมม่าก อาทิ สพุล วิเชียรฉาย, เสรี วงมณฑา และ สปุระวตัิ  ปัทมสตู เมื่อบทหรือโครง
เร่ืองผ่าน ผู้จัดจะท าการเสนองบประมาณ ซึ่งงบท าละครเวที อยู่ที่ 280,000 – 350,000 บาท 
ต่อเร่ือง โดยโรงแรมดูแลสร้างฉาก ทีมละครดูแลการผลิต ทีมงานเบือ้งหลงัประกอบด้วย ผู้
ก ากับ ฝ่ายแสง ฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉาก ฝ่ายเสียง และก ากับเวที รวม 5 คนต่อหนึ่งเร่ือง 
นกัแสดงได้รายได้ตอ่รอบประมาณ 800- 1,500 บาท ถือเป็นรายได้ที่ดี แต่สบืเนื่องจาก รัฐบาล
ออกกฎหมายให้มีการเก็บภาษีมหรสพ ร้อยละ 40 ของรายได้ทัง้หมด ท าให้โรงแรมลด
งบประมาณในการผลิต เหลือเพียง 150,000 บาท ส่งผลโดยตรงกับการผลิตละครเวที 
โดยเฉพาะเร่ืองนกัแสดงที่ไมส่ามารถจดัจ้างนกัแสดงที่มีช่ือเสยีงหรือนกัแสดงมอือาชีพได้ ท าให้
ผู้ชมไม่มาชม ละครขาดเสน่าห์ ขาดคณุภาพ ผู้ชมบอกต่อ เพราะไม่รู้จักนกัแสดง สดุท้ายโรง
ละครต้องหยดุด าเนินการ  (ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, 2563 สมัภาษณ์) 
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นอกจากนีย้ังพบว่า บริษัทผลิตละครเวทีท่ีเกิดใกล้เคียงกับ มณเฑียรทอง เธียเตอร์ คือ 
บริษัท แดส เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากดั ดงัท่ี สวุรรณดี จกัราวรวุธ ผู้ก่อตัง้บริษัท แดส เอนเตอร์เทน
เมนต์ จ ากดัได้กลา่วไว้วา่  
 

ในปี 2529 เป็นปีแรกที่ได้รวมตวัคนที่รักละครเพื่อผลิตงานละครเวที ในปี 2536 ได้ก่อตัง้โรง
ละครกรุงเทพขึน้ เพื่อรองรับการแสดงละครเวที ซึง่ก าลงัขยายตวัและได้รับความนิยมขึน้เร่ือยๆ 
โรงละครกรุงเทพได้รับการยกยอ่งวา่เป็นโรงละครขนาดกลางที่ทนัสมยัที่สดุและเป็นเวทีของการ
แสดงอันหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นละครพูด ละครมิวสิคัล การเต้นร า ทอล์คโชว์ คอนเสิร์ต 
ตลอดจนการแสดงจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก แม้แต่ละครของบรอดเวย์ที่มีช่ือเสียง เช่น The 
Sound Of Music, Aladdin หรือ My Fair Lady ก็ได้เคยมาแสดงที่โรงละครกรุงเทพหลายต่อ
หลายครัง้ ต่อมาในปี 2547 ที่ดินที่เป็นตัง้ของโรงละครกรุงเทพเปลี่ยนเจ้าของใหม่ ผู้ ถือหุ้นโรง
ละครกรุงเทพจึงตดัสินใจที่จะยุติการด าเนินงานลง แต่ในปี 2548 ผู้บริหารของดรีมบอกซ์ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในผู้ ก่อตัง้ แดส เอนเทอร์เทนเม้นท์ และ โรงละครกรุงเทพ ร่วมมือกับ บริษัท EGV  
เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ทดลองปรับเปลี่ยน  โรงภาพยนตร์ 3 ที่ EGV Metropolis 
ราชด าริ ให้เป็นโรงละคร ขนาด 584 ที่นัง่ โดยให้เช่ือว่า Bangkok Theatre @ Metropolis เพื่อ
รองรับงานแสดงละครเวทีของดรีมบอกซ์  ใน ปี 2550 บริษัทสหมนญูผล ผู้ ถือครองที่ดินอนัเป็น
ที่ตัง้ของโรงละครกรุงเทพเดิม และ ดรีมบอกซ์ ได้ร่วมมือกนัปรับปรุงโรงละครนีข้ึน้อีกครัง้หนึ่ง 
โดยใช้ช่ือวา่ M Theatre โดยเปิดด าเนินการตัง้แต่เดือนสงิหาคม ปี 2551 เป็นต้นมา (สวุรรณดี 
จกัราวรวธุ, 2560 สมัภาษณ์) 
 

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า การแสดงละคร ผูกพนักับคนไทยมายาวนาน ตัง้แต่สมัย       
กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย แตเ่หตกุารณ์เสียกรุง ครัง้ท่ี 2 ท าให้ละครสญูหายไป จนกระทัง่ในรัชกาล
ท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 6 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก ไม่เว้นแม้แตก่ารแสดงละคร ดงันัน้ การ
ละครในประเทศไทยจงึได้รับการสนบัสนนุจากพระมหากษัตริย์ไทยอยา่งตอ่เน่ือง 

การละครในประเทศไทย มีวิวัฒนาการอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งเกิด “ละครเวที” ขึน้
หลงัจากการปฏิวตัอิตุสาหกรรม เกิดการประดษิฐ์เคร่ืองมือส่ือสารชนิดใหม ่ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ และ 
ส่ือภาพยนตร์ ดงันัน้ ส่ือละครจึงถกูแบ่งตามช่องทางการส่ือสารหรือช่องทางการน าเสนอ    มีการ
เรียกละครท่ีถ่ายทอดผ่านเคร่ืองรับโทรทัศน์ว่า “ละครโทรทัศน์” เรียกละคร ท่ีน าเสนอใน  โรง
ภาพยนตร์ว่า “ภาพยนตร์” และเรียกละครท่ีแสดงสดบนเวทีว่า “ละครเวที” ในช่วงสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 มหรสพรูปแบบอ่ืนๆ ไม่สามารถจดัแสดงได้ เม่ือศาลาเฉลิมกรุงเปิดท าการ การแสดงรูปแบบ
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ละครเวทีจึงถูกน ามาแสดงท่ีศาลาเฉลิมกรุงมีผลท าให้การแสดงละครเวทีได้รับความนิยมจาก
สงัคมไทยอยา่งตอ่เน่ือง  (ฐนธชั กองทอง, 2560, น. 2) 

จากความนิยมละครเวทีช่วงดงักล่าว เป็นผลให้เกิดการตัง้คณะละครขึน้หลายคณะ ซึ่ง
คณะละครท่ีก่อตัง้ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้แก่ คณะอศัวิน ของพระเจ้าภาณุพนัธ์ ยคุล, คณะ
นาฎยากร ของ สด กรูมะโรหิต, คณะศิวรมณ์ ของขนุสวสัดิ์ทิฆมัพร ,คณะวิจิตรเกษม ของบณัฑรูย์ 
องค์วิศิษย์ เป็นต้น (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2554, น. 90) ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีส าคัญของวงการ
ละครเวทีไทย หลงัจากนัน้ประเทศไทยได้เปิดรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมถึงส่ือบนัเทิงสมยัใหม่ท่ี
เรียกว่า ภาพยนตร์ 35 มม. สิ่งนีท้ าให้เกิดกระแสเปล่ียนแปลงในการรับส่ือบันเทิงของคนไทย 
มลูนิธิหนงัไทย กล่าวว่า “ภาพยนตร์ตะวนัตก ท าให้คณะละครท่ีมีช่ือเสียงต้องหยุดลงไป มีละคร
สลบัร า (คือมีร้องเพลงประกอบบ้าง) ได้รับความนิยมแทน แต่ละครเพลงเหล่านีก็้ไม่ได้รับความ
นิยมเท่าภาพยนตร์ตะวนัตก ความนิยมในละครเวทีก็ลดลงตามล าดบั” (มูลนิธิหนังไทย, 2560, 
ออนไลน์) 

จากแนวคิดดงักล่าว ภาพยนตร์ ท าให้คนไทยสนใจละครเวทีน้อยลง พบว่า ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกนั ประเทศไทยเร่ิมผลิตละครโทรทศัน์ขึน้ ประชาชนให้ความสนใจละครโทรทศัน์เช่นกัน 
ดงันัน้ ส่ือสมยัใหม ่ซึง่ได้แก่ ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์เป็นตวัแปลส าคญัท่ีท าให้ละครเวทีเส่ือม
ความนิยมลงในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

ต่อมาในปี  พ .ศ. 2510 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเร่ิม มีการเปิดภาควิชาท่ี 
ศึกษาศิลปะการละครขึน้ โดยเร่ิมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีคณะอักษรศาสตร์แล ะ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เม่ือทัง้สองสถาบนัหลกัเร่ิมเปิดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาการละคร สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งก็เร่ิมเปิดหลักสูตรเช่นกันจาก
ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นผลท าให้ละครเวทีแพร่หลายในหมูน่ิสิต นกัศกึษา ในมหาวิทยาลยั ละคร
เวทีจึงเป็นเคร่ืองมือในการเสนอความคิด เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนกัถึงปัญหาสงัคมท่ีเกิดขึน้ของ
เหล่าปัญญาชน ผลงานละครเวทีช่วงเวลาดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นการสร้างสรรค์จากบทละครท่ีมี
ช่ือเสียงจากละครตะวนัตก อาทิ อวสานเซลแมน รถรางคนันัน้ช่ือปรารถนา ตุ๊กตาแก้ว เม่ือละคร
เวทีไทยได้รับความนิยมอีกครัง้ จึงเกิดการตัง้กลุ่มละครเวทีหรือคณะละครอาชีพขึน้ ส่งผลท าให้
ละครเวทีไทยกลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้ 

หลังจากท่ีนิสิต นกัศึกษา ท่ีศึกษาในศาสตร์ศิลปะการละคร จบการศึกษาจากสถาบนั
ตา่งๆ เกิดปรากฏการณ์การรวมตวักนัเป็นคณะละครและบริษัทผลิตละคร เพ่ือสร้างงานละครเวที
ในรูปแบบเชิงธุรกิจ ท าให้อาชีพท าละครกลบัมาอีกครัง้ เศรษฐ์สิริ นิรันดร ได้กล่าวเก่ียวกบัประเด็น
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การท าละครอาชีพ ไว้ว่า “ในยุคนัน้ ถึงแม้ละครเวทีเป็นงานศิลปะท่ีมีรายจ่ายสูง แต่ก็ยังมีความ
เป็นไปได้ รูปแบบละครอาชีพจึงกลบัมาอีกครัง้ มีการจ่ายค่าตัวนักแสดงมากบ้างน้อยบ้าง ตาม
ก าไรท่ีได้รับ มีการน าระบบสปอนเซอร์เข้ามาสู่วงการ และท าให้ผู้ท าละครเวทีได้ค้นพบลักษณะ
เร่ืองราวและรูปแบบการน าเสนอท่ีถกูใจผู้ชมและเพ่ือให้ศิลปะการละคร กลายเป็นวฒันธรรมร่วม
สมยัของผู้ชม รวมทัง้เกิดกลุม่ละครตา่งๆ ขึน้มากมาย” (เศรษฐ์สิริ นิรันดร, 2562, น. 18) 

บริษัทละครเวทีไทยท่ีมีการผลิตและจดัแสดงละครเวทีอย่างตอ่เน่ือง และมีการขายบตัร
ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์เป็นบริษัทแรก คือ มณเฑียรทอง เธียเตอร์ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ส าคญั
ของละครเวทีไทย นคร วีระประวตัิ ได้กล่าวว่า “มณเฑียรทอง เธียเตอร์ ก่อตัง้โดย ถาวร โสภีอมร 
นิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้ มีใจรักในละครเวทีและเป็นผู้บริหารโรงแรม 
คุณถาวรเป็นผู้ ท่ีท าให้ละครเวทีกลับมาเป็นท่ีกล่าวขานและได้รับความนิยมอีกครัง้ ” (นคร วีระ
ประวตั,ิ 2560, ออนไลน์) โกมทุ คงเทศ ได้กล่าวถึงจดุเร่ิมต้นการด าเนินธุรกิจและเหตผุลของความ
นิยมของ มณเฑียรทอง เธียเตอร์ ไว้วา่ 

 
ช่วงปี พ .ศ . 2520 เร่ิมมีการน าองค์ความรู้ด้านการละครสอดแทรกเข้าไปอยู่ในธุรกิจ   
เชิงพาณิชย์ เช่น การน าเสนองาน การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ตลอดถึงการจดัประชุมสมัมนา
ต่างๆ มีการน าละครสัน้มาช่วยน าเสนอให้เกิดอารมณ์ร่วมและความเข้าใจ ชีน้ าอารมณ์ผู้ชม
หรือลกูค้า จนเกิดเป็น ละคร Present เพื่อน าเสนอขายงานและประชาสมัพนัธ์สนิค้า ความคุ้น
ชินในค าว่า ละคร จึงแทรกเข้าสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ในช่วงนัน้ คณะละครที่ท าละครเวทีเต็ม
รูปแบบ มีองค์ประกอบครบ มีอยู่น้อย ดงันัน้ เมื่อมีการจดัแสดงละครเวทีขนาดใหญ่ จึงมีคนดู
เนืองแนน่ คณุถาวร โสภีอมร ผู้จดัการฝ่ายการตลาดของโรงแรมมณเฑียรทอง จึงริเร่ิมวางแผน
น าละครเวทีมาจดัแสดงในโรงแรมซึง่ยงัไม่มีใครน าศิลปะบนัเทิงที่ดหูา่งไกล เข้าใกล้ตวั แต่การ
น าละครเวทีเข้ามาจดัแสดงในโรงแรม ท าให้เกิดการจ ากดักลุม่ผู้ชม ซี่งสว่นใหญ่เป็นผู้ที่ศึกษา
ด้านการละครและกลุม่ผู้มีรายได้สงู เพราะราคาบตัรค่อนข้างแพง ละครมณเฑียรจึงกลายเป็น
แหล่งบันเทิงของคนมีรสนิยมและมีรายได้สูง ส่วนเหตุผลที่ละครมณเฑียรโด่งดังมาก คือ 
นกัแสดง เพราะจุดขายใหญ่ของละครมณเฑียร คือ การได้ดกูารแสดงของนกัแสดงมีช่ือเสียง
อย่างใกล้ชิดมากๆ เพราะเวทีห่างจากคนดปูระมาณหนึ่งเมตรคร่ึง เวทีสงู  1 ขัน้บนัได ซึ่งเป็นที่
แรกและที่เดียวที่ท าให้คนดูใกล้ชิดนกัแสดงชัน้น าของประเทศได้ขนาดนี ้การแสดงดีไม่ดีก็จะ
เห็นกันได้ชัดเจนที่นี่ นกัแสดงไม่เก่งจะไม่กล้ามาเล่นประจานตนเอง ดงันัน้  จึงถือเป็น 1 เวที
คุณภาพส าหรับวิชาชีพนี ้ จนถึงกับมีการตัง้คณะกรรมการแจกรางวัลหน้ากากทอง  ให้แก่
นกัแสดง บท ผู้ก ากับการแสดง และละครที่ประสบความส าเร็จสงูสดุ  ดงันัน้ ค่าบตัรชมละคร
เวทีของมณเฑียรทองจึงสงูพอสมควร (โกมทุ คงเทศ, 2563 สมัภาษณ์) 
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มารุต สาโรวาท ให้การเพิ่มเติม เก่ียวกบั องค์ประกอบท่ีส าคญัของละครเวทีมณเฑียรทอง 
ไว้ดงันี ้ 

 
เนื่องจากละครมณเฑียรทอง มีวัตถุประสงค์หลักในการน าเสนอละครเวทีรูปแบบใหม ่
กลุม่เปา้หมายหลกัคือ ผู้มีรายได้สงู ดงันัน้ องค์ประกอบหลกัที่จะใช้ในการดงึดดูกลุม่เปา้หมาย 
จึงต้องเป็นสิง่ที่กลุม่เปา้หมายสนใจสงูสดุ นัน่คือ ดารา องค์ประกอบตอ่มาคือ เนือ้หาเร่ืองราวที่
แปลกใหม่ แต่เสพแล้วคนดู ชอบใจ ถูกใจ ต้องรสนิยม จึงเป็นเหตุผลให้รูปแบบการน าเสนอ
สว่นใหญ่ของละครมณเฑียรทอง เป็นละครพดู ที่มีเร่ืองราวให้ความบนัเทิง ทัง้บนัเทิงแบบเสยีด
ส ีตลก ล้อเลยีนเร่ืองเพศ ตลกสถานการณ์ เมื่อเสริมด้วยดาราที่มีช่ือเสียง ท าให้เกิดความสนใจ
เป็นอยา่งยิ่ง สว่นละครคณุภาพตามสายวิชาชีพ จะได้รับความนิยมน้อย และผู้ชมสว่นใหญ่จะ
เป็นคนบนัเทิงด้วยกันเอง ละครเร่ืองที่ประสบความส าเร็จสงูสดุของ มณเฑียรทอง เธียร์เตอร์ 
คือ ฉันผู้ชายนะยะ โดย ดร .เสรี วงษ์มณฑา ท ารายได้สงูสดุและมีรอบการเลน่สงูสดุ คือขยาย
เวลาการแสดงจาก เร่ืองละ 2 เดือน เป็น 6 เดือน ประมาณ 156 รอบ เนือ้หาเป็นเร่ืองเพศที่ 3  
ที่ต้องการพืน้ที่แสดงความเป็นตวัตนและต้องการการยอมรับจากสงัคม เป็นการดดัแปลงบท
ละครต่างประเทศ น ามาใสบ่ริบทไทยๆ ใช้ภาษาตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาเฉพาะกลุ่ม
ของเพศที่ 3 นกัแสดงเป็นผู้มีช่ือเสยีง จึงได้รับความนิยมมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุม่เปา้หมาย
หลกัที่มาจ่ายเงินดูละครมากมายนัน้ ต้องการเสพความบันเทิง ที่แปลกใหม่ เข้าถึงได้ ด้วย
ภาษาและการแสดง รับสารที่ละครสื่อได้ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ละครเร่ืองอื่นๆ ที่ประสบ
ความส าเร็จ มกัอยู่ในรูปแบบเดียวกนั แตต่่างรายละเอียดและเค้าโครงไป เช่น เฮฮาหน้าเตียง, 
นงัเหมียวย้อมสี, ขอโทษทีไม่มีนามบตัร, ลกูคณุหลวง, คณุหญิง อมราภา คณุป้าของชาละวนั 
เป็นต้น ซึ่งสว่นใหญ่จะใช้ฝีมือการแสดงของนกัแสดงที่เฉียบคม จงัหวะที่ชาญฉลาด การก ากบั
ที่มีคณุภาพ มาผนวกกบัเนือ้เร่ืองเสียดสี น า้เน่า ประชดประชนั ซึ่งละครเก่ียวกบัเพศที่ 3 เร่ือง
หงึหวง จะได้รับความนิยมมาก แตล่ะครคณุภาพเชิงวิชาชีพ เช่น ราโชมอน ผู้แพ้ผู้ชนะ ปริมาณ
คนดู เมื่อเทียบเป็นความส าเร็จเชิงพาณิชย์ จะน้อยกว่ามาก (มารุต สาโรวาท , 2563 
สมัภาษณ์) 

 
ในขณะท่ี ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ กล่าวถึง การจัดแสดง การบริหารจดัการ รวมถึงเหตุของ

การยตุกิิจการละครเวที มณเฑียรทอง เธียรเตอร์ ไว้วา่ 
  
การแสดงละครเวทีของโรงแรม มณเฑียรทอง ในแต่ละเดือนจะมีประมาณ 2 เร่ืองๆ ละ
ประมาณ 52 รอบ แสดงทุกวนั หยดุสปัดาละ 1 วนั 1 เร่ืองจัดแสดงเพียง 2 เดือน รูปแบบการ
แสดงเกือบทัง้หมดเป็นละครพดู ประเภทละครตลก ที่เสพง่าย เน้นบคุลกิของตวัละคร เร่ืองสว่น
ใหญ่แปลมาจากบทละครต่างประเทศ ราคาบตัรวนัจันทร์ถึงพฤหสับดี ราคา 450 บาท และ 
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ศุกร์ถึงอาทิตย์ ราคา 900 บาท เท่ากันทุกที่นั่ง บัตร 1 ใบผู้ ชมจะได้รับเคร่ืองดื่ม   1 แก้ว  
การแสดง 1 รอบจุผู้ชมได้ประมาณ 250 คน เวลาในการจดัแสดงประมาณ  20.45 น. – 23.30 
น .การประชาสมัพนัธ์มีเพียงโปสเตอร์หน้าโรงละคร และการประชาสมัพนัธ์ทางวิทยทุี่ไม่มาก 
ระบบการจัดการผลิตมีลกัษณะคล้ายกับละครโทรทศัน์ในปัจจุบนั คือ เร่ิมต้นจากผู้จัดละคร
เสนอโครงเร่ืองหรือบทละครเวทีแก่คุณถาวร โสภีอมร ผู้ดูแลกิจกรรมพิเศษของโรงแรม ผู้จัด
สมยันัน้มีไม่มาก อาทิ สพุล วิเชียรฉาย  ,เสรี วงมณฑา และ สปุระวตัิ     ปัทมสตู เมื่อบทหรือ
โครงเร่ืองผ่าน ผู้จัดจะท าการเสนองบประมาณ ซึ่งงบท าละครเวที อยู่ที่ 280,000 – 350,000 
บาท ต่อเร่ือง โดยโรงแรมดแูลสร้างฉาก ทีมละครดแูลการผลิต ทีมงานเบือ้งหลงัประกอบด้วย  
ผู้ก ากับ ฝ่ายแสง ฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉาก ฝ่ายเสียง และก ากับเวที รวม 5 คนต่อหนึ่งเร่ือง 
นกัแสดงได้รายได้ตอ่รอบประมาณ 800- 1,500 บาท ถือเป็นรายได้ที่ดี แตส่บืเนื่องจาก รัฐบาล
ออกกฎหมายให้มีการเก็บภาษีมหรสพ ร้อยละ 40 ของรายได้ทัง้หมด ท าให้โรงแรมลด
งบประมาณในการผลิต เหลือเพียง 150,000 บาท ส่งผลโดยตรงกับการผลิตละครเวที 
โดยเฉพาะเร่ืองนกัแสดงที่ไมส่ามารถจดัจ้างนกัแสดงที่มีช่ือเสยีงหรือนกัแสดงมอือาชีพได้ ท าให้
ผู้ชมไม่มาชม ละครขาดเสน่าห์ ขาดคณุภาพ ผู้ชมบอกต่อ เพราะไม่รู้จักนกัแสดง สดุท้ายโรง
ละครต้องหยดุด าเนินการ (ศรัทธา ศรัทธาทิพย์, 2563 สมัภาษณ์) 

  
นอกจากนีย้ังพบว่า บริษัทผลิตละครเวทีท่ีเกิดใกล้เคียงกับ มณเฑียรทอง เธียเตอร์ คือ 

บริษัท แดส เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากดั ดงัท่ี สวุรรณดี จกัราวรวุธ ผู้ก่อตัง้บริษัท แดส เอนเตอร์เทน
เมนต์ จ ากดัได้กลา่วไว้วา่  
 

ในปี 2529 เป็นปีแรกที่ได้รวมตวัคนที่รักละครเพื่อผลิตงานละครเวที ในปี 2536 ได้ก่อตัง้โรง
ละครกรุงเทพขึน้ เพื่อรองรับการแสดงละครเวที ซึง่ก าลงัขยายตวัและได้รับความนิยมขึน้เร่ือยๆ 
โรงละครกรุงเทพได้รับการยกยอ่งวา่เป็นโรงละครขนาดกลางที่ทนัสมยัที่สดุและเป็นเวทีของการ
แสดงอันหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นละครพูด ละครมิวสิคัล การเต้นร า ทอล์คโชว์ คอนเสิร์ต  
ตลอดจนการแสดงจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก แม้แต่ละครของบรอดเวย์ที่มีช่ือเสียง เช่น The 
Sound Of Music, Aladdin หรือ My Fair Lady ก็ได้เคยมาแสดงที่โรงละครกรุงเทพหลายต่อ
หลายครัง้ ต่อมาในปี 2547 ที่ดินที่เป็นตัง้ของโรงละครกรุงเทพเปลี่ยนเจ้าของใหม่ ผู้ ถือหุ้นโรง
ละครกรุงเทพจึงตดัสินใจที่จะยุติการด าเนินงานลง แต่ในปี 2548 ผู้บริหารของดรีมบอกซ์ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในผู้ ก่อตัง้ แดส เอนเทอร์เทนเม้นท์ และ โรงละครกรุงเทพ ร่วมมือกับ บริษัท EGV  
เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด )มหาชน (ทดลองปรับเปลี่ยน โรงภาพยนตร์ 3 ที่ EGV Metropolis 
ราชด าริ ให้เป็นโรงละคร ขนาด 584 ที่นัง่ โดยให้เช่ือว่า Bangkok Theatre @ Metropolis เพื่อ
รองรับงานแสดงละครเวทีของดรีมบอกซ์  ใน ปี 2550 บริษัทสหมนญูผล ผู้ ถือครองที่ดินอนัเป็น



  12 

ที่ตัง้ของโรงละครกรุงเทพเดิม และ ดรีมบอกซ์ ได้ร่วมมือกนัปรับปรุงโรงละครนีข้ึน้อีกครัง้หนึ่ง 
โดยใช้ช่ือวา่ M Theatre โดยเปิดด าเนินการตัง้แต่เดือนสงิหาคม ปี 2551 เป็นต้นมา (สวุรรณดี 
จกัราวรวธุ, 2560 สมัภาษณ์)  
ดงันัน้ มณเฑียรทอง เธียเตอร์ และ แดส เอนเตอร์เทนเมนต์ จงึถือเป็นบริษัทท่ีสร้างสรรค์

ละครเวทีอาชีพในยคุแรก แตปั่จจบุนัมณเฑียรทอง เธียเตอร์ ปิดกิจการลง เหลือเพียง บริษัท แดส 
เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากดั ท่ีได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั” และยงัคงผลิตละครเวทีมา
จนถึงปัจจบุนั  

และหากพิจารณาละครเวทีในประเทศไทย พบว่า ละครเวทีในประเทศไทยได้รับอิทธิพล
จากประเทศในตะวนัตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นประเทศหนึ่งท่ีมีประวตัศิาสตร์การ
ผลิตละครเวทีมายาวนาน สามารถด าเนินงานเป็นอุตสาหกรรมบนัเทิงได้อย่างต่อเน่ือง ท่ีส าคญั
ละครเวทีในสหรัฐอเมริกาสร้างช่ือเสียงและรายได้มหาศาล สตีเฟน  แลงลีย์ (Stephen Langley) 
ได้กล่าวเก่ียวกับละครเวทีในอเมริกาไว้ว่า ละครเวทีในประเทศอเมริกา สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ละครเวทีเชิงพาณิชย์ (Commercial theater) และละครเวทีท่ีไม่แสวงหาผล
ก าไร (Not-for-profit theater) ส าหรับละครเวที  เชิงพาณิชย์ หรือ ละครเวทีท่ีแสวงหาผลก าไรใน
สหรัฐอเมริกา (Commercial theater) เป็นองค์กรหรือบริษัทท่ีจ้างกลุ่มนักแสดงเพ่ือแสวงหาผล
ก าไรเพ่ือเจ้าของ, หุ้นส่วนและหรือนักลงทุน แบ่งเป็นประเภทดงันี ้Broadway , Off-Broadway, 
National (First Class) Companies, Bus-Truck Companies, Industrial Shows, Theatre For 
Young Audiences, Cabaret Theatre, Stock Theatre และ Dinner Theatre นอกจากนี ้การจัด
แสดงละครในอเมริกา ดงันัน้ จึงสามารถแบ่งได้เป็นการแสดงละครบอร์ดเวย์ (Board way) และ
การแสดงละครในโรงละครอ่ืนๆ (Stephen Langley, 2015, p. 5) 

นอกจากนี ้เอ็ดวิน วิวสนั (Edwin Wilson) ได้กล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบัละครเวทีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไว้วา่ 

 
ละครบรอดเวย์เป็นละครเชิงพาณิชย์ที่เป็นการแสดงสดในนครนิวยอร์ก ซึ่งความเป็นจริงแล้ว
บรอดเวย์ก าหนดวา่เป็นโรงละครท่ีอยูใ่จกลางแมนฮตัตนัท่ีมีที่นัง่ชมอยา่งน้อย 500 ที่นัง่ เฉพาะ
การแสดงท่ีผลติท่ีโรงละครเหลา่นีเ้ทา่นัน้ท่ีมีสทิธ์ิได้รับการตดัสนิรับรางวลั Tony Award กฏของ
สหภาพส าหรับโรงละครบรอดเวย์จะมีความแตกตา่งจากสถานที่จดังานมืออาชีพอื่นๆ ทัว่ไปใน
นิวยอร์ค จ านวนของโรงละครบรอดเวย์แตกต่างกันไปตามโรงละครที่ถูกสร้างขึน้ หรือถูก
ปรับปรุงใหม่หรือเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ โดยในปี 2009 จากโรงละครบรอดเวย์ 40 
แห่ง มี  17 แห่งที่  Shubert Organization เป็นเจ้าของ 6 แห่งที่  Jujamcyn Theatres เป็น
เจ้าของ 9 แห่งที่  Nederlander Organization และมี 4 แห่งที่   โรงละครไม่แสวงหาผลก าไร
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เป็นเจ้าของหรือควบคมุ และอีก 4 แห่งที่เหลือนัน้ 1 แห่งเป็นของ Key Brands Entertainment 
อีก 1 แหง่เป็นการเช่าระยะยาวโดย Disney Corporation กบัเมืองนิวยอร์ค และอีก 2 แหง่เป็น
อิสระ ซึ่งมี Helen Hayes Theatre ที่ New York Times Company เป็นเจ้าของ และ Circle in 
the Square โรงละครเล็กที่ถูกสร้างขึน้ในพืน้ที่ว่างใต้ดินในเขต Paramount Plaza โดยโรง
ละคร Circle เคยเป็นโรงละครที่ไม่แสวงหาผลก าไรแต่ล้มละลายในปี 1996 ซึ่งปัจจุบัน  
โรงละครนีไ้ด้ถกูปรับเป็นโรงละครเชิงพาณิชย์แล้ว (Edwin Wilson, 2012, p. 222) 

 

จากแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความส าคัญกับการ
สร้างสรรค์ละครเวที โดยมีรูปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลาย ละครบอร์ดเวย์ เป็นละครเวทีท่ีจัด
แสดงขึน้ท่ีโรงละครในนครนิวยอร์ก และถูกจัดให้เป็น ละครเชิงพาณิชย์ (Commercial theater) 
หรือ ละครท่ีแสวงหาผลก าไร และหากกล่าวถึง ละครเวทีเชิงพาณิชย์ (Commercial theater) 
มีนกัวิชาการและนกัการละครได้ให้ความหมาย เก่ียวกบัละครเวทีเชิงพาณิชย์ ไว้ดงันี ้

พนัพสัสา ธูปเทียน ผู้ก ากบัการแสดง ได้ให้ความหมายของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไว้วา่ 
 
ละครเชิงพาณิชย์ คือ ละครท่ีหวงัผลก าไร ท าแล้วต้องได้เงิน มนัไมใ่ช่งานอดิเรกมนัคือธุรกิจคือ
การลงทนุ ถ้าเป็น format ของ Broadway เคี่ยวมากเลยนะ ซ้อมสามอาทิตย์ ซ้อมเก้าโมงเช้า
ถึงหกโมงเย็น หยดุวนัเดียว มนัจะอดัๆ เพราะทกุอย่างเป็นเงิน จริงๆ commercial มนัก็มีกรอบ
มากๆ มีข้อจ ากดั เร่ืองนีจ้ริงๆคนสร้างงานต้องท างานภายใต้ข้อจ ากดันีใ้ห้ได้ ต้นทนุมนัสงูจะท า
อะไรต้องคิดเร่ืองเงิน ทุกอย่างมนัก็อยู่ภายใต้ความเสี่ยง เจ๊งขึน้มามนัก็เสียตวัผู้สร้างงานก็มี
ความเครียด คือถ้างานออกมาไม่ success มนัก็มีผลต่ออนาคต เพราะฉะนัน้ commercial 
หรือ เชิงพาณิชย์จะเน้นทีผ่ลก าไร หรือ เงิน (พนัพสัสา ธูปเทียน, 2560 สมัภาษณ์) 

 

ในขณะท่ี ธนชาติ   จันทร์เวโรจน์ ผู้ อ านวยการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์  ได้ให้
ความหมายของละครเวทีเชิงพาณิชย์ ไว้ว่า “ละครเวทีเชิงพาณิชย์ คือ การท าละคร ท่ีเน้นเร่ืองการ
ท าผลก าไรให้คงอยู่ การท าละครในรูปแบบบริษัทสว่นใหญ่ คือ เชิงพาณิชย์ ดงันัน้ สว่นใหญ่  90% 
ของละครในประเทศไทย เป็นละครเชิงพาณิชย์ทัง้นัน้” (ธนชาติ  จนัทร์เวโรจน์, 2560 สมัภาษณ์) 
มารุต สาโรวาท ให้ความหมายเก่ียวกับ ละครเวทีเชิงพาณิชย์ ในทิศทางเดียวกัน แต่มีข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมว่า “ละครเวทีเชิงพาณิชย์ คือ ละครเวทีท่ีท าแล้วต้องได้ก าไร ก าไรในท่ีนีห้มายถึง ก าไรทัง้
ผู้ผลิต คือ เร่ืองของเงิน และ ก าไรกบัผู้ชม คือ ความสขุท่ีผู้ชมได้รับจากการเสพงานท่ีตวัเองได้ชม” 
(มารุต สาโรวาท, 2560 สมัภาษณ์) 
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 นอกจากนี ้สตีเฟน แลงลีย์ (Stephen Langley) ได้แสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่าง 
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ (Commercial theater) และละครเวทีท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (Not-for-profit 
theater) ไว้ในตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 การเปรียบเทียบระหวา่ง ละครเวทีเชิงพาณิชย์ (Commercial theater) และละครเวทีท่ีไม่
แสวงหาผลก าไร (Not-for-profit theater)  

ละครเวทีเชิงพาณิชย์ (Commercial 
theater) 

ละครเวทีที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Not-for-
profit theater) 

ปกติแล้วเป็นการรวมตัวของหุ้ นส่วน หรือ
บริษัท เพ่ือผลิตการแสดงชิน้หนึ่งเท่านัน้ และ
จะล้มเลิกการรวมตวัไปเม่ือการแสดงจบ 

ตามทฤษฏีแล้ว จะมีการท าละครต่อเน่ืองไป
เร่ือยๆ โดยปกตจิะผลิตละครทกุฤดกูาล 

การผลิตมักถูกวางแผนให้ไม่มีการก าหนดวัน
จบการแสดงล่วงหน้า การแสดงจะด าเนินไป 
ตราบเทา่ท่ียงัสามารถขายตัว๋ได้ 

การผลิตมกัถูกวางแผนให้มีการก าหนดวนัจบ
การแสดงล่วงหน้า ละครท่ีไม่แสวงหาผลก าไร
จะก าหนดวนัจบการแสดง 

ผู้ผลิตไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือจัดการ  
โรงละครท่ีก าลงัมีการแสดงอยู ่

หลงัปีท่ีเร่ิมต้นการแสดง กลุม่สว่นใหญ่จะเป็น
เจ้าของ หรือเช่าโรงละครในระยะยาว และ
จดัการพืน้ท่ีโรงละครด้วยตนเอง 

ผลการขายตัว๋ (Box Office) เป็นตวัก าหนดว่า
การแสดงจะด าเนินการ 

มีเพียง 40 - 60% ของงบประมาณ มาจาก
การขายตัว๋ (Box Office) 

ผลก าไรส าหรับนกัลงทนุต้องเสียภาษี 
การขาดทนุสว่นใหญ่จะถกูหกัออก 
 

รายได้ท่ีมากกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า "ส่วนเกิน "
และจะใช้บ ารุงรักษาโรคละครในส่วนอ่ืน การ
บริจาคให้กับโรงละครท่ี ไม่หวังผลก าไร 
สามารถน าไปลดหยอ่นสว่นใหญ่ได้ 

ท่ีมา: (Stephen Langley, 2015, p. 157) 

 
 



  15 

จากแนวคิดท่ีผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์และศึกษาเพิ่มเติมสรุปได้ว่า ละครเวทีเชิงพาณิชย์ คือ 
ละครเวทีท่ีสร้างสรรค์จากกลุ่มคนท าละครหรือบริษัทผลิตละคร มีการลงทุน มีการขายตัว๋ มีการ
วางแผนการท างาน มีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ผู้ ผลิตไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของโรงละคร  
ท่ีส าคญัละครเวทีเชิงพาณิชย์มุง่แสวงหาผลก าไรจากการจดัการแสดง  

และเม่ือผู้วิจยัพิจารณาละครเวทีเชิงพาณิชย์ ในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา พบวา่ ละครเวที
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย มีการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองเพียง 6 บริษัท เม่ือเทียบกบัละครเวทีท่ี
ไม่แสวงหาผลก าไรท่ีมีการจัดตัง้กว่า 30 คณะ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ย้อนแย้งกับการจัดแสดง
ละครเวทีในประเทศไทยท่ีมีมากขึน้ นอกจากนี ้ละครเวทีมีพฒันาการในสร้างสรรค์ รูปแบบและ
วิธีการน าเสนอท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมในบริบทสงัคมไทยได้ดีขึน้ แสดงให้เห็น
ว่า การจดัตัง้และบริหารงานในรูปแบบบริษัทถือเป็นปรากฏการณ์ส าคญัในวงการละครเวทีไทย 
ดงันัน้ งานวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาการบริหารจัดการและองค์ประกอบละครเวทีเชิง
พาณิชย์ไทย อนัจะเป็นคณุประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาละครเวทีไทยเชิงพาณิชย์ใน
บริบทสงัคมไทยตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศกึษาการบริหารจดัการของคณะละครเวทีไทยเชิงพาณิชย์  
1.2.2 เพ่ือศกึษาองค์ประกอบละครเวทีไทยเชิงพาณิชย์ 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจยัในครัง้นีมุ้่งศกึษาบริษัทผลิตละครเวทีไทยเชิงพาณิชย์ไทยท่ีสร้างสรรค์ละครเวที

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 จ านวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด, บริษัท  โต๊ะกลม 
โทรทศัน์ จ ากัด, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั และ บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั  

กลุม่ตวัอยา่ง กลุม่ท่ี 1 ได้แก่ ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ จ านวน 6 คน  
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ทีมงานสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ (Production 

Team)ได้แก่ ผู้ก ากบั, ผู้ เขียนบท, ผู้ออกแบบไฟ, ผู้ออกแบบฉาก และผู้ออกแบบเสือ้ผ้า ของแตล่ะ
บริษัท เพ่ือวิเคราะห์หลกัการสร้างสรรค์ละครเวที จ านวน 31 คน 

ทัง้นี ้เลือกตวัอย่างจากผลงานละครละครเวทีเชิงพาณิชย์ของแต่ละบริษัท  โดยศึกษา
ผลงานละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ วดัจากจ านวนผู้ เข้าชมจ านวน 1 เร่ืองและ ผลงาน
ละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุวดัจากจ านวนผู้ เข้าชมจ านวน 1 เร่ือง รวม 12 เร่ือง  
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กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มท่ี 3 ได้แก่ กลุ่มผู้ชมท่ีชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบบังเอิญหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Accidental Sampling or 
Convenience Sampling) เพ่ือศึกษาทัศนะของผู้ ชมท่ีมีต่อละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย จ านวน   
70 คน 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ  
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ หมายถึง บริษัทผลิตละครเวทีในประเทศไทย ท่ีลงทุนผลิตละคร

เวที มีการขายบตัรเข้าชม เพ่ือมุ่งแสวงหาผลก าไรจากการจัดการแสดงละครเวที ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 
2550 – พ.ศ. 2560 

การบริหารจดัการ หมายถึง การบริหารจดัการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย โดยใช้หลกั
สว่นประสมทางการตลาดบริการ (SERVICE MARKETING MIX หรือ 7P’s ได้แก่ Product, Price, 
Promotion, People, Place, Physical, Process)  

องค์ประกอบละคร หมายถึง ภาพรวมในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ท่ีประกอบด้วย          
1. โครงเร่ือง(Plot)  2.ตัวละคร(Character)  3.ความคิด(Thought) 4.ภาษา (Dialogue) 5.เพลง
และดนตรี (Song & Music) และ 6.ภาพ (Spectacle) 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 เป็นประโยชน์กับบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ในการบริหารงานและผลิตงาน

ละครเวทีในประเทศไทย 
1.5.2 เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสายศิลปะการแสดงใน

ระดบัอดุมศกึษา 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิ เคราะห์ รูปแบบการจัดการของคณะละครเวทีไทยเป็นงานวิจัยท่ีใช้

แนวความคดิทางการวิจยัเชิงคณุภาพ  โดยมีกรอบแนวคดิดงันี ้
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัย 

งานวิจยัเร่ือง “ละครเวทีเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย” 
เป็นงานวิจยัท่ีต้องการศึกษาการบริหารงาน และ องค์ประกอบของละครเวทีเชิงพาณิชย์ ดงันัน้ 
งานวิจัยจึงต้องศึกษาแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการในองค์กร 
และแนวคิดองค์ประกอบขอละครเวที เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์ของละครเวทีเชิงพาณิชย์ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
การบริหารธุรกิจหรือองค์กรเชิงธุรกิจ ผลก าไรถือเป็นตวัชีว้ดัในการประกอบกิจการ   การ

ได้มาซึ่งผลก าไรท่ีดีย่อมแสดงถึงผลการบริหารงานท่ีดี ทุกองค์กรมีกลยุทธ์ในการบริหารงานท่ี
แตกตา่งกนั แตมี่วตัถปุระสงค์เดียวกนั นัน่คือ การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรท่ีตัง้ไว้ สมคิด บาง
โม ได้กล่าวเก่ียวกับการบริหารงานองค์กรเชิงธุรกิจ ไว้ว่า ธุรกิจ คือ กระบวนการท ากิจกรรมทาง
เศรฐกิจอย่างตอ่เน่ืองของมนุษย์ด้วยการผลิต และเปล่ียนสินค้าและบริการ โดยมีวตัถุประสงค์ใน
การแสวงหาผลก าไรจากการประกอบธุรกิจนัน้ๆ ดงันัน้ ธุรกิจต้องมีแนวทางในการบริหารงาน ซึ่ง
สว่นประสมทางการตลาดเป็นอีกกลยทุฑหนึง่ท่ีสามารถยึดถือในการด าเนินงานได้ (สมคดิ บางโม, 
2558, น. 115) 

นอกจากนี ้ส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix ยงัเป็นแนวทางส าคญัในการ
ด าเนินงานท่ีองค์กรธุรกิจ บริษัท หรือ สถานประกอบกิจการควรน ามาใช้ในการบริหารงาน ดงัท่ี 
ลามเฮียและแมคดาเนียล (Lam Hear & Macdanial) ได้กลา่วถึงความหมายและความส าคญัของ
สว่นประสมทางการตลาด ไว้วา่  

 
สว่นประสมทางการตลาด หมายถึง การท าให้เกิดความพึงพอใจของทัง้สองฝ่าย ด้วย กลยทุธ์
ผลิตภณัฑ์ เช่น การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคามารวมกันเพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยให้การ
ด าเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเชิงธุรกิจ  (Lam Hear & 
Macdanial, 2019, p. 75) 
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ในขณะท่ี สิทธ์ิ ธีรสรณ์ ได้กล่าวเก่ียวกับท่ีมาและความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาด ไว้ดงันี ้ 

 
ค าวา่ สว่นประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix ถกูใช้ครัง้แรกในปี 1953 โดย Borden ใน
โอกาสกลา่วสนุทรพจน์เข้ารับต าแหนง่นายกสมาคมการตลาดอเมริกนั (American Marketing 
Association) ซึ่ง Borden ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็น
แผนการด าเนินการธุรกิจที่จะท าให้การบริหารงานเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ด้วยการวางแผนใน
ระยะยาว รวมถึงการบริหารที่มีประสทิธิภาพ อนัจะน าไปสูค่วามส าเร็จของธุรกิจ (สทิธ์ิ ธีรสรณ์, 
2552, น. 33) 

   

จากแนวคดิข้างต้น สรุปได้วา่ ส่วนประสมทางการตลาด คือ แผนการด าเนินงาน หรือ กล
ยุทธ์เชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ เกิดความพึง
พอใจของทัง้ผู้ ผลิตและผู้ บริโภค ด้วยการก าหนดทิศทางและเป้าหมายงานให้ชัดเจน พร้อม
วางแผนด าเนินงานในระยะยาว อนัจะน าพาให้องค์กรไปสูเ่ปา้หมายแหง่ความส าเร็จ  

ประเด็นท่ีส าคัญประเด็นหนึ่ง คือ ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยหลาย
องค์ประกอบ แตกตา่งตามบริบทการใช้งาน ทว่า องค์กรเชิงธุรกิจ ต้องคดัเลือกแนวคิดส่วนประสม
การตลาดท่ีมีองค์ประกอบเหมาะสมกบัการด าเนินงานของบริษัท ตวัอย่างเชน่ อองรี เฟโยว (Henri 
Fayol) ได้กลา่วเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด ไว้วา่ 

 
สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นแผนการบริหารงานองค์กรธุรกิจเพื่อให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายขององค์กรธุรกิจ องค์ประกอบสว่นประสมทางการตลาดที่ครอบคลมุทกุธุรกิจ 
ประกอบไปด้วย 13 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), การตัง้ราคา (Pricing), การ
วางแผน (Planning), การสร้างตราผลติภณัฑ์ (Branding), ช่องทางการจ าหนา่ย (Distribution 
Chanel), การขายโดยบคุคล (Personal Selling), การโฆษณา (Advertising), การสง่เสริมการ
ขาย (Promotion), การบรรจุภัณฑ์ (Packaging), การจัดวางสินค้า (Display), การให้บริการ 
(Service), การจัดการทางกายภาพ (Physical Evidence) และ การหาและวิเคราะห์ข้อมูล 
(Fact Fact Finding and analysis) ทัง้นี ้องค์กรธุรกิจไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ทกุข้อ หากแต่ต้อง
คดัเลอืกให้เหมาะสมกบัการด าเนินงานของบริษัท (Henri Fayol, 2012, p. 15) 
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ในขณะท่ี แมคคาธี อี เจโรเม่ (MaCarthy E Jerome) ได้กล่าวเก่ียวกับ ส่วนประสมทาง
การตลาด ไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ หรือ 4P เป็นส่วนประสมการตลาดท่ีใช้
ส าหรับกิจการหรือธุรกิจท่ีผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ดังนัน้ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีต้อง
พิจารณา ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งส าคัญในการบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ คือ ต้องพิจารณาถึงลูกค้า กล่าวคือ ต้องพิจารณาความจ าเป็นหรือ
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพ่ือสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการของ
ลกูค้าได้มากท่ีสดุ การเข้าใจถึงความต้องการและการตอบสนองความต้องการจะสร้างความภกัดี
ให้เกิดกับลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริการ มีความแตกต่างจากสินค้า ทัง้ด้านรูปแบบและการ
ด าเนินงาน กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจบริการ จึงมีความแตกต่างกันไปด้วย  2. ราคา 
(Price) ส าหรับการวางแผนด้านราคา นอกจากต้นทุนในการผลิต การให้บริการและการ
บริหารงานแล้ว ยงัต้องพิจารณาถึงต้นทนุของลกูค้าเป็นหลกัด้วย ธุรกิจต้องพยายามลดต้นทนุและ
ภาระท่ีลูกค้าต้องรับผิดชอบ ตัง้แต่ค่าใช้จ่ายส าหรับผลิตภัณฑ์บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องด้วยทัง้ด้านเวลา จิตใจ ความพยายามทางร่างกาย และความรู้สึกทางลบตา่งๆ ท่ีลกูค้า
อาจได้รับในการพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลูกค้าจะกลายมาเป็นต้นทุนของธุรกิจเอง 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้กับกลุ่มลูกค้าท่ีชอบซือ้ของราคาต ่า 3. สถานท่ีหรือช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) ต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการรับบริการ การส่งมอบ  สูล่กูค้า สถานท่ีและ
เวลาในการสง่มอบ กลา่วคือ ลกูค้าควรจะเข้าถึงได้ง่ายท่ีสดุ เท่าท่ีจะเป็นไปได้ในเวลาและสถานท่ี
ท่ีลูกค้าเกิดความสะดวกท่ีสุด การเลือกช่องทางการส่งมอบบริการท่ีเหมาะสมขึน้อยู่กับลกัษณะ
ของการบริการแต่ละประเภท ถ้าเป็นบริการด้านข้อมูล สามารถอาศัยเทคโนโลยี ส่ือสารทาง
คอมพิวเตอร์ได้ โดยการเปิดเว็บไซด์ติดต่อกับลูกค้าและคู่ค้าอ่ืนๆเพ่ือเกิดความรวดเร็ว ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายท่ีเหมาะสม ต้องพิจารณาถึงท าเลท่ีตัง้ลูกค้าต้องการเดินทางไปถึงสถานท่ี
บริการด้วยตนเอง จึงต้องการอาคารและสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การส่งมอบบริการแก่ลกูค้า และ 4. 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าท าตามในสิ่งท่ีบริษัทคาดหวงั ได้แก่ 
การรู้จกัและตระหนกัถึงตวัผลิตภณัฑ์ เกิดความต้องการและตดัสินใจซือ้ และซือ้มากขึน้ โดยอาศยั
เคร่ืองมือท่ีแตกตา่งกนัในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกค้า ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน และการตลาดทางตรง ท่ีมีคุณสมบัติข้อดีและ
ข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน รวมถึงความ
แตกต่างของผู้บริโภคในการใช้ส่ือ แนวทางการตดัสินใจของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั สิ่งส าคญั คือ 
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ต้องวิเคราะห์ผู้บริโภค เพ่ือทราบพฤติกรรมและความต้องการของลกูค้า เพ่ือเลือกวิธีติดตอ่ส่ือสาร 
(Communication) ท่ีสามารถเข้าถึงและจงูใจลกูค้าได้เหมาะสม (McCarthy, E.J., 2013, p.15) 

นอกจากนี  ้ฟิลลิป โคโล่อร์ (Philip Kotler) ได้กล่าวเพิ่มเติม เก่ียวกับส่วนประสม
การตลาดไว้วา่ องค์กรธุรกิจต้องพิจารณาการน าสว่นประสมทางการตลาดไปใช้งานอย่างรอบคอบ 
ทัง้นี ้ธุรกิจการให้บริการเป็นอีกธุรกิจท่ีแตกตา่งจากธุรกิจท่ีผลิตสินค้า อุปโภค บริโภค ทว่า สินค้า
บริการเป็นการกระท าท่ีเป็นขัน้ตอนและแสดงเป็นผลงาน ทัง้แบบจบัต้องได้และ จบัต้องไม่ได้ เช่น 
ธุรกิจร้านตดัผม, ธุรกิจการให้ค าปรึกษา, ธุรกิจบนัเทิง เป็นต้น ดงันัน้ ส่วนประสมการตลาด 4P จึง
ไมค่รอบคลมุการด าเนินงาน ต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s  หรือ Service Marketing 
Mix (ส่วนประสมการตลาดบริการ) ซึ่งมีองค์ประกอบเพิ่มอีก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคคล 
(People) หมายถึงทกุๆคนท่ีมีส่วนร่วมในการผลิต การให้บริการซึง่ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
ความแตกตา่งให้กบัธุรกิจ เพราะลูกค้าจะพึงพอใจหรือไม่ ขึน้กับพนกังานทุกคน บุคคลท าให้เกิด
มูลค่าเพิ่มกับสินค้า ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนัน้ บริษัทจึงต้องอบรมคนท่ี
ให้บริการเป็นอย่างดี ท าให้คนเหล่านัน้เกิดแรงจูงใจในการท างาน และเลือกให้ท าต าแหน่งท่ี
เหมาะสมกบังาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการท างานและสร้างความประทบัใจแก่ลกูค้า , 
การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง การสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้าทางกายภาพ เพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจและมองเห็นคุณค่าในงาน
บริการ เพราะผลิตภัณฑ์ประเภทการให้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถมองเห็นก่อนซือ้ ลกูค้า
จึงรู้สึกไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้หรือไม่ ดังนัน้ 
หลกัฐานทางกายภาพ จึงเป็นเกณฑ์พิจารณาและตดัสินใจในการใช้บริการ อาทิ อาคารสถานท่ี 
ท าเลท่ีตัง้ การตกแตง่สถานท่ี ท่ีจอดรถ ปา้ยโฆษณา ความใหญ่โตของสถานท่ีให้บริการ หรือ ท่ีนัง่
ท่ีสะดวกสบาย นอกจากนี ้หลกัฐานทางกายภาพยงัสะท้อนรสนิยมของลูกค้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจยัในการตดัสินใจในการซือ้ผลิตภัณฑ์ประเภทบริการของลูกค้า และ กระบวนการ (Process) 
หมายถึง ขัน้ตอน กระบวน และ วิธีการท างานท่ีเก่ียวกบัการสร้างและการน าเสนอบริการให้ลกูค้า 
ด้วยวิธีการท่ีรวดเร็ว   เพ่ือสร้างความประทบัใจให้ลกูค้า ดงันัน้กระบวนการท างานต้องรวดเร็ว ง่าย
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบตักิาร เชน่ กระบวนการดูแลผู้ชมในการจองตัว๋ กระบวนการรับบตัร
ชมละคร กระบวนการให้ข้อมลูส าคญั กระบวนการดแูลผู้ชมในระหว่างพกัคร่ึงเวลา จนกระทัง่จบ
กระบวนการบริการ ทุกกระบวนการล้วนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้ ดังนัน้  การ
ด าเนินธุรกิจด้านบริการจงึเป็นต้องควบคมุการท างานทกุกระบวนการ (Philip Kotler, 2014, p.15)   
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ทิศทางเดียวกับ เลิฟลอคและเวส (Lovelock and Wright) ท่ีได้เสริมประเด็น ส่วน
ประสมการตลาด ไว้วา่  

 
 กิจการธุรกิจแบบงานบริการในบางลักษณะที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม หรือที่เรียกว่า 
การบูรณาการ เช่น โรงแรมขนาดใหญ่ที่มีการบริการลกูค้าแบบครบวงจร ไม่สามารถน าส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ (7P’s หรือ Service Marketing Mix) มาใช้ด าเนินงานได้ เพราะไม่
ครอบคลมุการด าเนินงานธุรกิจ ดงันัน้ สว่นประสมการตลาดบริการแบบบูรณาการ ต้องเพิ่ม 
ผลผลิตและคณุภาพ (Productivity and Quality) ซึ่งหมายถึง แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 
และรักษาซึ่งคุณภาพของการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ โดยเน้นการรักษา
คุณภาพควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าบริการ เข้าไปในส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ จึงกลายเป็น “8 P’s” (Lovelock and Wright, 
2011, p. 25) 

   

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีครอบคลุมทุกกิจการธุรกิจ 
ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ (Product), 2.การตัง้ราคา (Pricing), 3.การ
วางแผน (Planing), 4.การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Branding) 5. ช่องทางการจ าหน่าย (Distribution 
Chanel) 6. การขายโดยบุคคล (Personal Selling), 7. การโฆษณา(Advertising),  8.การส่งเสริม
การขาย (Promotion), 9. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging), 10. การจดัวางสินค้า (Display), 11.การ
ให้บริการ (Service), 12. การจัดการทางกายภาพ (Physical Evident) และ 13. การหาและ
วิเคราะห์ข้อมูล (Fact Finding and Analysis) นอกจากนี ้ส่วนประสมการตลาด แบ่งออกเป็น  
3 ประเภทได้แก่ 1. ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ หรือ  4P (Marketing Mix) ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และ การ
ส่ง เส ริมการตลาด (Promotion) 2.ส่วนประสมทางการตลาดบ ริการ ห รือ  7P’s (Service 
Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), สถานท่ีหรือช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคคล (People), การน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) และ กระบวนการ (Process) 3.ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการแบบบูรณาการ หรือ 8P’s ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), 
สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคคล 
(People), ก า รน า เส น อ ลั ก ษ ณ ะท า งก า ย ภ าพ  (Physical Evident and Presentation), 
กระบวนการ (Process) และ ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) ดังนัน้ องค์กร
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ธุรกิจ ต้องเลือกส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือการ
บรรลวุตัถปุระสงค์สงูสดุท่ีบริษัทตัง้ไว้  

จากแนวคิดข้างต้น ผู้ วิจัยเลือกส่วนประสมทางการตลาดบริการ หรือ 7P’s (Service 
Marketing Mix) เพ่ื อน ามาใช้ ในการวิ เคราะห์การบ ริหารงานของบ ริษั ทผลิตละครเวที      
เชิงพาณิ ชย์  ซึ่ ง  ฟิลลิป  โคโล่อ ร์ (Philip Kotler) ได้กล่าวว่า 7P’s (Service Marketing Mix) 
ประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ต้องเกิดจากความต้องการของลูกค้า เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความภกัดีให้เกิดกบัลกูค้า ซึ่งผลิตภณัฑ์ในธุรกิจบริการ มีความแตกตา่งทัง้ด้าน
รูปแบบและการด าเนินงาน กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจบริการ จึงมีความแตกต่างกันไป  
2.ราคา (Price) ต้องพิจารณาจากต้นทุนในการผลิต การให้บริการ และการบริหารงาน รวมถึง
ต้นทนุของลกูค้าท่ีลกูค้าต้องรับผิดชอบ ตัง้แตค่า่ใช้จ่ายส าหรับผลิตภณัฑ์บริการ เวลา จิตใจ ความ
พยายามทางร่างกาย และความรู้สึกทางลบต่างๆ ท่ีลูกค้าอาจได้รับ หากพยายามลดค่าใช้จ่าย
ตา่งๆ ของลกูค้าจะกลายมาเป็นต้นทนุของธุรกิจเอง โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้กับกลุ่มลกูค้าท่ี
ชอบซือ้ของราคาต ่า 3.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมกระตุ้นให้ลูกค้าให้เกิด
ความต้องการและตดัสินใจซือ้ และซือ้มากขึน้โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกนั เช่น การโฆษณา 
การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนกังาน การตลาดทางตรง และการใช้ส่ือ
ให้ตรงกับพฤติกรรมของลูกค้า ดังนัน้ จึงต้องวิเคราะห์ผู้ บริโภค เพ่ือทราบพฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้า เพ่ือเลือกวิธีติดต่อส่ือสาร (Communication) ท่ีสามารถเข้าถึงและจูงใจลูกค้า
ได้เหมาะสม 4.บคุคล (People) หมายถึง ทกุๆ คนท่ีมีส่วนร่วมในการผลิต การให้บริการซึง่ถือเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสร้างความแตกตา่งให้กบัธุรกิจ เพราะลกูค้าจะพึงพอใจหรือไม ่ขึน้กบัพนกังาน
ทกุคน บคุคลท าให้เกิดมลูคา่เพิ่มกบัสินค้า ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั ดงันัน้ บริษัทจึง
ต้องอบรมคนท่ีให้บริการเป็นอย่างดี ท าให้คนเหล่านัน้เกิดแรงจงูใจในการท างาน และเลือกให้ท า
ต าแหนง่ท่ีเหมาะสมกบังาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการท างานและสร้างความประทบัใจ
แก่ลูกค้า 5.สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการรับ
บริการ การส่งมอบ สู่ลูกค้า สถานท่ีและเวลาในการส่งมอบ ต้องเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด เวลาและ
สถานท่ีท่ีสะดวกท่ีสดุ การใช้เทคโนโลยีในส่ือสาร เช่น การเปิดเว็บไซด์ตดิตอ่กบัลกูค้าและคูค้่าอ่ืนๆ 
จะท าให้เกิดความรวดเร็ว การจดัอาคารและสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าถือ
เป็นสิ่งจ าเป็น    ท่ีต้องพิจารณา  6.การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้าทางกายภาพ เพ่ือให้ลูกค้า
ตดัสินใจและมองเห็นคณุคา่ในงานบริการ เพราะผลิตภณัฑ์ประเภทการให้บริการเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
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ไม่สามารถมองเห็นก่อนซือ้ ลูกค้าจึงรู้สึกไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้หรือไม่ ดงันัน้ หลกัฐานทางกายภาพ จึงเป็นเกณฑ์พิจารณาและตดัสินใจในการ
ใช้บริการ อาทิ อาคารสถานท่ี ท าเลท่ีตัง้ การตกแตง่สถานท่ี ท่ีจอดรถ ป้ายโฆษณา ความใหญ่โต
ของสถานท่ีให้บริการ หรือ ท่ีนัง่ท่ีสะดวกสบาย นอกจากนี ้หลกัฐานทางกายภาพยงัสะท้อนรสนิยม
ของลกูค้า ซึง่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัในการตดัสินใจในการซือ้ผลิตภณัฑ์ประเภทบริการของลกูค้า 7.
กระบวนการ (Process) หมายถึง ขัน้ตอน กระบวน และ วิธีการท างานท่ีเก่ียวกบัการสร้างและการ
น าเสนอบริการให้ลกูค้า ด้วยวิธีการท่ีรวดเร็ว เพ่ือสร้างความประทบัใจให้ลกูค้า ดงันัน้กระบวนการ
ท างานต้องรวดเร็ว ง่ายและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิการ เช่น กระบวนการดแูลผู้ชมในการจอง
ตัว๋ กระบวนการรับบตัรชมละคร กระบวนการให้ข้อมลูส าคญั กระบวนการดแูลผู้ชมในระหวา่งพกั
คร่ึงเวลา จนกระทัง่จบกระบวนการบริการ ทุกกระบวนการล้วนสร้างความ  พึงพอใจสงูสุดให้แก่
ลูกค้าได้ ดังนัน้ การด าเนินธุรกิจด้านบริการจึงเป็นต้องควบคุมการท างาน    ทุกกระบวนการ 
(Philip Kotler, 2014, p. 15) 

ในขณะท่ี  สแตนตัล , เอคเซล และ วอเตอร์ (Standton, Etzel and Walker) กล่าว
เก่ียวกับ ส่วนประสมการตลาดบริการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีบริษัทน าเสนอกับ
ลูกค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาจเป็นสินค้าท่ีจับ ต้องได้ และ จับต้องไม่ได้ 
นอกจากนี ้ผลิตภัณฑ์อาจเป็นคน หรือ การบริการก็ได้ 2.ราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีลูกค้าต้อง
จ่าย เพ่ือแลกกับสินค้าหรือบริการ 3.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการหรือ
กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ลูกค้าให้เกิดความต้องการและตดัสินใจซือ้ เช่น การส่งเสริมการขาย การขาย
โดยใช้พนกังาน การตลาดทางตรง และการใช้ส่ือให้ตรงกบัพฤตกิรรมของลกูค้า 4.บคุคล (People) 
หมายถึง บุคลากรท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตทุกกระบวนการ โดยเฉพาะสินค้าบริการ ทุกๆ คนท่ีมี
ส่วนร่วมในการผลิต การให้บริการซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ 
เพราะลูกค้าจะพึงพอใจหรือไม่ ขึน้กับพนักงานทุกคน บุคคลท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและ
สร้างความประทบัใจแก่ลกูค้า 5.สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) หมายถึง ชอ่งทางใน
การจัดจ าหน่าย หรือ ช่องทางในการกระจายสินค้า และหากเป็นสินค้าบริการ อาจหมายถึง
ช่องทางหรือสถานท่ีในการให้บริการ 6.การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) หมายถึง การสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้าทางกายภาพ เพ่ือให้ลูกค้า
ตดัสินใจและมองเห็นคณุคา่ในงานบริการ เพราะผลิตภณัฑ์ประเภทการให้บริการเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ไม่สามารถมองเห็นก่อนซือ้ ลูกค้าจึงรู้สึกไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่าจะสามารถตอบสนองความ
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ต้องการของตนได้หรือไม่ ดงันัน้ หลกัฐานทางกายภาพ จึงเป็นเกณฑ์พิจารณาและตดัสินใจในการ
ใช้บริการ อาทิ อาคารสถานท่ี ท าเลท่ีตัง้ การตกแต่งสถานท่ี ท่ีจอดรถ ความสะดวกสบายของ
สถานท่ีให้บริการ หรือ ท่ีนัง่ท่ีสะดวกสบาย ซึ่งหลกัฐานทางกายภาพสามารถสะท้อนรสนิยมของ
ลูกค้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจในการซือ้ผลิตภัณฑ์ประเภทบริการอีกด้วย  
7.กระบวนการ (Process) หมายถึง ขัน้ตอน กระบวน และ วิธีการท างานท่ีเก่ียวกับการสร้างและ
การน าเสนอบริการให้ลูกค้า ด้วยวิธีการท่ีรวดเร็ว เพ่ือสร้างความประทับใจให้ลูกค้า (Standton, 
Etzel and Walker, 2011, p. 22) 

เช่นเดียวกับ เลิฟลอคและเวส (Lovelock and Wright) ท่ีอธิบายส่วนประสมการตลาด
บริการไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s หรือ Service Marketing Mix) ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 7 ข้อได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีองค์กรธุรกิจเสนอขายแก่ลูกค้า 
เพ่ือสนองตอ่ควารมต้องการของลกูค้า ซึง่ผลิตภณัฑ์อาจมีตวัตน หรือ ไมมี่ตวัตนก็ได้ ซึง่ผลิตภณัฑ์
จะต้องมีประโยชน์แก่และมีคณุคา่ในสายตาของลกูค้า 2.ราคา (Price) หมายถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคจ่าย
ให้กับบริษัทหรือองค์กรในรูปแบบของเงิน เพ่ือแลกเปล่ียนผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากองค์กร ซึ่ง
ราคาถือเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซือ้ของมนษุย์ 3.การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึงกิจกรรม 
หรือ กลวิธีในการจ าหน่ายหรือส่งสินค้าสูล่กูค้า 4.การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการส่ือสารสู่ลูกค้า เพ่ือให้ความรู้ ชกัจูงใจ หรือเตือนความจ า อนัน าไปสู่การตดัใจ
ซือ้สินค้า 5.บคุลากร (People) หมายถึง บคุคลทกุคนท่ีอยู่ในกระบวนการตัง้แตก่ารผลิต จนถึงการ
ส่งสินค้า หรือ บริการสู่ลูกค้า 6.กายภาพ (Physical) หมายถึง สภาพภายนอกของสถานท่ี
ให้บริการ หรือ จ าหน่ายสินค้า เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ ประกอบการตัดสินใจกับลูกค้า  
7.กระบวนการดูแลลูกค้า (Process) หมายถึง กระบวนการในการดูแลลูกค้า ตัง้แต่เร่ิมต้น 
จนกระทั่งส่งต่อหรือส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า กระบวนการนีเ้ป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีจะสร้างความ
ประทบัใจและความภกัดิดี์ให้เกิดกบัลกูค้า (Lovelock and Wright, 2011, p. 22) 

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ต้องเกิดจากความต้องการของลูกค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความภักดีให้เกิดกับ
ลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริการ มีความแตกต่างทัง้ด้านรูปแบบและการด าเนินงาน กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจบริการ จึงมีความแตกต่างกันไป 2.ราคา (Price) ต้องพิจารณาจาก
ต้นทนุในการผลิต การให้บริการ และการบริหารงาน รวมถึงต้นทนุของลกูค้าท่ีลกูค้าต้องรับผิดชอบ 
ตัง้แต่ค่าใช้จ่ายส าหรับผลิตภัณฑ์บริการ เวลา จิตใจ ความพยายามทางร่างกาย และความรู้สึก
ทางลบตา่งๆ ท่ีลกูค้าอาจได้รับ หากพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลูกค้าจะกลายมาเป็นต้นทุน
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ของธุรกิจเอง โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้กับกลุ่มลกูค้าท่ีชอบซือ้ของราคาต ่า 3.สถานท่ีหรือช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) ต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกค้า 
สถานท่ีและเวลาในการส่งมอบ ต้องเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด เวลาและสถานท่ีท่ีสะดวกท่ีสุด การใช้
เทคโนโลยีในส่ือสาร เช่น การเปิดเว็บไซด์ติดตอ่กบัลกูค้าและ  คูค้่าอ่ืนๆ จะท าให้เกิดความรวดเร็ว 
การจัดอาคารและสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าถือเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้อง
พิจารณา 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมกระตุ้นให้ลูกค้าให้เกิดความต้องการ
และตัดสินใจซือ้ และซือ้มากขึน้โดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกัน เช่น การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนกังาน การตลาดทางตรง และการใช้ส่ือให้
ตรงกับพฤติกรรมของลูกค้า ดังนัน้ จึงต้องวิเคราะห์ผู้ บริโภค เพ่ือทราบพฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้า เพ่ือเลือกวิธีติดต่อส่ือสาร (Communication) ท่ีสามารถเข้าถึงและจูงใจลูกค้า
ได้เหมาะสม 5. บคุคล (People) หมายถึง ทกุๆ คนท่ีมีสว่นร่วมในการผลิต การให้บริการซึง่ถือเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสร้างความแตกตา่งให้กบัธุรกิจ เพราะลกูค้าจะพึงพอใจหรือไม ่ขึน้กบัพนกังาน
ทกุคน บคุคลท าให้เกิดมลูคา่เพิ่มกับสินค้า ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั ดงันัน้ บริษัทจึง
ต้องอบรมคนท่ีให้บริการเป็นอย่างดี ท าให้คนเหล่านัน้เกิดแรงจงูใจในการท างาน และเลือกให้ท า
ต าแหนง่ท่ีเหมาะสมกบังาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการท างานและสร้างความประทบัใจ
แก่ลกูค้า 6. การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง 
การสร้างความพึงพอใจให้เกิดกบัลกูค้าทางกายภาพ เพ่ือให้ลกูค้าตดัสินใจและมองเห็นคณุคา่ใน
งานบริการ เพราะผลิตภัณฑ์ประเภทการให้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถมองเห็นก่อนซือ้ 
ลกูค้าจึงรู้สึกไม่มัน่ใจในผลิตภัณฑ์ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้หรือไม่ ดงันัน้ 
หลกัฐานทางกายภาพ จึงเป็นเกณฑ์พิจารณาและตดัสินใจในการใช้บริการ อาทิ อาคารสถานท่ี 
ท าเลท่ีตัง้ การตกแตง่สถานท่ี ท่ีจอดรถ ปา้ยโฆษณา ความใหญ่โตของสถานท่ีให้บริการ หรือ ท่ีนัง่
ท่ีสะดวกสบาย นอกจากนี ้หลกัฐานทางกายภาพยงัสะท้อนรสนิยมของลูกค้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยในการตัดสินใจในการซือ้ผลิตภัณฑ์ประเภทบริการของลูกค้า 7.กระบวนการ (Process) 
หมายถึง ขัน้ตอน กระบวน และ วิธีการท างานท่ีเก่ียวกบัการสร้างและการน าเสนอบริการให้ลกูค้า 
ด้วยวิธีการท่ีรวดเร็ว เพ่ือสร้างความประทบัใจให้ลกูค้า ดงันัน้ กระบวนการท างานต้องรวดเร็ว ง่าย
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบตักิาร เชน่ กระบวนการดแูลผู้ชมในการจองตัว๋ กระบวนการรับบตัร
ชมละคร กระบวนการให้ข้อมลูส าคญั กระบวนการดแูลผู้ชมในระหว่างพกัคร่ึงเวลา จนกระทัง่จบ
กระบวนการบริการ ทกุกระบวนการล้วนสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าได้ ดงันัน้ การด าเนิน
ธุรกิจด้านบริการจงึเป็นต้องควบคมุการท างานทกุกระบวนการ   
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จากการวิเคราะห์แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า มีความสอดคล้องกับ
การด าเนินธุรกิจละครเวทีเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากการสร้างสรรค์ละครเวทีต้องเกิดสิ่ งใหม่เสมอ 
เปรียบเสมือนสินค้าท่ีถูกผลิตโดยบริษัท ดงันัน้ ผู้ วิจยัน าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(Service Marketing Mix) หรือ 7P’s ตัง้ต าถามการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ เพ่ือวิเคราะห์การบริหารจดัการของแตล่ะบริษัท ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีบริษัทผลิตละครน าเสนอ
กบัผู้ชม ทัง้นี ้ผู้วิจยัต้องการศกึษาการบริหารการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ อนัได้แก่ ขัน้ตอนแรก
ก่อนการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์, การเลือกเร่ืองหรือการสร้างโครงเร่ือง , เนือ้หาของละครท่ี
น าเสนอ, รูปแบบในการน าเสนอ และ ชว่งเวลาในการน าเสนอละครเวทีเชิงพาณิชย์  

2. ราคา (Price) หมายถึง การตัง้ราคาบตัรชมละครเวที ซึ่งต้องพิจารณาจากต้นทุน
ในการผลิต การให้บริการ และการบริหารงาน รวมถึงต้นทนุของผู้ชมท่ีต้องรับผิดชอบ ดงันัน้ ผู้วิจยั
จงึต้องการศกึษาวา่ การคดิราคาหรือตัง้ราคาบตัรชมละครของแตล่ะบริษัท  

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีแต่ละบริษัทกระตุ้ นให้
ผู้ชมเกิดความต้องการและตดัสินใจซือ้บตัรชมละคร และซือ้มากขึน้โดยอาศยัเคร่ืองมือท่ีแตกตา่ง
กนั เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนกังาน การตลาด
ทางตรง และการใช้ส่ือให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้ ชม บริษัทจึงต้องวิเคราะห์ผู้ ชม เพ่ือทราบ
พฤติกรรมและความต้องการของผู้ ชม เพ่ือเลือกวิธีติดต่อส่ือสาร (Communication) ท่ีสามารถ
เข้าถึงและจูงใจผู้ชมได้เหมาะสม ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงต้องการศึกษาว่า แต่ละบริษัทมีกิจกรรมในการ
กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความต้องการและตดัสินให้ซือ้บตัรชมละครอย่างไรบ้าง แต่ละบริษัทวิเคราะห์
พฤติกรรมและความต้องการของผู้ ชมเพ่ือเลือกใช้ส่ือในการส่งเสริมการตลาดหรือไม่ ผลการ
วิเคราะห์มีประโยชน์ตอ่การเลือกใช้ส่ืออย่างไร 

4. บุคคล (People) หมายถึง ทุกๆ คนท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตและการให้บริการ      
ละครเวที การให้บริการถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ เพราะผู้ชมจะ
พึงพอใจหรือไม่ ขึน้กับพนักงานทุกคน บุคคลท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้า ท าให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทจึงต้องอบรมคนท่ีให้บริการเป็นอย่างดี ท าให้คนเหล่านัน้เกิด
แรงจงูใจในการท างาน และเลือกให้ท าต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบังาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการท างานและสร้างความประทบัใจแก่ผู้ชม ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงต้องการศึกษาว่า บคุลากรท่ีใช้ใน
การบริหารงาน การสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์มีหลักบริหารจัดการ รวมถึงการคัดเลือก
บคุลากรอยา่งไร   
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5. สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางในการจัดแสดง
ละครเวที และช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัร ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการรับบริการของ
ผู้ชม สถานท่ีและเวลา ต้องเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด และสะดวกท่ีสุด การใช้เทคโนโลยีในส่ือสาร เช่น      
การเปิดเว็บไซด์ติดตอ่กับผู้ชม การจดัอาคารและสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การให้บริการแก่ผู้ชมก็ถือ
เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องพิจารณา ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงต้องการศึกษาว่า บริษัทมีเกณฑ์การเลือกสถานท่ีใน
การจดัแสดงอย่างไร สถานท่ีจดัแสดงมีส่วนในการตดัสินใจในการซือ้บตัรชมละครหรือไม่ เพราะ
เหตใุด ช่องทางการจ าหน่ายบตัรมีก่ีชอ่งทาง ช่องทางใดบ้าง แตล่ะชอ่งทางมีข้อดี ข้อเสีย แตกตา่ง
กนัอยา่งไร    

6. การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
หมายถึง การสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับผู้ชมทางกายภาพ เพ่ือให้ผู้ ชมตดัสินใจและมองเห็น
คุณค่าในงานละคร เพราะละครเวทีเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทการให้บริการ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่
สามารถมองเห็นก่อนซือ้ ผู้ชมจึงรู้สึกไม่มัน่ใจในผลิตภณัฑ์ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนได้หรือไม่ หลกัฐานทางกายภาพ จึงเป็นเกณฑ์พิจารณาและตดัสินใจในการ ใช้บริการ อาทิ 
อาคารสถานท่ี ท าเลท่ีตัง้ การตกแต่งสถานท่ี ท่ีจอดรถ ป้ายโฆษณา ความใหญ่โตของสถานท่ี
ให้บริการ หรือ ท่ีนัง่ท่ีสะดวกสบาย นอกจากนี ้หลกัฐานทางกายภาพยงัสะท้อนรสนิยมของผู้ชม 
ซึง่ถือเป็นอีกหนึง่ปัจจยัในการตดัสินใจในการซือ้บตัรชมละครเวที ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึต้องการศกึษาว่า 
1.แตล่ะบริษัทให้ความส าคญักบัลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีจดัแสดง เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน า้ 
ท่ีนัง่ การตกแตง่สถานท่ี หรือไม่ อยา่งไร 2.แตล่ะบริษัทคดิวา่ ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีจดั
แสดงมีผลกบัการตดิสินใจซือ้ตัว๋ชมละครเวที หรือไม ่อยา่งไร  

7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขัน้ตอน กระบวนการ วิธีการท างาน ในการ
ให้บริการแก่ผู้ ชม ด้วยวิธีการท่ีรวดเร็ว เพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม ดงันัน้ กระบวนการ
ท างานต้องรวดเร็ว ง่ายและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ เช่น กระบวนการจองตั๋วทาง
อินเตอร์เน็ต ตัง้แต่การเข้า เวปไซด์ การใส่ข้อมูล การตอบตกลง การยืนยนัการจองตัว๋ จนกระทัง่
การเข้าชมละคร ทุกกระบวนการล้วนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ ชมได้ ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึง
ต้องการศึกษาว่า 1.แต่ละบริษัทให้ความส าคญักับกระบวนการให้บริการแก่ผู้ ชม ตัง้แต่เร่ิมต้น
จนถึงการน าไปสูก่ารเข้าชมละครอยา่งไรบ้าง  
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2.แนวคิดองค์ประกอบของละครเวที 
นพมาส แววหงส์ กลา่วเก่ียวกบั องค์ประกอบของละครไว้ว่า อริสโตเตลิ ปราชญ์ชาวกรีก 

ได้กล่าวว่า ละครประกอบด้วย องค์ประกอบ 6 ส่วน โดยเรียงล าดับตามความส าคัญดังนี ้1.  
โครงเร่ือง(Plot)  2.ตัวละคร (Character) 3.ความคิด (Thought) 4.ภาษา (Diction) 5.เพลงและ
ดนตรี (Song and Music) และ 6.ภาพ (Spectacle) ซึ่งเม่ือน าองค์ประกอบทัง้ 6 ส่วนมาประกอบ
สร้าง จึงท าให้เกิดการจดัแสดงละครขึน้ (นพมาส แววหงส์ , 2558, น.3) องค์ประกอบของละคร มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 โครงเร่ือง (Plot)  
ในการศกึษาองค์ประกอบของละคร ผู้สร้างสรรค์ละครเวทีจะต้องพิจารณาโครงเร่ือง

เป็นอันดับแรก มัททนี รัตนิน กล่าวเก่ียวกับโครงเร่ืองไว้ว่า “โครงเร่ือง หมายถึง ล าดับของ
เหตกุารณ์ภายในของกรอบบทละคร ตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นเร่ือง พฒันาเร่ือง ไปจดุถึงจดุจบ” (มทัทนี รัต
นิน, 2557, น.35) ในขณะท่ี พันพัสสา ธูปเทียน ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับโครงเร่ืองไว้ว่า “การล าดบั
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในละคร อย่างมีเหตผุลและมีจดุมุ่งหมาย ปลายทาง การวางโครงเร่ือง คือ การ
วางแผนหรือการก าหนดเส้นทางของการกระท าของตวัละครท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจว่า เกิดอะไร
ขึน้ในละครเร่ืองนัน้” (พันพัสสา ธูปเทียน, 2563 สัมภาษณ์) นอกจากนี ้มารุต สาโรวาท ได้ให้
นิยามของโครงเร่ือง ไว้ว่า “การจดัล าดบัเหตกุารณ์ของละคร ตัง้แตต้่นเร่ือง จนกระทัง่จบเร่ือง โดย
แสดงให้เห็นถึงเง่ือนไขของเร่ือง เหตกุารณ์ท่ีตวัละครประสบ อย่างสมเหตสุมผล มีจุดมุ่งหมาย มี
จุดจบชดัเจน ดงันัน้ โครงเร่ือง เปรียบเสมือนเส้นทางการด าเนินชีวิตของตวัละครตัง้แต่ต้นเร่ือง” 
(มารุต สาโรวาท, 2563 สมัภาษณ์)  

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า โครงเร่ือง หมายถึง การน าเสนอล าดบัเหตกุารณ์ของ
เร่ือง อยา่งมีเหตผุล และมีจดุมุง่หมาย ตัง้แตต้่นเร่ือง จนจบเร่ือง            

2.2 ตัวละคร (Character)  
ในบทละครละครเวที บทภาพยนตร์ หรือแม้แตบ่ทละครโทรทศัน์ ตวัละคร มีหน้าท่ีใน

การด าเนินเร่ืองของบทละครตัง้แต่ต้นจนจบ ดังเช่น นพมาส แววหงส์ ได้อธิบายเก่ียวกับ
ความหมายของตวัละครไว้ว่า “ตวัละคร หมายถึง ผู้ ท่ีมีบทบาท มีพฤติกรรม หรือการกระท าท่ีอยู่
ในบทละคร” (นพมาส แววหงส์, 2558, น.3) ในขณะท่ี มารุต สาโรวาท กล่าวว่า “ตัวละคร คือ 
ผู้กระท าและผู้ ท่ีรับผลจากการกระท าในบทละคร” (มารุต สาโรวาท, 2563 สมัภาษณ์) ในขณะท่ี 
มทันี รัตนิน กล่าววา่ “ตวัละคร หมายถึง ผู้ด าเนินเร่ือง ผู้ เผชิญหน้ากบัเหตกุารณ์ปัญหา ผู้ตดัสินใจ
และผู้ ค้นพบกบัสิ่งท่ีได้ตดัสินใจในละคร” (มทันี รัตนิน, 2557,  น.38) 
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นอกจากนี ้ชตุมิา มณีวฒันา ได้กลา่วถึง ประเภทของตวัละครท่ีพบในละครไว้ดงันี ้ 
 
ลกัษณะนิสัยของตัวละครสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ตัวละครที่เห็นได้รอบด้าน 
เรียกวา่ well-rounded character เป็นตวัละครท่ีมีความลกึซึง้ และเข้าใจยากกวา่ตวัละคร ท่ีมี
ลกัษณะตายตวั มีลกัษณะคล้ายกับคนทัว่ไปในชีวิตจริง ที่มีทัง้ส่วนดีและส่วนเสีย ตัวละคร
ประเภทนี ้มกัมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดเหตกุารณ์มากระทบ และ  มกัมีพฒันาการทางใดทาง
หนึ่ง 2. ตวัละครที่มีลกัษณะตายตวั เรียกว่า type character เป็นตัวละครที่มองเห็นได้ด้าน
เดียว มกัมีนิสยัตามแบบฉบบัที่นิยมใช้ในละครทัว่ไป เช่น พระเอก นางเอก ผู้ ร้าย ตวัโกง ซึง่จะ
มีลกัษณะที่ผู้ชมสามารถเดาเร่ืองราวได้ง่าย ตวัละครเหลา่นี ้มกัใช้ในละครเด็ก หรือ ละครที่มี
เนือ้หาไม่ยากนัก ที่มีการแบ่งฝ่ายดี ฝ่ายชั่วชัดเจน แต่หากแยกตามพฒันาการของตัวละคร 
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ตวัละครท่ีไมม่ีการพฒันา ตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง เรียกวา่ Static 
Character อีกประเภท เป็นตวัละครที่มีการพฒันา หรือ เปลีย่นแปลงนิสยั แนวคิด ทศันคติ ไป
ตามประสบการณ์ หรือ เร่ืองราวที่ตวัละครค้นพบ สิง่ที่ขาดไม่ได้คือ การวิเคราะห์ตวัละคร ควร
ต้องพิจาณา ความปรารถนาสงูสดุ ของชีวิตตวัละคร หรือที่เรียกวา่ Desire มนัคือสิง่ที่ตวัละคร
ต้องการมากที่สดุอาจเป็นสิง่สงูคา่ที่ตวัละครต้องการ (ชตุิมา มณีวฒันา, 2560, น.81) 

 
ทิศทางเดียวกบั มารุต สาโรวาท ยงัได้กลา่วเก่ียวกบั การวิเคราะห์ตวัละครไว้วา่  

 
การวิเคราะห์ตวัละคร สามารถวิเคราะห์ได้โดยพิจารณาลกัษณะของตวัละครในด้านตา่งๆ ดงันี ้
1.รูปลกัษณ์ภายนอก หมายถึง รูปร่างหน้าตา เพศ อายุ สีผิว สีตา ความสงู รูปร่าง  2.สถานะ
ทางสงัคม หมายถึง อาชีพ ฐานะ ความเช่ือทางศาสนา ความเก่ียวพนัในครอบครัวและสงัคม
แวดล้อม 3.จิตวิทยา หมายถึง นิสยั ทศันคติ ความปรารถนาในสว่นลกึ ความชอบ ความเกลยีด 
4.คณุธรรม หมายถึง ส านึก ความละอายต่อบาป ความยตุิธรรม ความผิดชอบชัว่ดี นอกจากนี ้
ตวัละคร สามารถแบง่ออกได้เป็น ตวัละครหลกั หรือ protagonist และ      ตวัละครที่ขดัแย้งกบั
ตวัละครหลกั หรือที่เรียกว่า antagonist  หรือ ตวัละครต้าน อาจเป็นผู้ ร้าย ที่มาคอยขดัขวาง
ไมใ่ห้ตวัละครหลกัท าภารกิจส าเร็จ นอกจากนี ้การแบง่ประเภทของตวัละครแบง่ได้ตามนิสยัตวั
ละคร ได้แก่ ตัวละครแบบแบน ที่มีนิสัยด้านเดียว และ ตัวละครแบบกลม ที่มีนิสัยซับซ้อน 
คล้ายมนษุย์จริงๆ แตถ้่าแบ่งตามพฒันาการของตวัละครได้ประสบพบเจอ ก็จะสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทเช่นกัน ได้แก่ ตวัละครที่ไม่มีพฒันาการ หรือเรียกว่า static character คือ ตวั
ละครท่ีเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้ประสบกบัเหตกุาณ์ปัญหามากมาย ในขณะที่ ตวั
ละครที่มีพฒันาการ หรือเรียกวา่ dynamic character คือ ตวัละครที่มีพฒันาการ หลงัจากที่ได้
ประสบพบเจอกบัปมปัญหา หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ ในเร่ือง (มารุต สาโรวาท, 2563 สมัภาษณ์) 
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แนวทางเดียวกบั นิมิต พิพิธกลุ ได้อธิบายวิธีการตีความตวัละคร ไว้ดงันี ้
 

การวิเคราะห์ตัวละครสามารถวิเคราะห์ได้จาก 1.ค าบรรยายของนักเขียน นักเขียนบางคน  
จะบรรยายภาพตวัละครอยา่งละเอียดและชดัเจน ในขณะท่ีบางคนไมบ่รรยายเลย 2.ค าพดูของ
ตวัละครตัวนัน้ สิ่งที่ตวัละครพูดจะบอกถึงตวัตน บุคลิกลกัษณะ ความคิด ความรู้สึก ทัศนะ 
ท่าที และความเช่ือของตวัละคร 3.ค าพูดของตวัละครอื่น สิ่งที่ตวัละครอื่นพูด สามารถขยาย
ความ และ บ่งบอกถึงลกัษณะนิสยัของตัวละครที่ต้องการวิเคราะห์ได้ และ  4.สุดท้าย การ
กระท าของตวัละคร สามารถบ่งบอกถึง ความคิด บุคลิก และทศันคติได้ หากแต่ต้องวิเคราะห์
อย่างลึกซึง้ เพราะการกระท าของตัวละคร อาจขัดกับความเช่ือและความต้องการภายใน   
(นิมิต พิพิธกลุ, 2563 สมัภาษณ์) 

 
สรุปได้วา่ ตวัละคร หมายถึง ผู้ มีบทบาท มีพฤติกรรม หรือการกระท า และเผชิญหน้า

กบัเหตกุารณ์ปัญหาในเร่ือง ท่ีส าคญั เป็นผู้ตดัสินใจและค้นพบกบัสิ่งท่ีได้ตดัสินใจในละคร ซึ่งตวั
ละครสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตวัละครหลัก (Protagonist) เป็นตวัละครท่ีด าเนิน
เร่ือง และ ตวัละครท่ีขดัแย้งกบัตวัละครหลกั (Antagonist) หรือ ตวัละครต้าน เป็นตวัละครท่ีคอย
ขดัขวางไม่ให้ตวัละครหลกัท าภารกิจส าเร็จ ส่วนลกัษณะนิสยัของตวัละครแบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ตัวละครแบบตายตัว (Type Character) และ ตัวละครท่ีเห็นได้รอบด้าน (Well- Rounded 
Character) หากพิจารณาตามพฒันาการของตวัละครสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ตวั
ละครท่ีไม่มีพฒันาการ (Static Character) คือ ตวัละครท่ีมีนิสยั บคุลิก ความคิดคงท่ี ตัง้แตต้่นจบ
เร่ือง 2.ตวัละครท่ีมีพฒันาการ (Dynamic) คือ ตวัละครท่ีมีการพัฒนา หรือ เปล่ียนแปลงแนสคิด 
นิสยั หลงัจากได้ประสบกบัปมปัญหาในเร่ือง นอกจากนี ้ การวิเคราะห์ตวัละครสามารถวิเคราะห์
ได้โดยพิจารณาลักษณะของตวัละครในด้านต่างๆ ดังนี ้1.รูปลักษณ์ภายนอก หมายถึง รูปร่าง
หน้าตา เพศ อาย ุสีผิว สีตา ความสงู รูปร่าง 2.สถานะทางสงัคม หมายถึง อาชีพ ฐานะ ความเช่ือ
ทางศาสนา ความเก่ียวพันในครอบครัวและสังคมแวดล้อม 3.จิตวิทยา หมายถึง นิสัย ทัศนคต ิ
ความปรารถนาในส่วนลึก ความชอบ ความเกลียด 4.คณุธรรม หมายถึง ส านึก ความละอายต่อ
บาป ความยตุิธรรม ความผิดชอบชัว่ดี นอกจากนี ้ต้องวิเคราะห์ความปรารถนาสงูสดุของตวัละคร 
หรือ ความต้องการสงูสดุท่ีตวัละครต้องการ 
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2.3 ความคิด (Thought)  
ละครทุกเร่ืองท่ีถูกสร้างสรรค์ ต้องน าเสนอความคิด หรือ แก่นเร่ืองสู่ผู้ ชม เพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ผู้ ท่ีได้รับชม จิรมน สงัณ์ชยั กลา่วเก่ียวกบั ความคดิไว้วา่ 
 

ความคิด (Thought) หรือ แก่นเร่ืองเป็นทศันคติ หรือ ปรัชญาที่ผู้ เขียนต้องการสือ่ไปยงัผู้ชม โดย
ถ่ายทอดผ่านทางโครงเร่ือง ตวัละคร ค าพูด สถานที่ และ การกระท าของตัวละคร เนื่องจาก
ละครเป็นการจ าลองภาพชีวิตมนษุย์ ดงันัน้ แก่นเร่ืองจึงมุง่สะท้อนแนวคิดหรือทศันะของผู้ เขียน
บทว่า มีความคิดเห็นต่อชีวิตมนุษย์ในเร่ืองนัน้ๆ อย่างไร ประเด็นใด ส่วนใหญ่มักสะท้อนถึง
ภาพจิตใจ กิเลส ตณัหา อารมณ์ ความรู้สึก หรือ การต่อสู้ของมนษุย์  (จิรมน สงัณ์ชยั, 2561, 
น.35)  

 
ในขณะท่ี นพมาส แววหงส์ ได้ให้หมายถึงของความคิด (Thought) ไว้ว่า ความคิด 

หมายถึง สารสาระของเร่ือง ท่ีผู้ ก ากับหรือ ผู้ สร้างสรรค์งานต้องการส่ือสารสู่ผู้ ชม (นพมาส  
แววหงส์, 2558, น.3) นอกจากนี ้ดังกลม ณ ป้อมเพชร กล่าวว่า ความคิดของเร่ือง (Thought) 
หมายถึง ประโยคท่ีผู้ก ากบัต้องการส่ือสารความคิดหลกัสู่ผู้ชม หรือเรียกว่า Massage (ดงักลม ณ 
ป้อมเพชร 2558, น.74) ทิศทางเดียวกับ พันพัสสา ธูปเทียน ได้อธิบายเก่ียวกับ ความคิด 
(Thought) ไว้ว่า “ความคิด คือ ข้อเสนอท่ีผู้ ก ากับต้องการพิสูจน์ว่า เป็นจริงจากเร่ืองราว และ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในละคร กล่าวคือ หลังจากท่ีได้ชมละครเร่ืองนัน้ไปแล้ว ผู้ ชมได้รับแง่คิ ด 
ความเห็นเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ จากการชมละคร หรือ อาจเรียกวา่ แก่น (theme) ของเร่ือง บทละครท่ีดี 
ผู้ ชมต้องสามารถน าความคิด หรือ แก่น ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่วนใหญ่จะเป็นประโยค 1 
ประโยคท่ีต้องการส่ือสาร” (พนัพสัสา ธูปเทียน, 2563 สมัภาษณ์) 

สรุปได้ว่า ความคิด (Though) หมายถึง สารสาระท่ีบทละครหรือผู้ ก ากับต้องการ
ส่ือสารสู่ผู้ ชม ซึ่งประโยคท่ีผู้ก ากับต้องการส่ือสารนัน้ ถือเป็นความคิดหลกัของเร่ือง อาจเรียกว่า 
Massage หรือ Theme ซึ่งแก่นเร่ืองมุ่งสะท้อนแนวคิดหรือทศันะของผู้ เขียนบทว่ามีความคิดเห็น
ตอ่ชีวิตมนษุย์ในเร่ืองนัน้ๆ อยา่งไร 

2.4 ภาษา (Dialogue)  
ภาษา ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการส่ือสารระหว่างผู้ ชมและละคร ทัง้นี ้มารุต  

สาโรวาท ได้อธิบายความหมายของ ภาษา หรือ Dialogue ไว้ว่า “ภาษา หมายถึง  บทสนทนาของ
ตัวละคร ท่ีอยู่ในบทละคร เพ่ือท าหน้าท่ีด าเนินเร่ือง และส่ือสารความต้องการของตัวละคร”  
(มารุต สาโรวาท, 2563 สมัภาษณ์) ในขณะท่ี มทันี รัตนิน ได้กล่าวว่า “ภาษา หมายถึง การเลือก



  33 

ค าพดูท่ีเหมาะสมในการแสดงความรู้สกึนึกคิดและอารมณ์ของตวัละคร  ซึ่งภาษาในละคร คือ บท
สนทนาท่ีมีไว้ให้ผู้ชมเข้าใจและมีความรู้สึกร่วมในเหตกุารณ์ ในละคร” (มทันี รัตนิน, 2557, น.40) 
ทิศทางเดียวกับ นิมิต พิพิธกลุ ได้อธิบายเก่ียวกับภาษาไว้ว่า “ภาษา หมายถึง บทสนทนาของตวั
ละคร ท่ีเหมาะสมกับประเภทของบทละคร จะต้องมีความกระจ่างเพียงพอ ท่ีผู้ ชมฟังแล้วจะ
สามารถติดตามเนือ้เร่ืองได้ และท่ีส าคญั บทสนทนาท่ีดีควรแสดงนิสยั ความคิดอ่าน และอารมณ์ 
ของตวัละคร อาจมีความหมายแฝงภายใต้ค าพดูเพ่ือให้เกิดการตีความของผู้ชม” (นิมิต พิพิธกุล, 
2563 สมัภาษณ์) 
 

นอกจากนี ้จิรมน สงัณ์ชยั กลา่วถึงการใช้ภาษาหรือบทสนทนา ไว้วา่  
 

ภาษา หรือ บทสนทนา หมายถึง การที่ผู้ เขียนบทถ่ายทอดความคิดของผู้ เขียนบทออกมาเป็น
ค าพูดหรือบทสนทนาของตัวละคร การเขียนบทสนทนาที่ดี ผู้ เขียนต้องสามารถเขียนให้
เหมาะสมกบัประเภทของบทละคร ลกัษณะนิสยัของตวัละคร และเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในแต่ละ
ช่วงเวลา บทสนทนาต้องมีความกระจ่าง ชัดเจน เพียงพอที่ผู้ ชมฟังแล้วสามารถเข้าใจและ
ติดตามเร่ืองราวได้ นอกจากนีบ้ทสนทนาที่ดี ควรแสดงถึงลกัษณะนิสยั ความคิด ความรู้สึก 
ตลอดจนอารมณ์ของตวัละคร (จิรมน สงัณ์ชยั, 2561, น.35) 

    
สรุปได้วา่ ภาษา หมายถึง บทสนทนาของตวัละคร มีไว้เพ่ือท าให้ผู้ชมเข้าใจเร่ือง และ

เกิดความรู้สึกร่วมในเหตกุารณ์ นอกจากนี ้บทสนทนาท่ีเหมาะสม จะท าให้ผู้ชมสามารถติดตาม
เร่ือง และยงัสามารถเข้าใจนิสยั ความคดิ อารมณ์ของตวัละครได้อีกด้วย 

2.5 เพลงและดนตรีประกอบ (Song and Music)  
เพลงเป็นอีกองค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์ละครเวที เพราะเพลงนอกจากจะ

ท าหน้าท่ีเสริมอารมณ์ ความรู้สึก เพลงยงัเสริมอรรถรสให้เกิดกับผู้ชมอีกด้วย พนัพสัสา ธูปเทียน 
ได้อธิบายเก่ียวกับ เพลง ไว้ว่า “เพลง หมายถึง สิ่งท่ีคนดูได้ยินระหว่างการดูละคร ท าให้เกิด
อารมณ์ ความรู้สึก คล้อยตามและเสริมไปกบัเร่ือง นอกจากนี ้เสียงยงัสามารถแฝงความหมายได้
อีกด้วย” (พันพัสสา ธูปเทียน , 2563 สัมภาษณ์) ในขณะท่ี นิมิต พิพิธกุล ได้กล่าวว่า “เพลง 
หมายถึง สิ่งท่ีน ามาใช้ในละคร เพ่ือประกอบการกระท าของตัวละคร สร้างและเสริมความรู้สึก 
แม้แตอ่ธิบายความต้องการของตวัละคร” ทิศทางเดียวกบั นพมาส แววหงส์ ได้อธิบายไว้วา่  

 
เสียงในละคร หมายถึง สิ่งที่คนดูได้ยินทัง้หมดในระหว่างการดูละคร ซึ่งเสียง สามารถแบ่งได้   
3 ประเภท ได้แก่ 1.เสยีงที่นกัแสดงพดู โดยแยกออกจากความหมายของสิ่งที่พดู  2.เสียงเพลง



  34 

และดนตรี ทัง้ที่มีเนือ้ร้องและมีแต่ท านอง 3.เสียงประกอบเร่ือง เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง เสียง
เคร่ืองยนต์ เสียงนกร้อง เสยีงนาฬิกาตี เป็นต้น นอกจากนี ้องค์ประกอบเสียงสามารถพิจารณา
ได้ตามลกัษณะต่างๆ ดงันี ้ระดบั (สงู – ต ่า) อตัรา (ช้า – เร็ว) การเน้น (หนกั – เบา) ความดงั 
(ค่อย  - ดัง) คุณภาพ (ห้าว –ทุ้ ม  – แหบ  - ใส – พร่า  – ก้อง - กังวาน) จังหวะ (คึกคัก – 
ออ่นหวาน – เนิบนาบ – เร้าใจ) (นพมาส แววหงส์, 2558, น. 13) 

 

นอกจากนี ้เพลง ถือเป็นอีกองค์ประกอบท่ี ส าคญักบัละคร ทัง้นี ้พนัพสัสา ธูปเทียน 
ได้ให้ความหมายของ เพลง ไว้ว่า “เพลง หมายถึง ศิลปะการถ่ายทอดเร่ืองราว และความคิดของ
ผู้ประพนัธ์จากบทเพลงสู่ผู้ ชม ผ่านตวัละคร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศ อารมณ์ และปฏิกิริยา
โต้ตอบ จากผู้ ชมตามความประสงค์ของผู้ ประพันธ์ได้เป็นอย่างดี” (พันพัสสา ธูปเทียน, 2563 
สัมภาษณ์) ในขณะท่ี มัทนี รัตนิน ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับ เพลง ไว้ว่า “ในละครเป็นสิ่งท่ี
ผู้ประพนัธ์แตง่ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ี เสริมอารมณ์ และ ปพืูน้ฐานของบรรยากาศ รวมถึงเช่ือโยงฉากตอ่
ฉากให้สมานเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน หรือ แตกต่างกันโดยไม่หยุดชะงัก ซึ่งเพลงแบ่งออกเป็น 1.
เพลงประกอบละคร คือ เพลงท่ีใช้ในการสร้างบรรยากาศ คัน่ฉาก เสริมการแสดงให้เกิดอารมณ์ 2.
เพลงหลกัในละคร เพลงท่ีใช้ด าเนินเร่ืองแทนบทสนทนา โดยมีตวัละครเป็นผู้ขบัร้อง ลกัษณะนี ้คือ
ละครเพลง” (มทันี รัตนิน, 2557, น.46) นอกจากนี ้มารุต สาโรวาท ได้ให้นิยมของ ค าว่า เพลง ไว้
ว่า “เพลงในละครเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเพลงนอกจากจะเสริมอารมณ์ ความรู้สึก สร้างบรรยากาศ 
ร้อยเช่ือมฉากต่อฉาก ให้เกิดอรรถรสแล้ว เพลงแบ่งได้เป็น 1.เพลงประกอบละคร มีหน้าท่ี สร้าง
บรรยากาศ เสริมการแสดง 2.เพลงหลกัในละคร ท่ีมีเนือ้ร้อง มีหน้าท่ี ด าเนินเร่ืองแทนบทสนทนา 
นกัแสดงเป็นผู้ขบัร้อง” (มารุต สาโรวาท, 2563 สมัภาษณ์) 

สรุปได้ว่า เพลง หมายถึง สิ่งท่ีเกิดขึน้บนเวที ในระหว่างเกิดการแสดง มีหน้าท่ี ท าให้
เกิดอารมณ์ ความรู้สึก คล้อยตามและเสริมไปกบัเร่ือง นอกจากนี ้เสียงยงัสามารถแฝงความหมาย
ได้อีกด้วย นอกจากนี ้เสียงยงัมีหน้าท่ีประกอบการกระท าของตวัละคร สร้างและเสริมความรู้สึก 
แม้แตอ่ธิบายความต้องการของตวัละคร แตพ่บว่าเสียงสามารถแบง่ได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1.เสียงท่ี
นกัแสดงพดู โดยแยกออกจากความหมายของสิ่งท่ีพดู 2.เสียงเพลงและดนตรี ทัง้ท่ีมีเนือ้ร้องและมี
แตท่ านอง 3.เสียงประกอบเร่ือง เชน่ ฝนตก ฟ้าร้อง เสียงเคร่ืองยนต์ เสียง ในขณะท่ี เพลง หมายถึง 
สิ่งท่ีนกัประพนัธ์แตง่ขึน้เพ่ือเสริมอารมณ์ ปพืูน้ฐาน และสร้างบรรยากาศในละคร ทัง้นี ้เพลง แบ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ 1.เพลงประกอบละคร ได้แก่ เพลงท่ีประกอบละครให้เกิดบรรยากาศ เสริม
อารมณ์ของเร่ือง 2. เพลงหลกัของเร่ือง คือ เพลงท่ีมีเนือ้ร้องท่ีท าหน้าท่ีด าเนินเร่ือง ในละครเพลง   
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2.6 ภาพ (Spectacle)  
ภาพ เป็นอีกองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ เพราะภาพมีความหมายถึง ภาพรวม

ทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่บนเวทีละคร นพมาส แววหงส์ ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัภาพ      ไว้ว่า “ภาพ
ในละคร หมายถึง สิ่งท่ีคนดมูองเห็นทัง้หมดในระหว่างดลูะคร ได้แก่ ฉาก แสง เคร่ืองแตง่กาย การ
แต่งหน้า เคร่ืองประกอบฉาก ตลอดไปถึงท่าทางและสิ่งท่ีนกัแสดงท าบนเวที เช่น ด่ืมน า้ สูบบุหร่ี 
เช็ดเหง่ือ เป็นต้น” (นพมาส แววหงส์,2558 , น.48) นอกจากนี ้พันพัสสา    ธูปเทียน ได้กล่าว
เก่ียวกบั ภาพ ไว้วา่ “ภาพ หมายถึง สิ่งท่ีผู้ชม มองเห็นทัง้หมดในระหวา่งการดลูะคร อนัได้แก่ ฉาก 
และ อุปกรณ์ประกอบฉาก แสง เคร่ืองแต่งกาย การแต่งหน้า ท าผม รวมถึงการแสดงบนเวที เช่น 
ทา่ทางและจงัหวะการเคล่ือนไหวของนกัแสดง ทัง้เวลาท่ีนกัแสดงพดูและไม่พดู จึงเกิดเป็นผลรวม
ของผลงานละครอย่างแท้จริง” (พันพัสสา ธูปเทียน, 2563 สมัภาษณ์) ในขณะท่ี มทันี รัตนิน ได้
อธิบายว่า “ภาพบนเวที หมายถึง ฉาก แสง สี เคร่ืองแตง่กาย และองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีท าให้ละคร
สมบรูณ์ โดยต้องสอดคล้องกบัแนวการน าเสนอเร่ือง ความคดิหลกั และบรรยากาศในเร่ืองอย่างมี
เอกภาพ”  (มทันี รัตนิน, 2557, น.48) 

สรุปได้ว่า ภาพ หมายถึง ภาพท่ีปรากฏบนเวที ได้แก่ ฉาก แสง เคร่ืองแต่งกาย การ
แตง่หน้า การท าผม รวมทัง้การแสดงบนเวที เช่น จงัหวะการเคล่ือไหวของนกัแสดง เพื่อท าให้ละคร
สมบรูณ์ โดยต้องสอดคล้องกบัแนวการน าเสนอเร่ือง ความคดิหลกั และบรรยากาศในเร่ืองอย่างมี
เอกภาพ  

3. แนวคิดกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที 
กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีถือเป็นกระบวนการส าคญัยิ่งส าหรับการท าละครเพราะ

กระบวนการสร้างสรรค์ละครเป็นตวัก าหนดการท างานอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน ผู้ผลิตสามารถวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถก าหนดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ จากขัน้ตอนแรกจน
ขัน้ตอนสดุท้ายในการสร้างสรรค์   

หลกัการสร้างสรรค์ละครเวที สามารถแบ่งขัน้ตอนออกเป็น 3 ขัน้ใหญ่ๆ หรือท่ีเรียกว่า 
หลัก 3P ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ขัน้ก่อนการแสดงและขัน้วางแผน (Pre-Production) คือ ขัน้ตอน
การวางแผนงานของทีมงานทุกฝ่าย ก่อนท่ีจ าเกิดการซ้อมและการลงมือปฏิบตัิงาน โดยเร่ิมจาก
การศึกษาหาข้อมูลในส่วนท่ีต้องด าเนินงานอย่างละเอียด เพ่ือเข้าใจถึงเนือ้งานก่อนลงมือปฏิบตั ิ
จากนัน้ ทีมงานทัง้หมดต้องสรุปทิศทาง รูปแบบ หรือเนือ้หา ให้เป็นทิศทางเดียวกนั สิ่งส าคญัของ
ขัน้ Pre-Production คือ การก าหนดตารางการท างานในแต่ละวันของทุกฝ่าย ท่ีเรียกว่า Time 
Line เพ่ือให้ทีมงานแต่ละฝ่าย ด าเนินงานตามตารางท่ีถูกก าหนด 2.ขัน้การด าเนินงาน 
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(Production) คือ ขัน้ลงมือปฏิบตัิ ทีมงานทกุฝ่ายจะท าการปฏิบตัิงานตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้
ตาม Time Line อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถด าเนินงานตามก าหนดการท่ีก าหนด อาจกระทบ
ตอ่การสร้างสรรค์ผลงาน 3. ขัน้หลงัการด าเนินงาน (Post-Production) คือ ขัน้หลงัการปฏิบตัิงาน 
เม่ือลงมือปฏิบตังิานเรียบร้อย ซึ่งหากเป็นละครเวที ขัน้ตอนนี ้คือ ขัน้ตอนการสรุปงานของทกุฝ่าย 
รวมถึงการเก็บฉาก และ ท าจดหมายขอบคณุส่ือมวลชนและผู้สนบัสนนุละครเวที 

สตีเฟน แลงลีย์ (Stephen Langley) ได้กล่าวถึง ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ละครเวทีอย่าง
ละเอียดซึง่สามารถแบง่ได้ทัง้หมด 44 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

1. Preliminary production budget established คือ ขัน้การประเมินงบประมาณใน
การท าละครเวที ขัน้ตอนนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญั เพราะงบประมาณเป็นตวัก าหนดลกัษณะและ
รูปแบบของละครท่ีจะสร้างสรรค์ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในขัน้ตอนนี ้คือ Producer และ ผู้ก ากบั โดยผู้ก ากบั
มีหน้าท่ีต่อรองเร่ืองงบประมาณกับ Producer เม่ือสรุปงบประมาณลงตวั Producer จะปล่อยให้  
ผู้ก ากบัด าเนินงานในสว่น Artistic ทัง้หมด ท่ีส าคญั ผู้ก ากบัไม่มีสิทธ์ิบงัคบัทีมงานให้ออกแบบโดย
ไมอ่ยูใ่นงบประมาณ 

2. Play selection คือ การคดัเลือกบทละคร หลักเบือ้งต้นในการคดัเลือกบทละคร 
คือ ผู้ ก ากับควรเลือกบทจากงบประมาณท่ีมี แต่หากพิจารณาแบบละเอียด การคัดเลือกบท            
มีข้อพิจารณาโดยละเอียด คือ  

2.1 ผู้ก ากบัต้องตัง้วตัถปุระสงค์ในการสร้างสรรค์งาน  
2.2 ผู้ก ากบัต้องพิจารณาถึงคนดวูา่เนือ้หาอะไรท่ีจะสามารถดงึดดูคนด ู  
2.3 ผู้ ก ากับต้องศึกษาหาข้อมูลว่า ในช่วงท่ีผ่านมา กลุ่มเป้าหมายเสพงาน

อะไรบ้าง อะไรก าลงัได้รับความนิยม อะไรซ า้ซาก  
2.4 ถ้าการด าเนินงานอยู่ในรูปแบบบริษัท ผู้ ก ากับต้องพิจารณาเนือ้หาและ

รูปแบบการน าเสนอให้หลากหลายเพ่ือสร้างฐานคนด ู 
2.5 ความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถหานกัแสดงท่ีเหมาะสมกบับทละคร 
2.6 ผู้ก ากับต้องพิจารณาขนาดของโรงละคร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

สร้างสรรค์ เหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่ 
2.7 เม่ือด าเนินมาถึงขัน้ตอนท่ี 6 ผู้ก ากบัต้องกลบัไปพิจารณาท่ีงบประมาณ ห้าม

ขาดทนุ 
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3. Production right obtained คือ ขัน้ตอนการขอลิขสิทธ์ิ ผู้ก ากับต้องทราบเง่ือนไข
โดยละเอียด การสร้างสรรค์ แบบมีผลก าไรหรือไม่มีผลก าไร ย่อมมีเง่ือนไขตา่งกนั เม่ือได้ลิขสิทธ์ิจึง
จะสามารถด าเนินการตอ่ได้ 

4.  Production staff organized คือ การจัดหาทีมงาน ซึ่ง Producer จะให้สิทธ์ิผู้
ก ากบัในการคดัเลือกทีมงาน 

5. Research คือ การค้นคว้าหาข้อมูล Producer จะส่งบทละครให้ทีมงานทุกฝ่าย 
เพ่ือท าการศึกษาอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ก ากับต้อง Research อย่างละเอียด เช่น         
ผู้ ก ากับต้องศึกษาทุกแง่มุมของบทละคร , ผู้ ก ากับต้องหาสไตล์ของบทละคร เช่น Drama หรือ 
Comedy, ผู้ก ากบัต้องก าหนดวิธีการเล่าเร่ือง และ ต้องมองภาพรวมของเร่ืองให้ออก, ผู้ก ากบัต้อง
ตีความบทละครอย่างละเอียด เพ่ือสรุปให้ได้ว่า อะไรคือTheme อะไรคือConflict ช่วงไหนคือ
Climax, ผู้ก ากับต้องสรุป (Story) ให้ได้ว่า บทละครเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร 1 ประโยค เช่น ละคร
เร่ืองนีเ้ป็นละครเก่ียวกับความรักต่างชนชัน้, ผู้ก ากับต้องสรุปสิ่งท่ีบทให้มาอย่างละเอียด (Given 
Circumstance), ผู้ก ากับต้องเลือก Theme หรือ ข้อคิดสอนใจ ท่ีไม่ขดัแย้งกบับท,  ผู้ก ากบัต้องหา
ความต้องการสูงสุดของตัวละคร (Super Objective) ทุกตัวให้เจอ และ ผู้ ก ากับต้องหาความ
ขดัแย้งหลกั (Main Conflict) ของตวัละครให้เจอ 

6. Pre-production meetings with director, stage manager and tech and 
design staff คือ ขัน้การประชุมทีมงานทุกฝ่าย เพ่ือหาข้อสรุปและทิศทางของการสร้างละครให้
เป็นทิศทางเดียวกัน เช่น ผู้ ก ากับต้องชีแ้จง Theme และ แนวคิด (Director Design Concept)      
ให้ทกุฝ่ายได้รับทราบ เป็นต้น  

7.  Scripts ordered คือ การปริน้บท เตรียมส าหรับการออดิชั่นและการซ้อมการ
แสดง 

8.  Promptbook prepared คือ การเตรียมท าคู่มือส าหรับการก ากับการแสดง โดย
ขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ก ากบัเป็นผู้ด าเนินงาน (Promptbook เปรียบเสมือนคมัภีร์เพ่ือใช้ส าหรับ
การซ้อมละคร เพราะผู้ก ากับจะเขียนรายละเอียดทัง้หมดของละครไว้ใน Promptbook เช่น เร่ือง
ยอ่, Theme, การวิเคราะห์ตวัละคร, Breakdown, Blocking เป็นต้น 

9.  Floor plan designed คือ ขัน้ตอนท่ีฝ่ายฉาก ฝ่ายเสือ้ผ้า และฝ่ายแสง ออกแบบ
งานในสว่นของตนเอง โดยวาดลงบนกระดาษ แล้วน าเสนอผลงานแก่ ผู้ก ากบั และ Producer 
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10.  Design for scenery, Lights and costume หลังจากขัน้ตอนท่ี 10 ผ่าน ฝ่าย
ฉากต้องสร้างโมเดลฉาก ฝ่ายไฟ ต้องออกแบบแสงโดยดูจากโมเดลของฝ่ายฉาก ฝ่ายเสือ้ผ้า
ออกแบบเสือ้ผ้าให้เหมาะสมกบัฉากท่ีถกูออกแบบไว้ 

11. Casting คือ ขัน้ตอนการคดัเลือกนกัแสดง ในขัน้ตอนนี ้ฝ่ายคดัเลือกนกัแสดงจะ
เป็นผู้ ด าเนินงาน แต่หากไม่มีฝ่ายคัดเลือกนักแสดง ผู้ ก ากับจะต้องด าเนินงานในส่วนนี ้การ
คัดเลือกนักแสดง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. Close audition คือ การคัดเลือกนักแสดงโดย
ก าหนดคณุสมบตัิของนกัแสดงอย่างชดัเจน เพ่ือให้ได้นกัแสดงตรงตามบทละคร 2.Open audition 
คือ การคัดเลือกนักแสดง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ สนใจสามารถคัดเลือกในบทท่ีตนสนใจ (ซึ่งการ
คดัเลือกนักแสดงรูปแบบใด จะขึน้กับการตกลงระหว่าง Producer และ ผู้ก ากับ) เม่ือผู้ ก ากับท า
การเลือกนักแสดงเสร็จสิน้ ขัน้ต่อไป ทีมงานจะติดต่อให้นักแสดงท่ีผ่านการคดัเลือกมาพบกับผู้
ก ากบั ซึ่งในขัน้นีเ้รียกว่า Call Back เม่ือนกัแสดงมาตามนดัหมาย ผู้ก ากบัจะแจกบทให้นกัแสดง 
ตามความเหมาะสม และจะให้ท าความเข้าใจ และ อ่านบทละคร เพ่ือด าเนินขัน้ต่อไป ท่ีเรียกว่า 
Cold read ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีผู้ก ากบัจะต้องพิจารณานกัแสดงโดยละเอียดจากการอ่าน การตีความ 
และ ความเป็นไปได้ ในการแสดง รวมถึงพิจารณาบุคลิก รูปร่าง หน้าตาและทศันคติของนกัแสดง
ว่าเหมาะท่ีจะรับบทบาทท่ีมอบหมายหรือไม่ เม่ือได้นักแสดงเรียบร้อย นักแสดงต้องแจ้งคิวกับ
ทีมงานเพ่ือท างานในขัน้ตอ่ไป 

12. Rehearsal schedule developed คือ การปรับปรุงตารางการซ้อม เม่ือได้
นกัแสดงทัง้หมด ผู้ก ากบัเวทีจะท าหน้าท่ีก าหนดวนัซ้อมของนกัแสดงแต่ละคน เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัตารางการท างานของทีมงาน (Time Line) 

13. Stage and costume crews recruited คือ ขัน้ตอนท่ีผู้ก ากับเลือกทีมสเตจ และ 
ทีมเสือ้ผ้า ให้เหมาะสมกบัละครท่ีจะท า 

14. Publicity committee organized คือ ขัน้ตอนของทีมประชาสมัพนัธ์ท่ีจะท าการ
วางแผนเพื่อในการประชาสมัพนัธ์สูส่าธารณชน 

15. Reading Rehearsal คือ ขัน้ตอนท่ีผู้ ก ากับเรียกนักแสดงท่ีผ่านการคดัเลือกมา
อ่านบทละครทัง้หมด จากนัน้ ผู้ก ากบัจะตีความบทละครให้นกัแสดง รวมถึงพูดคยุ บุคลิกของตวั
ละคร (Character) ให้กบันกัแสดงโดยละเอียด 

16. Costume measurements taken คือ ขัน้ตอนการวดัสัดส่วนของนักแสดงอย่าง
ละเอียดเพ่ือน าไปตดัเย็บเสือ้ผ้าของแตล่ะตวัละคร 
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17. Light plot prepared คือ การออกแบบไฟในแต่ละฉากจากการตีความจากบท
ละคร โดยผู้ออกแบบไฟจะท าบนแพลนไฟของโรงละคร เพ่ือใช้ในการด าเนินการในวนัตดิตัง้ไฟ 

18. Tape the floor plan on the rehearsal floor คือ การใช้แถบเทปสีก าหนดพืน้ท่ี
ของการแสดงให้กบันกัแสดงในห้องซ้อมการแสดง 

19. Blocking rehearsals begun คือ ขัน้ตอนท่ีผู้ก ากบัจะท าการก าหนดทิศทางการ
เดนิ การเข้าการออกของตวัละครทกุตวั 

20. Costumes acquired คือ ขัน้ตอนการลองเสือ้ผ้านกัแสดง เพ่ือแก้ไขจดุบกพร่อง
ของเสือ้ผ้า 

21. Tickets ordered คือ ขัน้ตอนการพิมพ์บตัรชมละคร เพ่ือเตรียมส าหรับขาย 
22. Set construction begin คือ ขัน้ตอนการลงมือท าโครงสร้างหลักและฉากของ

ละคร 
23. Costume fitting คือ ขัน้ตอนการลองเสือ้ผ้าหลังจากการแก้ไขครัง้แรก เพ่ือให้         

ผู้ก ากบัได้ดคูวามเรียบร้อยอีกครัง้  
24. Working rehearsals started คือ ขัน้ตอนการซ้อมการแสดง โดยผู้ก ากับจะท า

หน้าท่ีก ากบังานอย่างละเอียด นกัแสดงทกุคนไม่มีการถือบท หรือท่ีเรียกว่า “off book” นกัแสดงมี
หน้าท่ีประมวลสิ่งท่ีผู้ก ากับตีความบทและการวิเคราะห์ตวัละครอย่างละเอียด เพ่ือมาใช้กับการ
ซ้อมขัน้ตอนนี ้

25. Publicity photo shoot คื อ  ขั น้ ตอนการถ่ ายภาพประชาสัมพัน ธ์ เพ่ื อ ใช้
ประชาสมัพนัธ์ตามส่ือตา่งๆท่ีทีมประชาสมัพนัธ์วางแผนไว้ 

26. Press releases คือ การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ละครเวทีเพ่ือส่งให้กับส านัก
ขา่ว ส่ือมวลชน และส่ือตา่งๆ  

27. Program prepared and printed คือ ขัน้ตอนการพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
(hand bill) และ Play bill รวมถึงส่ืออ่ืนๆเพ่ือเตรียมใช้ในการประชาสมัพนัธ์ 

28. Props secured คือ การท่ีผู้ก ากบัให้ทีมสร้างอปุกรณ์ประกอบการแสดง (Props 
Master) น าอปุกรณ์ประกอบการแสดงมาให้นกัแสดงใช้ในการซ้อมการแสดง เพ่ือให้นกัแสดงเกิด
ความคุ้นเคยในการใช้อปุกรณ์ (Props) 

29. Tickets go on sale คือ ขัน้ตอนการเปิดขายและจองบตัรชมละครเวที 
30. Set construction completed คือ โครงสร้างและฉากทัง้หมดเสร็จสมบูรณ์ 

พร้อมเข้าตดิตัง้ในโรงละคร 
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31. Load in คือ ขัน้ตอนของฝ่ายฉากในการน าฉากและโครงสร้างทัง้หมดเข้าโรง
ละครเพ่ือตดิตัง้ 

32. Hang and focus คือ ขัน้ตอนของฝ่ายไฟ ในการแขวนไฟและโฟกัสไฟตามแพ
ลนไฟท่ีได้ออกแบบไว้ 

33. Special effects secured คือ ขัน้ตอนการติดตัง้อุปกรณ์ เทคนิคพิ เศษ เช่น 
เคร่ืองก าเนิดควัน (Smoke machine), เคร่ืองก าหนดไอเย็น (Dry ice Machine) หรือ สลิงค์ เป็น
ต้น 

34. Lighting cue sheets, run crew cue sheets, prop plots, and pre-set 
sheets completed คือ ขัน้ตอนการท าคิวเทคนิคต่างๆ เช่น ไฟ , อุปกรณ์ประกอบการแสดง และ 
ควิการเข้าออกของฉาก รวมถึงนกัแสดง เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 

35. Paper tech คือ ขัน้ตอนการประชมุทีมงานเบือ้งหลงัทุกฝ่าย เพ่ือท าความเข้าใจ
ให้ตรงกนัในการด าเนินงานเบือ้งหลงั 

36. Cue to cue คือ การซ้อมงานเบือ้งหลังทัง้หมด เช่น คิวไฟ คิวฉาก คิวเทคนิค
พิเศษ เป็นต้น ทัง้นี ้การด าเนินการจะท างานตามเอกสารสมบรูณ์ท่ีประชมุในขัน้ท่ี 35 

37. Polishing rehearsals with timed run-throughs คือ  ขั น้ การซ้อมการแสดง
ทัง้หมด ทัง้ทีมนักแสดงและฝ่ายเทคนิค การซ้อมขัน้นีที้มงานทุกฝ่ายจะได้ท างาน เว้นแต่ฝ่าย 
make up และ Costume ดงันัน้ ทุกฝ่ายจะทราบเวลาจริงในท างานในแต่ละฝ่าย ทีมงานจะได้
ค้นพบปัญหาและอปุสรรค์ท่ีเกิดขัน้จากการซ้อมขัน้ตอนนี ้

38. Tech rehearsals คือ ขัน้ตอนการซ้อมเฉพาะฝ่ายเทคนิค เช่น ไฟ ฉาก อุปกรณ์
พิเศษ เป็นต้น เพ่ือให้ฝ่ายเทคนิคได้แก้ไขงานของแตล่ะฝ่ายหลงัจากการซ้อมพร้อมนกัแสดง 

39. Dress rehearsals คือ ขัน้การซ้อมการแสดงแบบเสมือนจริง นกัแสดงแต่งหน้า 
ท าผมและใสเ่สือ้ผ้าท่ีใช้ในการแสดง ฝ่ายเทคนิคทกุฝ่ายท างานเสมือนจริงหลงัจากได้รับการแก้ไข 

40. Performances คือ การจดัแสดงจริง ในอเมริกาจะมีรอบ Preview ซึ่งเป็นรอบท่ี
จดัเพ่ือส่ือมวลชน นกัวิจารณ์ละครเวที รวมถึงผู้สนบัสนนุละครเวที และแขกส าคญัของคณะละคร 
เพ่ือให้บคุคลกลุ่มดงักล่าวได้เผยแพร่ ส่ือสาร การแสดงละครเวทีสูส่าธารณชน อนัจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิ่งตอ่ละครเวที 

41. Strike คือ การเก็บฉาก อปุกรณ์ประกอบฉาก เคร่ืองเสียง และ โครงสร้างทัง้หมด
ออกจากโรงละคร หลงัจากการแสดงเสร็จสิน้ 
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42. Bill and Paid and thickets audited คือ การช าระเงิน และ ตรวจสอบการขาย
บตัรทัง้หมด เพ่ือท าบญัชี สรุปคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

43. Thank you letter sent คือ ขัน้ตอนการส่งหนังสือขอบคุณส่ือมวลชนและแขก
ผู้สนบัสนนุละครเวที 

44. Final financial statement draw คือ การสรุปค่าใช้จ่ายทัง้หมด ทัง้รายรับและ
รายจา่ย เพ่ือสรุปผลก าไร ท่ีเกิดขึน้จากการจดัแสดงละครเวที (Stephen Langley, 2015, p. 170) 

จากการศึกษาทัง้ 44 ขัน้ตอน ผู้ วิจยัสามารถแบ่งขัน้ตอนตามหลกั 3 P ได้ดงันี ้ขัน้ Pre-
Production คือ ขัน้ตอนท่ี 1 – ขัน้ตอนท่ี 39 เป็นขัน้ตอนการเตรียมงาน วางแผนงาน เพ่ือท าให้เกิด
ละครเวที  ขัน้  Production เป็นขัน้ตอนท่ี  40 คือ ขัน้ตอนการจัดการแสดง และ ขัน้  Post 
Production คือ ขัน้ตอนท่ี 41 – 44 เป็นขัน้ตอนหลงัจากการจดัแสดงละครเวที 

ในขณะท่ี เดวิด อัลเบร์ิด (David Alberts) ได้อธิบายว่า ขัน้ตอนการผลิตละครเวที
สามารถแบง่กระบวนการผลิตออกเป็น 4 ชว่ง ดงันี ้

ช่วงท่ี 1 ช่วงก่อนการแสดง (Pre-production period) หรือ ช่วงเวลาก่อนการซ้อม 
(Pre- rehearsals period)  มีขัน้ตอนการท างานดงันี ้

1. ผู้อ านวยการสร้างจะท าหน้าท่ีในการรวบรวมเงินทุน และท าการวางทีมงาน
เพ่ือหาบุคลากรท่ีเหมาะสมในด้านต่างๆ นอกจากนีย้งัต้องก าหนดงบประมาณอย่างคร่าวๆ โดย
อาศยัข้อมลูจากฝ่ายตา่งๆ 

2. ผู้ ก ากับการแสดงจะท าการคัดเลือกบทและทีมงานท่ีมีความสามารถและ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เพ่ือเชิญมาร่วมงาน แต่หากเป็นการแสดงละครเวทีประเภทละครเพลง ผู้
ก ากบัจะต้องประชมุกบัผู้ประพนัธ์เพลงเพ่ือก าหนดแนวทางของบทละครและเพลงให้เป็นไปในทาง
ทิศเดียวกนั 

3 . ผู้อ านวยการสร้างและผู้ก ากับต้องเลือกสถานท่ีส าหรับแสดงละคร เพ่ือความ
เหมาะสมกบัรูปแบบการแสดง หากละครมีการใช้นกัแสดง แสงและฉาก จ านวนมาก ก็จ าเป็นต้อง
ใช้โรงละครท่ีมีขนาดใหญ่ 

4 . ผู้อ านวยการสร้าง จดัประชมุทีมงาน เพ่ือพดูคยุ ประสานความคดิของทีมงาน
ให้เป็นไปตามในทิศทางเดียวกัน ผู้ก ากับจะเป็นศนูย์กลางความคิดของทีมงานทุกฝ่าย ผู้ก ากับมี
หน้าท่ีชีแ้จง เนือ้เร่ือง ความเป็นมา แนวความคิด การตีความ และรูปแบบการแสดง นอกจากนี ้ใน
การประชมุต้องมีการก าหนดวนัคดัเลือกนกัแสดง สถานท่ีและวนัแสดงจริง 
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5. หลงัจากท่ีทุกฝ่ายทราบแนวคิดและความต้องการของผู้ก ากับแล้วทุกฝ่ายจะ
เร่ิมสร้างสรรค์งานในหน้าท่ีของตน ผู้ก ากบัจะท าการคดัเลือกนกัแสดงตามตารางท่ีวางแผน 

ชว่งท่ี 2 ชว่งการซ้อม (Rehearsals period) จะมีขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. การซ้อมอา่นบท (First Reading) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ก ากบัให้นกัแสดงท าการอา่น

บทตัง้แต่ต้นจนจบเพ่ือให้นักแสดงทุกคนเห็นภาพรวมของทัง้เร่ือง นอกจากนี ้ผู้ ก ากับจะอธิบาย
ความต้องการของตวัละครในแตล่ะฉากเพ่ือให้นกัแสดงทกุคนเห็นภาพรวมในทิศทางเดียวกนั  

2. ขัน้การตีความ (Interpretation) ขัน้ตอนนี ้ผู้ ก ากับจะท าการแยกแต่ละฉาก
ออกตามความเหมาะสม โดยอาจดจูากคิวของนกัแสดง หรือ จากความเหมาะสมของบท การซ้อม
แยกฉาก ผู้ก ากบัจะอธิบายความต้องการ แรงจงูใจ เหตผุลของตวัละคร รวมถึงความหมายท่ีเกิด
จากการตีความในแต่ละประโยคให้นกัแสดงฟัง นกัแสดงสามารถถกเถียงกับ ผู้ก ากับได้หากการ
ตีความไมต่รงกนั อนัจะน าไปสูก่ารแสดงท่ีสมจริง  

3. ขัน้การก าหนดทิศทางของการเคล่ือนไหวของตวัละคร (Blocking) ขัน้ตอนนีผู้้
ก ากบัจะท าการก าหนดทิศทางการเคล่ือนไหวของตวัละคร รวมถึงการก าหนดทิศทางของฉากหรือ
อปุกรณ์ประกอบฉาก เพ่ือสร้างความเข้าใจของนกัแสดงและทีมงาน รวมถึงการสร้างความคุ้นเคย
ของต าแหน่งต่างๆของตัวละครแต่ละตัวจะท่ีจะปรากฏบนเวที การเปล่ียนแปลงของต าแหน่ง
สามารถเปล่ียนแปลงได้หากผู้ ก ากับและนักแสดงค้นพบว่าการเดิน หรือ การเคล่ือนไหวของ
นกัแสดง ไมส่มเหตสุมผล หรือไมร่าบร่ืน  

4. หลังจากท่ีซ้อมการแสดงทุกฉากแล้ว ผู้ ก ากับการแสดงจะให้นักแสดงได้ท า
การซ้อมตัง้แต่ต้นเร่ืองจนจบโดยไม่มีการหยุด เพ่ือให้นักแสดงและทีมงานได้มองเห็นภาพรวม
ทัง้หมดของละคร ในระหวา่งท าการแสดงผู้ก ากบัการแสดงจะท าการจดบนัทึกข้อผิดพลาดของทกุ
สว่น เพ่ือน ามาพฒันาให้เกิดความสมบรูณ์ 

5. ขัน้การซ้อมฝ่ายเทคนิค จะเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของฝ่ายเทคนิค 
เชน่ ฉาก อปุกรณ์ประกอบฉาก เคร่ืองแตง่กาย แสง เสียงประกอบ เป็นต้น บางโปรดคัชัน่จะท าการ
ซ้อมทกุๆอย่างในครัง้เดียวกนั บางโปรดคัชัน่จะท าการเพิ่มองค์ประกอบแตล่ะส่วนเป็นระยะเพื่อให้
นกัแสดงได้คุ้นเคยกบัเทคนิคเหล่านัน้ 

6. ขัน้การซ้อมใหญ่ (Run through) เป็นการซ้อมการแสดงท่ีเหมือนกบัการแสดง
ในวนัแสดงจริงทุกประการ ทัง้การแสดงของนกัแสดง การท างานของฝ่ายฉาก แสง เสียง เสือ้ผ้า 
ในการซ้อมเหมือนจริงจะมีการจบัเวลาของการแสดงทัง้หมด รวมถึงมีการจบัเวลาทกุกระบวนการ 
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เช่น การเปล่ียนฉาก การเปล่ียนเสือ้ผ้า เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการแสดงมาก
ท่ีสดุ 

ช่วงท่ี 3 ช่วงการเปิดการแสดง  ส าหรับการแสดงรอบแรกหรือรอบปฐมทศัน์ เรียกว่า 
“รอบส่ือมวลชน หรือ รอบ เพลส(Press)” โดยจะจดัแสดงหา่งจากวนัท่ีท าการแสดงจริงประมาณ 2 
- 3 วนั เพ่ือให้ส่ือมวลชนได้เขียนค าวิจารณ์และน าเสนอต่อสาธารณะชน อนัเป็นช่องทางหนึ่งใน
การประชาสมัพนัธ์ละคร 

“ผู้ก ากบัเวที” จะมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัในช่วงท่ีท าการแสดงจริง เพราะเป็น  ผู้
ควบคมุและรับผิดชอบทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้กบังานเบือ้งหลงั ดงันัน้ ผู้ก ากบัเวที จึงต้องเป็น   ผู้ ท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เม่ือเกิดปัญหาระหว่างการแสดง 

ช่วงท่ี 4 หลงัจากท่ีละครได้แสดงจบตามก าหนด ผู้ก ากับการแสดงและผู้อ านวยการ
สร้างต้องประเมินผลงานการแสดงท่ีผ่านมาว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไร รวมถึงวิเคราะห์ข้อดีของ
ละครท่ีแสดง การประเมินจะประเมินจากค าวิจารณ์จากผู้ ชม ค าวิจารณ์จากส่ือมวลชน หรือค า
วิจารณ์จากผู้ เช่ียวชาญทางศิลปะการแสดง เป็นการประเมินเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ
สร้างสรรค์ละครเวทีเร่ืองตอ่ไป  (David Alberts, 2015, p.44)   

นอกจากนี ้เฮนนิ่ง เนมส์ (Henning Nelms) ได้อธิบายกระบวนการผลิตละครเวที โดย
แบง่ออกเป็น 3 ชว่ง ได้แก่ 

1. ช่วงก่อนการแสดง (Pre-Production Period) หรือ ช่วงเวลาก่อนซ้อม มีขัน้ตอน
ดงันี ้ 

1.1 การเตรียมงานของผู้ อ านวยการสร้าง การรวบรวมทุน เตรียมทีมงาน 
บคุลากร และค านวณทนุโดยอาศยัข้อมลูจากฝ่ายตา่งๆ  

1.2 การคดัเลือกบทและบุคลากรท่ีมีความสามารถในงานด้านต่างๆ โดยปกติผู้
ก ากับจะเป็นผู้คดัเลือกบท และเลือกบุคลากรมาร่วมงาน หากเป็นการแสดงละครเพลง จะมีการ
ประชมุกบัผู้ประพนัธ์เพลง เพ่ือวางแนวทางของบทละคร และเพลงให้เป็นในทิศทางเดียวกนั 

1.3 การเลือกสถานท่ีแสดงละคร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายๆด้าน 
โดยเฉพาะพิจารณาจากบทละคร และรูปแบบการแสดง  

1.4 จดัประชุมทีมงานขัน้ต้น เพ่ือพูดคยุ ประสานความคิด ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยมีผู้ก ากบัเป็นศนูย์กลางความคิด ของทีมงานทกุฝ่าย ในขัน้นี ้ผู้ก ากบัจะแจกเอกสาร
เก่ียวกับบทละคร เนือ้เร่ือง ความเป็นมา แนวคิด การตีความของผู้ก ากับการแสดง เพ่ือให้แต่ละ
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ฝ่ายเข้าใจในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้ยังมีการก าหนดวันคัดเลือกนักแสดง สถานท่ี และวัน
แสดงจริง 

1.5 การเตรียมการสร้างละคร หลังจากท่ีทุกฝ่ายทราบแนวคิด ของผู้ก ากับการ
แสดงแล้ว ทกุฝ่ายจะเร่ิมด าเนินงาน ผู้ก ากับจะท าการคดัเลือกนกัแสดง จดัท าตารางซ้อมเพ่ือนดั
หมายนกัแสดง 

1.5.1 ฝ่ายออกแบบฉาก เร่ิมอ่านบทละครอย่างละเอียด เพ่ือศึกษา
รายละเอียดต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในละคร จากนัน้ ประชุมกับผู้ก ากับเพ่ือสรุปแนวทางในการออกแบบ
ฉาก 

1.5.2 ฝ่ายแสง หลังจากอ่านบทละครอย่างละเอียด จะเร่ิมออกแบบไฟ 
รวมทัง้ สรุป ตรวจเช็ค และค านวณอปุกรณ์ไฟ 

1.5.3 ฝ่ายเสือ้ผ้า หลงัจากอ่านบทละครอย่างละเอียด จะท าการสรุปจ านวน
ตวัละคร จ านวนการเปล่ียนเสือ้ผ้าในแตล่ะฉาก รวมถึงศกึษาหาข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือความถกูต้อง 

2. ชว่งการซ้อม (Rehearsal period) มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ซ้อมอ่านบทครัง้แรก เป็นขัน้ตอนท่ีนกัแสดงท าการอ่านบทร่วมกับนกัแสดง

ทัง้หมดครัง้แรก ก่อนท่ีจะแยกซ้อมแตล่ะฉาก 
2.2 การซ้อมรายละเอียดและลกัษณะของตวัละคร เป็นการซ้อมแยกแต่ละฉาก 

เน้นให้นกัแสดงเข้าใจตวัละครอยา่งลกึซึง้ ตามความต้องการของผู้ก ากบั 
2.3 การซ้อมเพ่ือก าหนดต าแหน่งของตวัละคร (Blocking) เป็นการก าหนดทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของตวัละคร ซึง่เกิดจากการตีความของผู้ก ากบั 
2.4 การซ้อมเสมือนจริง (Run Through) เป็นการซ้อมละคร ตัง้แตต้่นเร่ืองจนจบ

เร่ือง โดยไม่มีการหยุดกลางคัน เพ่ือให้นักแสดงและทีมงาน เห็นภาพรวมของละครทัง้หมด 
หลงัจากจบละคร ทีมงานจะมีการประชมุเพ่ือสรุปงาน 

2.5 การซ้อมเทคนิคต่างๆ จะเป็นการซ้อมนักแสดงพร้อมเทคนิคต่างๆ เช่น ไฟ 
เสียง เสือ้ผ้า เพ่ือให้ทกุฝ่ายได้ท างานร่วมกนักบันกัแสดง ท่ีส าคญั เพ่ือสรุปและหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

2.6 การซ้อมใหญ่ เป็นการซ้อมท่ีเหมือนกับวันแสดงจริงทุกอย่าง ทัง้นักแสดง 
ฉาก เสือ้ผ้า ไฟ แตง่หน้า และเทคนิคพิเศษอ่ืนๆ ในระหวา่งซ้อม มีการจบัเวลาอยา่งละเอียดทกุชว่ง 
เพ่ือหาข้อบกพร่องและแก้ปัญหา 
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3. ช่วงจดัแสดง เป็นช่วงการจดัแสดงจริง ทุกฝ่ายมีหน้าท่ีด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 
ช่วงการเปิดการแสดง ผู้ ก ากับเวที มีหน้าท่ีดูแลและรับผิดชองการด าเนินงานระหว่างการแสดง 
หลงัจากจดัแสดง ผู้ก ากับต้องน าค าแนะน าของผู้ชมมาปรับปรุง เพ่ือให้งานแสดงสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 
(Henning Nelms, 2015, p.75)  จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจยัพบว่า ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ละครเวที
มีรายละเอียดคล้ายกัน กล่าวคือ การสร้างสรรค์สามารถแบ่งขัน้ตอนใหญ่ๆ ได้ 3 ขัน้ได้แก่ ขัน้
เตรียมงาน ขัน้การผลิตและการเปิดแสดง และขัน้หลงัการแสดง แตแ่นวคิดท่ีแตกตา่งอย่างชดัเจน 
คือ ขัน้ตอนแรกในการสร้างสรรค์ละครเวทีของ ธนชาติ  จนัทร์เวโรจน์ จะเร่ิมขัน้แรกด้วยการเลือก
บทละครแล้วจงึน าไปสู่การประเมินงบประมาณ ในขณะท่ี Stephen Langley เร่ิมขัน้ตอนด้วยการ
ประเมินงบประมาณแล้วจึงเลือกบทละคร  ซึ่งการเลือกบทละครท่ีดีควรเลือกให้เหมาะสมกับ
โอกาสและผู้ชม ละครท่ีไม่มีคณุภาพทัง้ในด้านบนัเทิงและสติปัญญา จะเป็นเหตใุห้การจดัแสดง
นัน้ล้มเหลว ในขณะเดียวกันหากบทละครดีแต่ผู้แสดงไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะถ่ายทอด
ออกมาให้ผู้ชมรับรู้ได้ถึงบทบาท และผู้ก ากบัการแสดงควบคมุสถานการณ์ไมไ่ด้ ไม่สามารถพฒันา
ผู้แสดง ละครก็ล้มเหลวได้เช่นกัน ถ้าบทดี แสดงดี ก ากับการแสดงดี แม้ฉาก แสง สี เสียง เคร่ือง
แตง่กายแตง่หน้า จะบกพร่องไมส่มบรูณ์ละครนัน้ก็ยงัประสบความส าเร็จได้ 

4. ความหมายและความส าคัญของรูปแบบ (Form) ละครเวที 
รูปแบบ (Form) การน าเสนอละครเวทีเป็นสิ่งท่ีผู้สร้างสรรค์งานละครเวทีต้องศกึษาและท า

ความเข้าใจ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และกลุ่มผู้ ชม  ริค เดสโรเชอร์ 
(Rick Desrochers) ได้กล่าวเก่ียวกับ รูปแบบ (Form) ไว้ว่า “รูปแบบ (Form) เป็นพืน้ฐานส าคญั
ของการท าละคร เพราะรูปแบบ (Form) เป็นตัวก าหนดวิธีการสร้างและน าเสนอละคร ท่ีส าคัญ 
รูปแบบ เปรียบเสมือน โครงกระดูกของละคร ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีกระบวนการในการสร้าง เพ่ือ
น าไปสู่ รูปแบบ (Form)ท่ีผู้ ผลิตต้องการ” (Rick Desrochers, 2011, p.11) ในขณะท่ี ธนชาต ิ 
จนัทร์เวโรจน์ ให้ความหมายเก่ียวกับรูปแบบ (Form) ของละคร ไว้ว่า “รูปแบบของละครเวที คือ 
การสร้างสรรค์เพ่ือน าเสนอละครเวที ด้วยวิธีการต่างๆ โดยขึน้อยู่กับผู้ ผลิตละคร ช่วงเวลา และ
เงินทุน” (ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ , 2560 สัมภาษณ์) นอกจากนี ้มารุต สาโรวาท กล่าวเพิ่มเติม
เก่ียวกบั รูปแบบละครไว้วา่ “รูปแบบของละครเวที คือ วิธีการน าเสนอของผู้ก ากบั แตก่ารท าละคร
เวทีต้องค านึงถึงเงินทุน ถ้ามีเงินมาก เราสามารถก าหนดรูปแบบได้ตามท่ีต้องการ แต่ถ้าทุนน้อย 
เราไม่สามารถท ารูปแบบท่ีใช้เงินเยอะๆ เช่น Musical ได้ ดงันัน้ เงินทนุ จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ก าหนดรูปแบบการน าเสนอละครเวที” (มารุต สาโรวาท, 2560 สมัภาษณ์)   
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จากแนวคิดข้างต้น ผู้ วิจยัสรุปได้ว่า รูปแบบ (Form) คือ การน าเสนอในกระบวนวิธีแบบ
ตา่งๆ เพ่ือสร้างสรรค์ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ผลิต โดยมีปัจจยัส าคญัคือ ผู้ชม ชว่งเวลา และ เงินทนุ   

รูปแบบ (Form) ของละครเวทีมีวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างกันตามแนวคิดและกลวิธีท่ีผู้
สร้างสรรค์จะน ามาใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับเร่ืองและปัจจัยการผลิตละคร โดย สตีเฟน แลงลีย์ 
(Stephen Langley) ได้กล่าวถึง รูปแบบ (Form) ของละครเวทีไว้วา่ รูปแบบ (Form) ของละครเวที 
สามารถจ าแนกได้ คือ ละครพูด (A play script), ละครด้นสด  (Improvised Theater), ละคร 
Physical Theater, ละค รใบ้  (Mime), ละค รแสด ง เด่ี ย ว  (Solo Performance / Monologue 
Theater), ละครเต้น (Dance / Movement Theater), ละครเพลง (Musical Theater), Pantomine 
, Docu-drama , Forum Theater” (Stephen Langley, 2015, p. 10) 

ในขณะท่ี เดวิด อัลเบร์ิด (David Alberts) ได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบ (Form) 
ละครเวทีไว้วา่ 

รูปแบบของละครเวที จ าแนกได้ 9 รูปแบบ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
1 A Play แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ Scripted – เป็นรูปแบบบทละครที่บทพูดได้ถูก

ก าหนดไปตามเร่ืองราวของแต่ละฉาก และ Improvised – เค้าโครงเร่ืองที่นักแสดงเป็นผู้
ตดัสินใจเองว่าตวัละครที่เขาก าลงัแสดงอยู่นัน่ ควรจะพูดอย่างไร เพราะมนัไม่มีบทละคร
ก ากบั บทพดูบางทีก็สามารถเปลีย่นได้  

2 Physical Theatre เป็นการแสดงเร่ืองราวของบทละครผา่นการเคลือ่นไหวเป็นหลกั  
3 Mime คือการเคลือ่นไหวชนิดหนึง่ เลา่เร่ืองผา่นการเคลือ่นไหวที่มากกวา่ความเป็นจริง และ

เป็นการแสดงในความเงียบ  
4 Solo Performance / Monologue Theater คือ ตวัละครพดูบทคนเดียว (Monologue) อาจ

เป็นความคิดของตวัละคร แทนที่จะใช้บทพูดตามปกติ ตวัละครจะเล่าให้ผู้ชมฟังถึงสิ่งที่
ก าลงัอยูใ่นความคิดของตวัละครนัน้ๆ  

5 Movement / Dance Drama เป็นรูปแบบที่ ใช้การเคลื่อนไหวหรือการเต้นในการเล่า
เร่ืองราว โดยอาจจะไมม่ีบทพดูหรือมีบ้างเลก็น้อย  

6 Musical เป็นรูปแบบที่ผสมผสานระหว่าง การแสดง การร้องเพลง และการเต้น เพื่อเล่า
เร่ืองราว 

7 Pantomime ประกอบไปด้วย เพลง ละครตลก และการมีสว่นร่วมกบัผู้ชม โดยการแสดงจะ
น าเร่ืองราวเทพนิยายที่รู้จกักันทัว่ไป และเร่ืองตลกที่ได้รับความสนใจช่วงนัน้ มาจัดแสดง 
บางครัง้อาจท าการรวมตวัละครเด่นๆ และตวัละครที่แต่งตวัข้ามเพศ เช่น the Dame หรือ 
ผู้หญิงที่เลน่บทผู้ชาย เช่น Prince Charming มาจดัแสดง 

8 Docu-Drama เป็นละครที่เลา่เหตกุารณ์จริงในรูปแบบที่เกินจริง และมกัจะน าค าพดู เสียง 
หรือ วีดีโอคลปิ ของเหตกุารณ์นัน้ๆ มาประกอบการแสดง 
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9 Forum Theatre เป็นละครที่ถูกออกแบบโดย Augusto Boal โดย Forum Theatre จะใช้
การมีส่วนร่วมของผู้ชม ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และค้นหาสถานการณ์และหวัข้อ
ต่างๆ โดยเป็นที่รู้จักกันทั่วในนาม the Theatre of the Oppressed (โรงละครแห่งความ
ทกุข์) ซึง่ถกูออกแบบขึน้เพื่อช่วยหาวิธีแก้ปัญหาสงัคม (David Alberts, 2015, p. 3) 

นอกจากนี ้พันพัสสา ธูปเทียน (2560,สมัภาษณ์) ผู้ก ากับและนกัวิชาการการละคร ได้
กลา่วถึงรูปแบบ (Form) ของละครเวทีไว้วา่  

 
ถ้าเรามองรูปแบบของละครเวทีก้อนท่ีมนัใหญ่มากๆ อาจจะมองเป็น realistic กบั nonrealistic 
realistic คือละครท่ีเราพบเห็นในชีวิตประจ าวนัท่ีดึงเอาองค์ประกอบเหลา่นัน้ไปอยู่บนเวที บาง
ทีการน าเสนอมันอาจจะไม่เป็น natural หรือว่าสมจริงทัง้หมดก็ได้ แต่ว่าวิธีการเล่าเร่ือง
หมายถึงวา่ story ของมนัก็ยงัคงเป็นเร่ืองของมนษุย์ ปถุชุนธรรมดา ท่ีเราพบเห็นได้โดยทัว่ไป นี่
คือ realistic แต่ว่าฉากอาจจะมีแค่หน้าต่างบานเดียวห้อยอยู่หรือว่าฉากโล่งเลยก็ได้ แต่ว่า
ความเป็นตวัละคร ความเป็น plot ของเค้าจะต้องเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของชีวิตมนุษย์ คือไม่
ลกุขึน้มาร้องเพลงหรือว่าเหาะเหินเดินอากาศได้มนัไม่ใช่ กับ nonrealistic การเลา่เร่ืองที่ plot 
ของมนั ตวัละครจะมีความพิเศษไปกว่ามนษุย์ทัว่ไปหรือวิธีการเลา่เร่ืองของเค้าจะแตกต่างจาก
สิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจ าวนัของเรา อย่างเช่น musical ละครเด็ก ละครใบ้ ละครแฟนตาซี 
พวกนีเ้ป็น nonrealistic (พนัพสัสา ธูปเทียน, 2560 สมัภาษณ์) 

 

ในขณะท่ี กฤษรา วริศศราภริูชา นกัการละครสมยัใหม ่แสดงความคดิเห็นไว้วา่  
      

รูปแบบ (Form) การน าเสนอละครเวทีสมัยใหม่ ได้แก่ 1. A Play หรือ ละครพูด 2. Musical 

หรือ ละครเพลง 3. Stylization เป็นรูปแบบที่เกิดจากการทดลองรูปแบบการน าเสนอของตวัผู้

ก ากับเอง จนเกิดเป็นวิธีน าเสนอที่เป็นเอกลกัษณ์ หรือสไตล์ เฉพาะของผู้ก ากับ เช่น การให้

นกัแสดงสวมรองเท้าสเกตช์ในขณะท าการแสดง หรือ การแต่งชดุแปลกแหวกแนว เป็นต้น และ 

4. Modified realism ที่ใช้กบัการแสดงแบบที่เรียกวา่ Theater-in the round เป็นการแสดงแนว

สมจริงแต่ใช้ฉากน้อยชิน้ เช่น โต๊ะสองสามตวั หรือ ไม่มีเลย (กฤษรา  วริศศราภริูชา, 2553, น. 

17) 
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จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจยัสรุปได้ว่า รูปแบบ (Form) การน าเสนอละครเวที สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ realistic (รูปแบบละครแบบสมจริง ทัง้เร่ือง วิธีการเล่า รวมถึงฉาก
และอปุกรณ์ประกอบฉาก) กบั nonrealistic realistic แตห่ากชีเ้ฉพาะรูปแบบ (Form) การน าเสนอ 
โดยละเอียด อาจแบง่ได้  11 รูปแบบ ได้แก่  

1. A Play หรือ รูปแบบละครพดู ซึง่สามารถแบง่ยอ่ยได้อีก 2 รูปแบบ ได้แก่  
1.1Scripted คือ ละครท่ีมีรูปแบบการแสดงท่ีตวัละครแสดงผา่นบทสนทนา 
1.2 Improvised Theater คือ ละครท่ีมีรูปแบบการแสดงด าเนินเร่ืองโดยนกัแสดง

ด้นบทสด หรือ Improvisation  
2. Musical เป็นละครท่ีมีรูปแบบการแสดงโดยใช้เพลง การเต้น และ บทสนทนาใน

การด าเนินเร่ือง แต่หาก การแสดงใช้เพลงในการเล่าเร่ืองทัง้หมด จะเรียก Musical ประเภทนีว้่า 
Sung through   

3. Physical Theatre เป็นละครท่ีมีรูปแบบการเล่าเร่ืองราวของบทละครผ่านการ
เคล่ือนไหวเป็นหลกั  

4. Mime เป็นละครท่ีมีรูปแบบการแสดงเล่าเร่ืองผ่านการเคล่ือนไหวท่ีมากกว่าความ
เป็นจริง และเป็นการแสดงในความเงียบ 

5. Solo Performance / Monologue Theater เป็นละครท่ีมีรูปแบบการแสดงโดยใช้
นกัแสดงเพียงคนเดียว พดูบทคนเดียว (Monologue) อาจมีการพดูคยุกบัคนดใูนบางชว่ง 

6. Movement / Dance Drama เป็นละครท่ีมีรูปแบบท่ีใช้การเคล่ือนไหวหรือการเต้น
ในการเลา่เร่ืองราว 

7. Pantomime เป็นละครท่ีมี รูปแบบการแสดงเล่าเร่ืองด้วยท่าทาง แต่มี เพลง
ประกอบ เน้นเป็นละครตลก และการมีสว่นร่วมกบัผู้ชม 

8. Docu-Drama เป็นละครท่ีมีรูปแบบการแสดงเล่าเหตุการณ์จริงในรูปแบบท่ีเกิน
จริง และมกัจะน าค าพดู เสียง หรือ วีดีโอคลิป ของเหตกุารณ์นัน้ๆ มาประกอบการแสดง 

9. Forum Theatre เป็นละครท่ีมีรูปแบบการแสดงใช้การมีส่วนร่วมของผู้ชม ในการ
แลกเปล่ียนความคดิเห็น โยนประเดน็ และค้นหาสถานการณ์และหวัข้อตา่งๆ 

10. Stylization เป็นละครท่ีมีรูปแบบการน าเสนอเฉพาะ (สไตล์) ของผู้ ก ากับ เช่น 
การออกแบบฉาก เสือ้ผ้า หรือ วิธีการแสดง ท่ีถกูคดิค้นโดยผู้ก ากบั 

11. Modified realism เป็นละครท่ีมีรูปแบบการแสดงเป็นแนวสมจริง ใช้ฉากน้อยชิน้ 
เชน่ โต๊ะ 2-3 ตวั หรือ ไมมี่เลย 
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แต่หากกล่าวถึงรูปแบบของละครเวทีไทย ผู้ วิจยัได้สัมภาษณ์นักการละครเวทีไทย ได้
ข้อมลูดงันี ้มารุต สาโรวาท ได้กล่าวเก่ียวกบัรูปแบบละครเวทีไทยไว้วา่ “รูปแบบของละครเวทีไทย
ในยุคแรกๆ เป็นรูปแบบละครพูด ใช้บทแปลจากต่างประเทศ ท าเป็น Modern theater ต่อมาก็
เขียนบทเองจนพฒันามาเป็นละครเพลง หรือ Musical คือต้องมีนกัดนตรี ซ้อมเพลง musical เป็น
ท่ีนิยมมาก รูปแบบ musical สมัยใหม่ ดงันัน้รูปแบบน่าจะมีแค่ 2 รูปแบบท่ีชดัเจน” (มารุต สาโร
วาท, 2560 สัมภาษณ์) ในขณะท่ี พันพัสสา ธูปเทียน กล่าวเก่ียวกับ musical ไว้ว่า “ส าหรับ 
musical บ้านเราเป็น musical ท่ีมนั format เหมือนลกัษณะ Broadway western เป็นหลกั มีฉาก
ท่ีสมบูรณ์โชว์ความอลังการ ต่ืนตาต่ืนใจ มันให้ความรู้สึกหวือหวา ดูแล้วโชว์องค์ประกอบท่ี
หลากหลาย คนดูจะรู้สึกอ่ิมเอมไปกับความยิ่งใหญ่อลังการข้างหน้าเรา” (พันพัสสา ธูปเทียน, 
2560 สมัภาษณ์)  

ดงันัน้ ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า ละครเพลง เป็นรูปแบบหนึ่งในการน าเสนอละคร การแสดงมี
ดนตรีประกอบ นกัแสดงมีบทเจรจาสลบักับการร้องเพลง เด่ียว คู่ หรือกลุ่ม มีการเต้นร า มีฉากท่ี
สมบรูณ์ สร้างความตื่นตาต่ืนใจให้ผู้ชม  

นอกจากนี ้นิมิต พิพิธกลุ ได้กลา่วเก่ียวกบัรูปแบบละครเวทีไทย ไว้วา่ 
  

รูปแบบการน าเสนอพอมนัเดินมาถึงจดุหนึง่แล้วปัจจบุนัเราจะเห็นว่า อยา่งกลุม่ที่เป็นกลุม่สาย

อาชีพ เค้าก็จะพยายามจบัแบบวิธีการเดียวกนักบัท่ีเค้าใช้แบบการ ผลติสือ่  ทางโทรทศัน์ ทาง

ภาพยนตร์ ก็คือ สื่อที่คนจับต้องได้ เข้าใจได้ เช่น อาจจะหยิบ วรรณกรรมที่คนรู้จัก และ  นว

นิยาย มาดดัแปลง หรือมาสร้างเป็นบทละคร หรือจบัเร่ืองราวที่ มนัอยูู่ในกระแสที่คนจะรู้สกึว่า 

อินด้วย เช่นช่วงนีก็้จะเป็นช่วงเนือ้หาของ ในหลวง สิ่งเหล่านีม้นัก็เป็นทัง้กึ่ง  Marketing และ 

ทัง้การที่พยายามจะหว่านล้อมกับกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย ให้เข้ามาชม  (นิมิต พิพิธกุล, 2563 

สมัภาษณ์) 

จากแนวคิดของนกัวิชาการการละคร และ ผู้ เช่ียวชาญด้านการละคร ผู้วิจยัสามารถสรุป
ได้ว่า รูปแบบการน าเสนอละครเวทีในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ละคร
พูด หมายถึง ละครท่ีตัวละครด าเนินเร่ืองด้วยการสนทนาเป็นหลัก 2. ละครเพลง (Musical) 
หมายถึง ละครท่ีเล่าเร่ืองผ่านเพลงและดนตรี ซึ่ง Musical ในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก 
Broadway western ท่ีเน้นฉากสมบูรณ์ โชว์ความอลังการ โชว์องค์ประกอบท่ีหลากหลาย ท าให้
คนดต่ืูนตาต่ืนใจ เกิดความรู้สึกหวือหวา และรู้สึกอ่ิมเอมไปกบัความยิ่งใหญ่อลงัการของละคร ท่ี
ส าคัญ นอกจากรูปแบบ (Form) การน าเสนอจะขึน้กับผู้ ก ากับการแสดง ปัจจัยท่ีส าคญัในการ
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เลือกรูปแบบ (Form) คือ ผู้ ชม ช่วงเวลา เนือ้หาท่ีเข้าถึงง่ายและอาจอยู่ในกระแส ก็มีผลกับการ
เลือกรูปแบบ (Form) เพ่ือน าเสนอสูผู่้ชม 

5.งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทละครในประเทศไทยท่ีผ่านมาพบ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
1. งานวิจัย เร่ือง ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจละครเวที 

บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด ท่ีมีผลการตัดสินใจซือ้ของกลุ่มผู้บริโภค (จริยา ศรีธนพล, 2557) มี
ผลการวิจยัดงันี ้งานวิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้บตัร
ชมละครเวทีของกลุ่มผู้ บริโภค การวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดของละครเวทีสมัยใหม่ ผู้
วิเคราะห์ควรพิจารณาสิ่งประกอบสร้างท่ีท าให้เกิดเป็นละครเวที อนัได้แก่ ท่ีมาของบทประพันธ์ 
นักแสดง ผู้ ก ากับก ากับ ช่วงเวลาในการจัดแสดง และองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการผลิต 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี สถานะโสด การศึกษา
ปริญญาตรี ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมากโดย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้าน
สถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการ
สง่เสริมการตลาด 

2. งานวิจัยเร่ือง จากวรรณกรรมสู่ละครเพลงไทยร่วมสมัย: ความรักกับการ

ประกอบสร้างตัวละครเอกหญิง (อาทรี วณิชตระกูล, 2555) มีผลการวิจยัดงันี ้ละครเพลงไทย
ร่วมสมยัยืนยนัความส าคญัของความรักทกุประเภท การศกึษาละครเพลงไทยร่วมสมยั ท าให้เห็น
การประกอบสร้างและยืนยันสถาภาพท่ีเป็นรองของผู้ หญิ งในสังคมแบบปิตธิปไตยท่ีให้
ความส าคญักบัเพศชาย ตวัละครเอกหญิงซึ่งยึดมัน่ในความรักถกูลวงให้เช่ือมัน่ในอานภุาพความ
รักท่ียิ่งใหญ่จนท าให้ตวัละครสามารถท าได้ทุกอย่างเพ่ือความรักและเพราะความรัก ความรักจึง
มิใช่เพียงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เท่านัน้ หากแต่ความรักได้รับการประกอบสร้างจากสงัคม
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือร้อยรัดผู้หญิงไว้กบัความเป็นรอง ชกัน าให้ตวัละครเอกหญิงมีชีวิตอยู่ในกรอบ
ความถูกต้องเหมาะสม ตามขนบความเป็นผู้หญิง เพ่ือสนองต่อบทบาทของความเป็นรองของ
ผู้หญิงในสงัคมปิตาธิปไตย 

3. งานวิจัยเร่ือง การสร้างสรรค์ละครเพลง บริษัทดรีมบอกซ์ เอนเตอร์เทน
เมนต์จ ากัด และ บริษัทซีเนริโอ จ ากัด พ .ศ . 2533  – 2553 (ชโลธร จันทะวงศ์ , 2554)  
มีผลการวิจยัดงันี ้การผลิตผลงานละครเวทีของบริษัทดรีมบอก เอนเตอร์เทนเมนต์จ ากัด ยึดบท



  51 

ประพนัธ์จากผู้ประพนัธ์เพียงคนเดียว โดยน าบทพดูมาเป็นเนือ้ร้อง บริษัทซีเนริโอ จ ากดั ประพนัธ์
บทละครร่วมเป็นทีม และมีผู้ประพนัธ์ค าร้องแยกตา่งหาก ปัจจยัท่ีดึงดดูผู้ชมมาชมละครเวทีของ 
บริษัท ดรีมบอกซ์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด คือ บทละคร ในขณะท่ีกลุ่มผู้ชมของบริษัท ซีเนริโอ 
จ ากดั ให้ความสนใจกบันกัแสดง ในสว่นการบริหารจดัการทัง้สองบริษัทมีระบบการแบง่ฝ่ายงานท่ี
ชดัเจน เป้าหมายเชิงพาณิชย์ของทัง้สองบริษัทตา่งกนั ส่งผลตอ่รูปแบบเพลงและดนตรี โดยเพลง
และดนตรีของบริษัทซีเนริโอ มุ่งสร้างเพลงให้ง่ายตอ่การเข้าถึงผู้ชม ในขณะท่ี เพลงและดนตรีของ
บริษัท ดรีมบอกซ์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด เน้นเพ่ือการวสอดรับอารมณ์หรือเล่าเร่ืองเฉพาะใน
บริบทของละครเพลงเร่ืองนัน้ๆ 

4.งานวิจัยเร่ือง กระบวนการสร้างบทละครเวที ไทยสมัยใหม่  (ยุทธนา   
บญุอาชาทอง, 2560) มีผลการวิจยัดงันี ้การสร้างสรรค์บทละครเวทีสมยัใหม ่มีแนวการคดิจากบท
ละครดัง้เดิม และบทดัดแปลง มีความคิดมาจากสิ่งท่ีเกิดรอบตัว เหตุการณืปัจจุบัน สังคม 
ประวตัิศาสตร์ และจากตวัผู้ เขียนบท โดยผู้ เขียนบทละครสมยัใหม่จะมีเทคนิคเฉพาะตนเองท าให้
เกิดเอกลกัษณ์แตล่ะบคุคล ซึง่มีกระบวนการเขียนบทท่ีประกอบไปด้วย 1.การสร้าง  แรงบนัดาลใจ
และความชอบในการเขียนบท 2.การอ่านบทประพันธ์ 3.การหาข้อมูล 4.การเขียนโครงเร่ือง  
5.การเขียนโครงเร่ืองขยาย 6.การเขียนบทสนทนาหรือบทแสดง ท่ีส าคญัผู้ เขียนบทละครเวที ต้อง
เข้าใจประเภทของละครเวที รูปแบบการน าเสนอ องค์ประกอบของละครเวที และเทคนิคการเล่า
เร่ือง นอกจากนี ้ผู้ เขียนบทต้องเข้าใจว่าบทละครเวที มีความตา่งจากและ บทภาพยนตร์ ทัง้วิธีการ
น าเสนอและการเลา่เร่ือง 

5 .งานวิจยัเร่ือง การด ารงอยู่ของคณะละครเวทีขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร 
(เศรษ ฐ์สิ ริ  นิ รันดร , 2562) มีผลการวิจัยดัง นี  ้ละครเวทีขนาดเล็กในก รุงเทพมหานคร  
มีวตัถุประสงค์เพ่ือแสงดออกทางความคิดและอดุมการณ์ตอ่สงัคมผ่านศิลปะการแสดงโดยมิได้มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการพาณิชย์ เงินทนุมาจากทนุส่วนตวั และทนุสนบัสนนุจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน ทัง้ในและตา่งประเทศ การจดัตัง้องค์กร มีทัง้ลกัษณธท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
ทกุคณะใช้การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ การสร้างเครือข่ายมีทัง้สร้างสมาชิก
ใหม ่การสร้างงานอยา่งตอ่เน่ือง และ การขยายประเภทงาน เชน่ การฝึกอบรมด้านศลิปะการแสดง 
การผลิตงานจะสร้างสรรค์งาน มากกวา่คร่ึงท่ีผลิตงานท่ีเก่ียวกบัประเดน็ทางการเมือง ลกัษณะการ
สร้างสรรค์งานมีความแตกตา่งจากวิธีการก ากบัและกระบวนการสร้างสรรค์ กลุม่ละครเวทียงัมีการ
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกบัศิลปินทัง้ในและตา่งประเทศ ทัง้นี ้รูปแบบการแสดงของแตล่ะคณะจะมี
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ความเป็นเอกลักษณ์ ท่ีส าคัญ ทุกคณะมีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจและสังคม มีการก าหนด
เปา้หมาย บรูณาการ และมีวิธีการสืบสานสิ่งตา่งๆ เพ่ือให้คณะละครสามารถด ารงอยูไ่ด้  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

งานวิจยัเร่ือง “ละครเวทีเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย” 
เป็นงานวิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้วิ ธีการวิจัยแบบ สหวิ ธีการ (Multiple 
Methodology) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจยัเลือกประชากรจากบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์ เกณฑ์การ
คดัเลือก คือ ประชากรต้องเป็นบริษัทท่ีผลิตละครเวทีอย่างต่อเน่ือง ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 
2560 ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 บริษัท 

2. ผู้วิจยัเลือกผลงานละครเวทีเชิงพาณิชย์ของแตล่ะบริษัทท่ีผ่านเกณฑ์การคดัเลือก
ประชากร จากจ านวนผู้ เข้าชม โดยเลือกผลงานละครเวทีท่ีมีผู้ ชมสูงท่ีสุดจ านวน 1 เร่ือง และ 
ผลงานละครเวทีท่ีมีผู้ชมน้อยท่ีสดุจ านวน 1 เร่ือง  

3. ผู้ วิจัยท าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างและเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือ
สมัภาษณ์ ทีมงาน 2 สว่น ประกอบด้วย  

3.1ทีมบริหาร ได้แก่  ประธาน หรือ ผู้ ก่อตัง้บริษัท หรือ ผู้ อ านวยการสร้าง         
(โปรดิวเซอร์) 1 คน โดยใช้การสมัภาษณ์ เพ่ือน าไปสู่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเร่ือง การบริหารงาน 
ในผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

3.2 คณะท างานผู้ปฏิบตังิานสร้างสรรค์ละครเวที ได้แก่ ผู้ก ากบั 1 คน, ผู้ เขียนบท 
1 คน, ผู้ออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 1 คน, ผู้ออกแบบไฟ 1 คน, ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า 1 
คน เพ่ือน าไปสู ่การเก็บรวบรวมข้อมลูเร่ือง องค์ประกอบการสร้างสรรค์ละครเวที 

4. เก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือการเลือกกลุ่ม  
ตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) เพ่ือศึกษา
ทศันะของผู้ชมท่ีมีตอ่ละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย 

1.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกร่วมกับการศกึษา

จากเอกสารประเภทตา่งๆ โดยแบง่วิธีการเก็บข้อมลู ดงันี ้
1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบบสัมภาษณ์ ต้องผ่านการตรวจจาก

ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการศกึษา 2 ท่าน และผู้ทรงคณุวฒุิด้านละครเวที 1 
ทา่น 
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2. แบบสอบถาม แบบ Rating Scale  

2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยใช้ค าถามปลายเปิดแบบมี

โครงสร้างเคร่ืองมือได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ และ แบบสอบถาม แบบ Rating Scale 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจยัชิน้น าเสนอข้อมลูในลกัษณะพรรณนาเพ่ืออธิบายแนวคดิสองส่วนได้แก่ สว่นท่ี 1 

การบริหารของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์  ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย 
ส่วนท่ี 3 การศึกษาทัศนะของผู้ ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย โดยสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์
ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ รวมถึงเอกสารประกอบจากส่ือตา่งๆ และท าการสงัเคราะห์เพ่ือให้ได้ 
ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานบริษัทละครเวที และองค์ประกอบละครเวทีเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย   
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

งานวิจยัเร่ือง “ละครเวทีเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย” 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการของคณะละครเวทีไทยเชิงพาณิชย์ และเพ่ือศึกษา
องค์ประกอบละครเวทีไทยเชิงพาณิชย์ ผู้ วิจัยได้แบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.
ข้อมลูการบริหารงานจากกลุ่มผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 2.ข้อมลูด้านองค์ประกอบ
จาก ทีมงานสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ และ 3. ข้อมลูทศันะจากผู้ชม ดงัมีผลดงัตอ่ไปนี ้

1. การบริหารงานของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์  
ในส่วนการบริหารจัดการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย ผู้ วิจยัศึกษาการบริหารจดัการ

ของกลุ่มผู้บริหารท่ีผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ของไทย โดยใช้หลกัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(SERVICE MARKETING MIX ห รือ  7P’s ไ ด้ แ ก่  Product, Price, Promotion, People, Place, 
Physical, Process) ในการวิเคราะห์ พบวา่ 

1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีบริษัทผลิตละครน าเสนอกบั
ผู้ชม ทัง้นี ้จริยา ศรีธนพล กล่าวว่า การวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดของละครเวทีสมยัใหม่ ผู้
วิเคราะห์ควรพิจารณาสิ่งประกอบสร้างท่ีท าให้เกิดเป็นละครเวที อนัได้แก่ ท่ีมาของบทประพันธ์ 
นักแสดง ผู้ ก ากับก ากับ ช่วงเวลาในการจัดแสดง และองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการผลิต 
(จริยา ศรีธนพล, 2557, น. 42) ผู้วิจยัน ามาศกึษา ดงัแสดงผลดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 กลุ่มเป้าหมายของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
ผู้วิจยัศึกษาขัน้ตอนส าคญัในการด าเนินงานผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์จากการ

สมัภาษณ์เชิงลกึกลุม่ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ดงัสรุปผลได้วา่  
บริษัทซีเนริโอ จ ากัด แสดงทศันะว่า กลุ่มเป้าหมาย คือ สิ่งแรกท่ีบริษัทค านึงถึง 

เพราะการสร้างสรรค์ละครเวที ต้องตัง้กลุ่มเป้าหมายก่อนเป็นอนัดบัแรก ดงัท่ี ฤดีภัญ แสงชูโต ผู้
ควบคมุการผลิตละครเวที กลา่ววา่ 

  
กลุม่เปา้หมายถือเป็นองค์ประกอบหลกัในการพิจารณาผลติละครเวที ทางบริษัทจะค้นคว้าและ
หาข้อมูลก่อนเพราะกลุ่มผู้ ชมที่ต่างกัน มีความต้องการต่างกัน นอกจากนี ้บริษัทต้องการ
พัฒนาผู้ ชมตัง้แต่เด็ก วยัรุ่น ผู้ ใหญ่ หรือคนที่ไม่ชอบละครเวที ส่วนกลุ่มเป้าหมายหลกัของ
บริษัท คือ กลุ่มครอบครัว ดงันัน้ ทางบริษัทจึงพยายามศึกษาผู้ ชมและท าละครที่ตอบสนอง
ความต้องการกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนีบ้ริษัทพยายามขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึน้ด้วย เมื่อ
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ศกึษาทกุๆกลุม่แล้ว ทีมงานจะมาประชุมกนัวา่ในแต่ละปี บริษัทจะท าละครเร่ืองอะไรบ้าง เพื่อ
เข้าถึงกลุม่เปา้หมายอะไรบ้าง (ฤดีภญั แสงชโูต,  สมัภาษณ์, 2562) 

 

เห มือนกับบ ริษั ท  เจ เอสแอล โกลบอล มี เดีย  จ ากัด  เช่ือว่า  การศึกษา
กลุ่มเป้าหมายส าคัญมากเพราะบริษัทก าลังสร้างละครเวทีให้กลุ่มเป้าหมายชม  ดังท่ี วัชระ   
แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร กล่าวว่า “ถึงแม้ทางบริษัทจะมีเพลงของสนุทราภรณ์เป็นแกนหลกั
ในการท าละคร แตบ่ริษัทต้องวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมท่ีเป็นแฟนเพลงสนุทราภรณ์ช่วงอายกุว้างแคไ่หน 
มีความต้องการอย่างไรบ้าง ซึ่งพบว่า ผู้ชมท่ีช่ืนชอบเพลงสนุทราภรณ์มกัเป็นผู้สงูวยั บริษัทจึงต้อง
วิเคราะห์และท าเร่ืองย้อนยุคให้เหมาะกับเพลงสุนทราภรณ์ท าให้ผู้ชมย้อนไป สู่ความสุขในอดีต 
เวลามาด ูผู้ชมก็คงโหยหาไปสู่ความสขุในอดีต ดงันัน้ บริษัทต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้ชม” 
(วชัระ แวววฒุินนัท์,  สมัภาษณ์, 2562) 

เช่น เดียวกับบ ริษั ท  อิน เด็ก ซ์  ค รี เอ ทีฟ  วิล เลจ  จ ากัด (มหาชน) เห็ นว่ า 
กลุ่มเปา้หมายเป็นองค์ประกอบหลกัในการตดัสินใจเลือกบทจนกระทัง่ตวัละคร ดงัท่ี เกรียงกานต์ 
กาญจนะโภคนิ ผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวว่า “กลุม่เปา้หมายของบริษัท ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงกลุ่มคน
ท่ีไม่ใหญ่มากนักและกระจายตวัอยู่ แต่ต้องศึกษาเพราะเป็นองค์ประกอบส าคญั เพราะเป็นตวั
ก าหนดการเลือกบทประพันธ์ท่ีจะเอามาใช้สร้างบทละครหรือเนือ้เร่ืองและตัวแสดง และเป็น
ตวัก าหนดทิศทิศทางการท างานในส่วนอ่ืนๆ ด้วย ท่ีส าคญักลุ่มวัยรุ่นถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของบริษัท” (เกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ,  สมัภาษณ์, 2562) 

ทิศทางเดียวกับบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด อธิบายว่า กลุ่มเป้าหมายส าคัญ
เพราะก าหนดทิศทางการท างานของบริษัท ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้จดัการ กลา่ววา่  
 

กลุม่เปา้หมายมีความส าคญัมากเพราะการผลิตละครเวทีของบริษัทประกอบด้วย 2 สว่น  1. ใน
มมุของลกูค้า หรือ ผู้สนบัสนนุ  2. ผู้ชม บริษัทต้องตีความก่อนว่าท าละครเร่ืองนีใ้ห้ใครดู ในสว่น
ของผู้สนบัสนนุจะแนะน าวา่อยากให้ท าเร่ืองเก่ียวกบัอะไร เพื่อตรงใจลกูค้าของผู้สนบัสนนุ โดย
ส่วนใหญ่เน้นที่กลุ่มครอบครัว เพราะเป็นกลุ่มที่กว้าง ดังนัน้ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจึง
ส าคญั เพราะฉะนัน้ทกุอยา่งถกูก าหนดด้วยกลุม่เปา้หมายก่อน บริษัทไมไ่ด้สร้างละครเวทีก่อน
แล้วคอ่ยหาผู้สนบัสนนุ (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, สมัภาษณ์, 2562) 

สอดคล้องกบับริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั แสดงทศันะวา่ บริษัทต้องพิจารณา
จากกลุ่มเป้าหมายในการผลิตละครเวที หากละครดี แต่ไม่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ย่อมส่งผลกับจ านวนผู้ ชม  ดัง ท่ี  เอกชยานัน ต์  เทพวนินกร กรรมการบ ริหาร กล่าวว่า 
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“กลุ่มเป้าหมาย เป็นเหตผุลท่ีส าคญัท่ีสดุ ท่ีบริษัทต้องพิจารณาเป็นอนัดบัแรก ละครของบริษัทท่ี
ประสบความส าเร็จเพราะทุกองค์ประกอบดี ทุกอย่างลงตัวและงด งาม และตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว เพราะน่าจะเป็นกลุ่มท่ีกว้างท่ีสุด” (เอกชยานนัต์ 
เทพวนินกร,  สมัภาษณ์, 2562) 

ต่างจากบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า กลุ่มผู้ ชมของบริษัทเป็นกลุ่มเล็ก 
ดงันัน้ จงึไมมี่ความจ าเป็นในการศกึษากลุม่ผู้ชม ดงัท่ี เอือ้อาทร วงศ์ศริิ ผู้บริหาร กลา่วว่า “ส าหรับ
ผู้ชมของบริษัท ดรีมบอกซ์ เป็นกลุ่มเล็ก ส่วนใหญ่เป็นลกูค้าประจ า คนท่ีเป็นลกูค้าประจ าทีมงาน
จะจ าได้หมด ดังนัน้ จึงไม่ค่อยศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพราะคนท่ีดูเป็นคนกลุ่มเดิม” (เอือ้อาทร 
วงศ์ศริิ,  สมัภาษณ์,  2562) 

สรุปได้ว่า 5 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด
,บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน), บริษัท 
คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด และบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 88.33) ให้ความส าคญั
กบัการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของบริษัทเพ่ือน าไปสู่การคดัเลือกบทละคร พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
ของ บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด , บริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด และ บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด  
คือ กลุ่มครอบครัว ในขณะท่ี กลุ่มเปา้หมายของ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) 
คือ กลุ่มเด็กและวัยรุ่น, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด คือ ผู้ สูงอายุ และ บริษัท ดรีม
บอกซ์ จ ากัด คือ กลุ่มพนกังานออฟฟิศ และกลุ่มผู้ศกึษาหรือท างานสายศิลปะการแสดง สะท้อน
ให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริษัท ค่อนข้างชดัเจน อาจส่งผลให้การสร้างสรรค์งานละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ไมห่ลากหลาย นอกจากนีอี้ก 1 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ดรีมบอกซ์ 
จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 16.66) ไม่สนใจกลุ่มเป้าหมาย แต่มุ่งเสนอเนือ้หาตามความต้องการของ
ผู้ผลิตเป็นหลกั  

1.1.2 การเลือกบทละคร 
จากการศกึษาข้างต้น ผู้วิจยัพบว่า ร้อยละ 83.33 ศกึษา วิเคราะห์ กลุม่เปา้หมาย 

เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ขัน้ต่อไป ผู้ วิจยัจึงต้องการศึกษาหลกัการเลือกบทละคร หรือ 
เร่ือง ท่ีจะน ามาสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ของแตล่ะบริษัท สรุปได้วา่ 

บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั เห็นว่า การเลือกเร่ืองหรือบทละครควรเลือกจากเร่ืองท่ีคน
รู้จกั หรือ คุ้นเคย จะท าให้ง่ายต่อการบอกต่อของผู้ ชม ดังท่ี  ฤดีภัญ แสงชูโต ผู้ควบคุมการผลิต
ละครเวที กล่าวว่า “การเร่ิมต้นจากเร่ืองท่ีดี คนรู้จกัอยู่แล้ว เม่ือน ามาท าเป็นละครเวที จะเกิดการ
พูดต่อบอกต่อโดยความรู้สึกของผู้ชมเอง ตวัอย่างเช่นเร่ืองส่ีแผ่นดิน เป็นเร่ืองท่ีดีคนรู้จกัอยู่แล้ว 
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เคยผลิตในรูปแบบวรรณกรรมอีกด้วย เม่ือน ามาผลิตเป็นละครเวที จึงท าให้มีจ านวนรอบท่ีเยอะ 
ดงันัน้ การเลือกเร่ืองท่ีเคยผลิตในส่ืออ่ืน เช่น วรรณกรรม หรือ ภาพยนตร์     ก็จะท าให้ผู้ชมเกิด
ความมัน่ใจในงานแสดงท่ีจะได้รับชมอีกด้วย” (ฤดีภญั แสงชโูต,  สมัภาษณ์, 2562) 

ในท านองเดียวกันบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) เช่ือว่า  
การเลือกเร่ืองท่ีคนรู้จักอยู่แล้ว เคยผลิตในส่ือต่าง ๆ มาแล้ว เป็นการง่ายต่อการประชาสัมพันธ์
มากกว่าการน าเร่ืองใหม่มาผลิต ดงัท่ี เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวว่า 
“การเลือกเร่ืองท่ีคนรู้จัก หรือ เร่ืองเก่าท่ีอาจเคยผลิตในส่ือต่างๆ มาแล้ว จะท าให้ ง่ายในการ
ประชาสมัพนัธ์มากกว่าเร่ืองใหม่ท่ีคนไม่รู้จกัเลย ไม่รู้ว่าเร่ืองท่ีจดัแสดงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร ผู้ชม
บางกลุ่มก าหนดราคาบตัรในการชมไว้แล้ว เพราะฉะนัน้ผู้ชมกลุ่มนีจ้ะเลือกว่าจะไปชมเร่ืองไหน” 
(เกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ,  สมัภาษณ์, 2562) 

เฉกเช่นบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด แสดงทัศนะว่า แม้เร่ืองจะแต่ง
ขึน้ใหม่แต่บริษัทใช้เพลงท่ีคนคุ้นเคย ท าให้ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ ดงัท่ี วัชระ แวววุฒินันท์ 
กรรมการบริหาร กล่าวว่า “ละครท่ี JSL แม้เป็นเร่ืองท่ีแต่งขึน้ใหม่ แต่บริษัทใช้เพลงท่ีประกอบใน
ละครทัง้หมดของ ครูเอือ้ สุนทราภรณ์ ซึ่งเคยผลิตและเผยแพร่แล้ว ดงันัน้ ผู้ชมจึงรู้จกัและคุ้นเคย 
จึงเป็นการง่ายต่อการโปรโมท และ ท าให้ผู้ ชมอยากดูละครของบริษัท” (วัชระ แวววุฒินันท์ ,  
สมัภาษณ์ : 2562) 

สอดคล้องกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า การเลือกเร่ืองควรดู
จากช่วงเวลาให้เหมาะสม นอกจากนี ้เร่ืองท่ีผู้ ชมรู้จกัหรืออาจเคยท ามาแล้วหรือผลิตในส่ืออ่ืนๆ 
อาจท าให้คนสนใจอยากชม ดงัท่ี เอกชยานนัต์ เทพวนินกร กรรมการบริหาร ได้กล่าววา่ “หน้าหนงั
คือทัง้หมด แต่หน้าหนงันัน้ ผู้ชมชอบ บริษัทจะคิดด้วยว่าเร่ืองนีเ้หมาะสมหรือไม่ อย่างสมมุติว่า 
ละครเร่ืองรองเท้าของพ่อ ณ จงัหวะนัน้ ไม่ควรท างานประเภทอ่ืนด้วยบรรยากาศของเมือง อย่าง
ละครเร่ืองโหมโรง เม่ือปีท่ีแล้วครัง้ท่ี 3 คือมีแตค่นบอกอยากดโูหมโรง อาจเป็นเพราะละครเวทีเร่ือง
โห ม โรง  ค น รู้จั ก แ ล ะ เค ยถู ก ผ ลิ ต ใน รูป แบ บภ าพ ยน ต ร์  ผู้ ช ม คุ้ น เค ย  จึ งอ ย ากดู ”  
(เอกชยานนัต์ เทพวนินกร,  สมัภาษณ์, 2562) 

เหมือนกบับริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั อธิบายวา่ การเลือกเร่ืองท่ีคนรู้จกัเคยผลิต
มาแล้วในส่ือต่างๆ อาจท าให้ง่ายต่อการตดัสินใจของผู้ชมเพราะผู้ ชมทราบว่าก าลังจะได้ดอูะไร 
ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้จดัการ กล่าวว่า “การเลือกเร่ืองท่ีผู้ชม รู้จกัอยู่แล้ว หรือเคยผลิต
ในส่ือตา่งๆมาแล้ว เชน่ มนัเป็นสิ่งท่ีเข้าใจง่ายตอ่การตดัสินใจซือ้ ส าหรับผู้ชม เม่ือผู้ชมไม่ได้ดเูร่ือง
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ท่ีตนสนใจ หรือ เคยผลิตมานาน มันโหยหา แม้ว่าเค้าจะเคยดูมาแล้วก็ตาม” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร,  
สมัภาษณ์, 2562) 

ตา่งกบับริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด แสดงทศันะวา่ การเลือกเร่ืองหรือบทละคร ควร
เป็นสิ่งใหม่ เพราะการเลือกเร่ืองท่ีซ า้หรือเคยท ามาแล้ว ใช้ได้กับคอนเสิร์ตเท่านัน้ ดงัท่ี เอือ้อาทร 
วงศ์ศิริ ผู้บริหาร กล่าวว่า “การเลือกบทละครเก่า หรือการน าเร่ืองเก่า หรือ เคยท ามาแล้ว น่าจะ
ได้ผลส าหรับคอนเสิร์ต อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ชมในสมยันัน้โตเป็นผู้ ใหญ่ มีก าลงัซือ้แล้ว จึงโหยหา
อยากฟังเพลงเหล่านัน้ แต่ไม่ควรใช้แนวคิดนีก้ับละครเวทีหรือการแสดงสด เพราะอะไรท่ีเป็น
ต านาน โบราณมากๆ เด็กสมัยนีไ้ม่ชอบ ดงันัน้ บริษัทจึงพยายามสร้างสรรค์บทละครขึน้ใหม่ ท่ี
ส าคญัการสร้างสรรค์ละครเวทีของบริษัทเกิดจากความเห็นชอบของท่ีประชุมภายในของบริษัท” 
(เอือ้อาทร วงศ์ศริิ, สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปได้ว่า 5 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด
,บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน), บริษัท 
คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั และบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 88.33) หลงัจากวิเคราะห์
กลุม่เปา้หมายแล้ว บริษัทจะท าการคดัเลือกบทละครท่ีเป็นท่ีรู้จกั หรือเคยผลิตในส่ืออ่ืน เชน่ เร่ืองส่ี
แผ่นดิน เคยผลิตในรูปแบบวรรณกรรม, เร่ืองโหมโรง เคยผลิตในรูปแบบภาพยนตร์, เร่ืองโรมิโอ 
เคยผลิตในรูปแบบวรรณกรรมและภาพยนตร์ เป็นต้น ถือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใจในภาพและ
เนือ้หาท่ีจะเกิดขึน้ในละครให้เกิดกบัผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ แม้ว่า บริษัท  เจเอสแอล โกลบอล 
มีเดีย จ ากัด จะแต่งบทละครขึน้ใหม่ แต่เพลงท่ีน ามาใช้เป็นเพลง สุนทราภรณ์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ของบริษัทคุ้นชินเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่า การสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดกับผู้ ชมเป็นหนึ่งใน
วิธีการบริหารจดัการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย ทว่า อาจส่งผลให้การสร้างสรรค์ละครเวทีเชิง
พาณิชย์ท่ีเกิดขึน้ในอนาคตมีแนวโน้มการสร้างสรรค์ละครเนือ้หาใหม่ๆ ลดน้อยลง เพราะคนไทย
นิยมละครหรือเร่ืองท่ีเป็นท่ีรู้จกั และยงัอาจท าให้เกิดการผลิตซ า้อีกด้วย ตา่งจากอีก 1 บริษัทผลิต
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 16.66) ท่ีมุ่งผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์จากการสร้างสรรค์บทละครใหมข่องผู้ผลิตเป็นหลกั  

1.1.3 เนือ้หาของละครเวทีที่ได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของแต่ละบริษัท 
ผู้ วิจัยศึกษาเนือ้หาของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของทุกบริษัทโดย   

วดัจากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุปได้วา่   
บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด อธิบายว่า ละครท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของบริษัท เป็น

เร่ืองย้อนยคุเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แตส่ามารถเข้าถึงได้ทกุ
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กลุ่มเปา้หมาย ดงัท่ี ฤดีภญั แสงชโูต ผู้ควบคมุการผลิตละครเวที กล่าวว่า “ส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคลั 
เป็นเร่ืองท่ีแสดงถึง ศิลปวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ ความจงรักภักดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั เร่ืองเข้าใจง่าย สามารถเข้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เนือ้เร่ือง
เป็นเร่ืองท่ีตรงใจคนไทย เพราะเก่ียวกบัเร่ืองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนีก้ารน าเสนอ
ภาพอดีตในประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ ชมต่ืนตาต่ืนใจกับ สิ่งท่ีเกิดขึน้บนเวที” (ฤดีภัญ แสงชูโต,  
สมัภาษณ์, 2562) 
 

 

ภาพประกอบ 2 โปสเตอร์ละครเร่ือง ส่ีแผน่ดิน เดอะมิวสิคลั  

ท่ีมา: (Thai Ticket Major, 2563, ออนไลน์) 

เชน่เดียวกบับริษัท อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน) เห็นว่า ละครท่ีได้รับ
ความนิยมสูงท่ีสุดของบริษัท เป็นเร่ืองย้อนยุค เก่ียวกับดนตรีไทย เพ่ือน าเสนอความรุ่งเรืองของ
ศลิปวฒันธรรมไทย ดงัท่ี เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวว่า “ละครเร่ือง รอย
ดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั น าเสนอเร่ืองราวในอดีต เก่ียวกบัดนตรีไทย ซึ่งเป็นศลิปวฒันธรรมไทย แก่น
ของเร่ืองต้องการให้คนไทยเห็นถึงคณุคา่และความรุ่งโรจน์ของดนตรีไทยในอดีต บทละครเล่าเร่ือง
ผ่านตวัละคร 2 ยคุ ส่งผลให้การน าเสนอภาพบนเวทีท าให้ผู้ชมต่ืนตาต่ืนใจเพราะผู้ชมอาจไม่เคย
เห็น” (เกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ,  สมัภาษณ์, 2562) 
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ภาพประกอบ 3 โปสเตอร์ละครเร่ือง รอยดริุยางค์ เดอะ มิวสิคลั  

ท่ีมา: (Thai Ticket Major, 2563, ออนไลน์) 

ทิศทางเดียวกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า ละครเวทีท่ีได้รับ
ความนิยมสงูท่ีสดุของบริษัท เป็นละครเป็นเร่ืองย้อนยคุ เก่ียวกบัดนตรีไทย เร่ืองเคยถกูน าเสนอใน
รูปแบบภาพยนตร์ จึงท าให้ง่ายต่อการ ท าความเข้าใจกับผู้ชมและการประชาสมัพันธ์ ดงัท่ี เอก
ชยานันต์ เทพวนินกร กรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า “เร่ืองโหมโรง เคยถูกน าเสนอในรูปแบบ
ภาพยนตร์ ท าให้คนรู้จกัพอสมควร แต่บริษัทน ามาเสนอในรูปแบบละครเวที เร่ืองราวเป็นเร่ืองใน
อดีตเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย ดนตรีไทย มีการน าวงดนตรีไทยประชนัสดบนเวที ซึง่ไม่เคยมีในละคร
เวทีมาก่อน ผู้ชมไม่เคยเห็น สร้างความเพลิดเพลินแก่อยู่ชมได้เป็นอย่างดี จึงเกิดสุนทรียภาพใน
ละครเวทีอยา่งลงตวั” (เอกชยานนัต์ เทพวนินกร, สมัภาษณ์, 2562) 

 

ภาพประกอบ 4 โปสเตอร์ ละครเร่ือง โหมโรง เดอะ มิวสิคลั  

ท่ีมา:  (วิกิพีเดีย, 2563, ออนไลน์) 
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เหมือนกบักบับริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั เช่ือว่า ละครเวทีท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ
ของบริษัท เป็นเร่ืองท่ีเคยท ามาแล้วหลายครัง้ แต่ผู้ก ากบัตีความและน าเสนอใหม่ ดงัท่ี เอือ้อาทร 
วงศ์ศิริ ผู้บริหาร กล่าวว่า “แม่นาค เดอะมิวสิคลั เป็นเร่ืองในอดีตท่ีคนรู้จกั มีการท าซ า้หลายครัง้ 
หลายส่ือ แตบ่ริษัทดรีมบอกซ์ น าเสนอใหม่ ทัง้การตีความและเทคนิคการน าเสนอพิเศษ ผลท าให้
ผู้ ชมต่ืนตาต่ืนใจจากภาพวิถีชีวิตคนในอดีต เกิดอรรถรสท่ีผู้ ชมไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นบนเวที ”  
(เอือ้อาทร วงศ์ศริิ, สมัภาษณ์, 2562) 
 

 

ภาพประกอบ 5 โปสเตอร์ ละครเร่ือง แมน่าค เดอะ มิวสิคลั  

ท่ีมา:  (LINE TODAY, 2563, ออนไลน์) 

เฉกเช่นเดียวกับบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด แสดงทัศนะว่า ละคร
เวทีท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด เกิดจากหลายปัจจยั ได้แก่ 1.เป็นเร่ืองราวย้อนยุค 2.เนือ้เร่ืองสนุก     
3.นกัแสดงมีทกัษะการแสดงและการร้องเพลงดี 4.เพลงสนุทราภรณ์มีผู้ติดตามอยู่แล้ว ดงัท่ี วชัระ
แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร กลา่ววา่  
 

หนึ่งในดวงใจ เดอะมิวสิคลั เป็นละครที่ประสบความส าเร็จสงูที่สดุของบริษัท เพราะน าเสนอ
เร่ืองย้อนอดีตในยคุที่มีความสขุ สงบ สวยงาม วิถีชีวิตแบบไทยๆ ยิ่งเสริมกบัเพลงสนุทราภรณ์ที่
เป็นองค์ประกอบหลกั ท่ีส าคญั นกัแสดงมีทกัษะการแสดงและการร้องเพลงที่ดี สามารถแสดง
และถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างลึกซึง้ การน าเสนอภาพในอดีตที่งดงาม ท าให้ผู้ ชมช่ืนชอบ 
นอกจากนี ้เพลง  สุนทราภรณ์เป็นองค์ประกอบหลกัส าคญัของละครเวทีของบริษัท JSL ซึ่ง
ผลงานเพลงสนุทราภรณ์ มีกลุม่แฟนคลบัที่ติดตามและช่ืนชอบอยู่แล้ว เมื่อสร้างละครเวทีท่ีน า
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เพลงสุนทราภรณ์มาใช้ กลุ่มแฟนคลับสุนทราภรณ์จึงมาชมละคร  (วัชระ แวววุฒินันท์ ,  
สมัภาษณ์, 2562) 

 

ภาพประกอบ 6 โปสเตอร์ ละครเร่ือง หนึง่ในดวงใจ เดอะ มิวสิคลั  

ท่ีมา: (PANTIP, 2563, ออนไลน์) 

สอดคล้องกับบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด อธิบายว่า ละครท่ีได้รับความนิยมสูง
ท่ีสุด เป็นเร่ืองการน าวรรณกรรมท่ีคนรู้จกัมาสร้างสรรค์ด้วยการสลบัตวัละครระหว่างเร่ือง ท าให้
เกิดเป็นละครตลก ซึ่งเป็นท่ีช่ืนชอบของคนไทย ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้จดัการ กล่าวว่า 
“เร่ืองท่ีน ามาสร้าง เป็นการน าเอาเร่ืองท่ีทกุคนรู้จกัอยู่แล้ว คือ โรมีโอกบัจเูลียต และ ขวญักบัเรียม 
ซึ่งเป็นวรรณกรรมในอดีตท่ีมีช่ือเสียง แตน่ าตวัละครมาสลบัขัว้ เป็นโรมิโอกับอีเรียม จึงเกิดความ
สนกุ ตลก เป็น Comedy ในสว่นภาพท่ีน าเสนอเป็นภาพในอดีตของทัง้สองยคุ ท าให้ผู้ชมแปลกตา
กบัการสร้างสรรค์ฉากและองค์ประกอบตา่งๆ” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร,  สมัภาษณ์, 2562) 

 

ภาพประกอบ 7 โปสเตอร์ ละครเร่ือง โรมิโอ กะ อีเรียม  

ท่ีมา: (Ras ‘s Blog, 2563, ออนไลน์) 
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สรุปได้ว่า ละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุของทุกบริษัท มีเนือ้หา
ทิศทางเดียวกนัทัง้หมด (ทกุบริษัท คดิเป็น ร้อยละ 100) คือ มีเนือ้หาหรือเหตกุารณ์ท่ีเป็นชว่งเวลา
ในอดีต และน าเสนอเนือ้หาเก่ียวศิลปวฒันธรรมไทย เชน่ เร่ืองโหมโรง เดอะ มิวสิคลั และ เร่ืองรอย
ดริุยางค์ เดอะ มิวสิคลั น าเสนอเร่ือง ดนตรีไทย ,เร่ืองส่ีแผ่นดิน น าเสนอวิถีชีวิตของคนในวงั ,เร่ือง
แมน่าค น าเสนอความเช่ือ เร่ืองผี ของชาวบ้าน เป็นต้น ถือเป็นการน าเสนอภาพหรือเร่ืองราวท่ีผู้ชม
อาจไม่เคยเห็น ท าให้เกิดอรรถรสกับผู้ ชม เกิดความเพลินเพลิน ต่ืนตาต่ืนใจกับภาพอดีตใน
ประวตัศิาสตร์ ในขณะชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ สะท้อนให้เห็นวา่ ผู้ชมคนไทยอาจเร่ิมตระหนกัและ
เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมอันงดงามของชาติมากยิ่งขึน้ ทว่า ปรากฏการณ์
ดงักลา่วอาจสะท้อนวา่ ผู้ชมคนไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพ อาจเกิดสภาวะความโหยหาอดีต เพราะ
ความวุน่วายในเมืองหลวง หรือ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจบุนั   

1.1.4 เนือ้หาของละครเวทีที่ได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของแต่ละบริษัท      
ผู้วิจยัศกึษาเนือ้หาของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุของทกุบริษัท โดยวดั

จากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุปได้วา่   
บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด เช่ือว่า ละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด เป็นเร่ือง

เก่ียวกับกลุ่มวยัรุ่นในยุคปัจจบุนั เป็นเร่ืองเฉพาะท่ีอาจท าให้จ ากัดผู้ชมในวงแคบ ดงัท่ี เอือ้อาทร 
วงศศ์ริิ ผู้บริหาร กลา่ววา่  

วยัอะเฟร่ด เป็นละครท่ีแตง่ขัน้ใหม ่เป็นเร่ืองราวของกลุม่วยัรุ่นท่ีรักการทอ่งเที่ยว จนกระทัง่ไปมี
ปัญหากบักลุม่คนรุ่นเก่า ในประเด็นเร่ืองทศันคต ิเร่ืองคอ่นข้างเฉพาะเจาะกลุม่วยัรุ่น อาจท าให้
กลุ่มผู้ ชมแคบ เป็นผลท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนี ้ละครจัดแสดงที่ โรงละคร 
Bangkok theater Metropolis สถานที่ใหม่ ผู้ ชมไม่ค่อยรู้จัก ไม่สะดวกในการเดินทาง การ
ประชาสมัพนัธ์อาจไม่ทัว่ถึง หรือการประชาสมัพันธ์อาจไม่ชัดเจน หรือนกัแสดงอาจเป็นที่ไม่
รู้จกั (เอือ้อาทร วงศ์ศิริ,  สมัภาษณ์, 2562) 

 

ภาพประกอบ 8 โปสเตอร์ ละครเร่ือง วยัอะเฟร่ด  

ท่ีมา: (PANTIP, 2563, ออนไลน์) 
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ในท านองเดียวกนับริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั แสดงทศันะวา่ ละคร
เวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ เพราะเนือ้เร่ืองเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่ม ผู้ชมไม่เกิดแรงจงูใจในการชม
ละคร และ นกัแสดงไมเ่ป็นท่ีรู้จกั ดงัท่ี วชัระ แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร กลา่ววา่  
 

เร่ือง ว้าวุ่น 2013 ที่จัดขึน้ในปี 2556 สาเหตุที่ไม่ได้รับการตอบรับ มีดงันี ้ 1. เนือ้เร่ืองมีความ
จ ากดัในวงแคบ เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตนิสติ สถาปัตย์ จฬุาฯ ซึง่เป็นเร่ืองเฉพาะกลุม่ ท าให้
เกิดจ ากดัผู้ชมในวงแคบ 2.ผู้ชม ประจ าของบริษัท คือ ผู้ชมละครชุด สนุทราภรณ์ เดอะมิวสิคลั 
ดงันัน้ เมื่อเปรียบเทียบกัน จึงไม่มีแรงจูงใจในการชม 3. ความน่าสนใจของนกัแสดงน ายงัไม่
ดึงดดูพอ  โดยเฉพาะ  นกัแสดงหลกัเป็นนกัแสดง หรือ นกัร้องวยัรุ่นที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จกัของ
กลุม่แฟนละครเวทีมากนกั (วชัระ แวววฒุินนัท์,  สมัภาษณ์, 2562)  

 

ภาพประกอบ 9 โปสเตอร์ ละครเร่ือง ว้าวุน่ 2013  

ท่ีมา: (OK Nation Blog, 2563, ออนไลน์) 

เฉกเช่นบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด เห็นว่า ละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อย
ท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีแตง่ขึน้ใหม่ และเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่ม ท าให้กลุ่มเปา้หมายแคบ ดงัท่ี เอก
ชยานนัต์ เทพวนินกร กรรมการบริหาร กล่าวว่า “ละครเร่ือง รองเท้าของพ่อ เป็นละครแตง่ขึน้ใหม ่
มีเนือ้หาเก่ียวกบัครอบครัวคนจีนท่ีต้องการถ่ายทอดธุรกิจและแนวคิดเชิงธุรกิจจากรุ่น   สู่รุ่น ผู้ชม
น่าจะไม่เข้าใจ ไม่น่าสนใจ เพราะเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่มมากเกินไป” (เอกชยานันต์  เทพวนินกร,  
สมัภาษณ์, 2562) 
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ภาพประกอบ 10 โปสเตอร์ ละครเร่ือง รองเท้าของพอ่  

ท่ีมา: (siampicganesha, 2563, ออนไลน์) 

สอดคล้องกับบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า ละครเวทีท่ีได้รับความ
นิยมน้อยท่ีสุดเป็นเร่ืองท่ีแต่งขึน้ใหม่ เก่ียวกับทหาร เร่ืองค่อนข้างเฉพาะ จึงจ ากัดผู้ชมในวงแคบ 
ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้ จัดการ กล่าวว่า กล่าวว่า “ละครเวที เร่ือง เพลงรักสามฤดู คน
นิยมน้อยอาจเน่ืองจากเร่ืองคอ่นข้างเฉพาะกลุ่ม บทละครเล่าถึงทหารไทย ท่ีถกูส่งไปรบท่ีประเทศ
เกาหลี เนือ้เร่ืองอาจไม่น่าสนใจ ท่ีส าคญับทละครถูกแต่งขึน้ใหม่” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร,  สมัภาษณ์ : 
2562) 

เหมือนกบับริษัท ซีเนริโอ จ ากดั อธิบายว่า ละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด
ของบริษัทเป็นละครท่ีแตง่เร่ืองใหม่ และ เป็นรูปแบบใหม่ ท่ีเรียกว่าละครกึ่งโชว์ ไม่มีบทพูด ท าให้
กลุ่มผู้ชมเข้าไม่ถึง ดงัท่ี ฤดีภญั แสงชโูต ผู้ควบคมุการผลิตละครเวที กล่าวว่า “ละครเร่ือง Boxing 
boys Non-verbal 10.40 เป็นละครเวทีท่ีแตง่เร่ืองใหม่ บทพดูน้อยมาก เน้นการน าเสนอศลิปะมวย
ไทยร่วมกับการเต้นสมัยใหม่ ผู้ชมอาจเข้าไม่ถึง เม่ือผู้ชมกลุ่มแรกไม่ประทับใจ ไม่มีการบอกต่อ 
ยอดบัตรจึงไม่ขยับ ถึงแม้ว่าจะมีการประชมสัมพันธ์มากก็ตาม” (ฤดีภัญ แสงชูโต,  สัมภาษณ์, 
2562) 
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ภาพประกอบ 11 โปสเตอร์ ละครเร่ือง Boxing Boys  

ท่ีมา:  (Allthpop, 2563, ออนไลน์) 

ในขณะท่ีบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) แสดงทศันะว่า ละคร
เวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ เป็นละครท่ีถกูแตง่ขึน้ใหม่ แตน่ าเอาตวัละครท่ีอยูใ่นวรรณกรรมมา
เป็นตัวละครหลัก กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ ดังท่ี เกรียงกานต์  
กาญจนะโภคนิ ผู้บริหาร ได้กลา่ววา่  
 

สดุสาคร ดิแอดเวนเจอร์ เป็นละครท่ีน าตวัละครสดุสาครมาจากวรรณคดีไทย แต่เนือ้เร่ืองแต่ง
ขึน้ใหมท่ัง้หมด โดยมุ่งกลุม่เป้าหมายเป็นเด็ก หรือ ท่ีเรียกว่า ละครเด็ก เร่ิมต้น บริษัทมีแนวคิด
วา่ ท าให้เด็กด ูผู้ปกครองก็ต้องพามาด ูแตท่ี่ไมป่ระสบความส าเร็จเพราะเวลาไปชนกบั Disney 
on Ice ที่ส าคญั บริษัทวิเคราะห์ผิด คิดว่า เด็กปิดเทอมโรงเรียนยงัสามารถติดต่อเด็กได้ แต่
ความเป็นจริง เมื่อเด็กปิดเทอม โรงเรียนจะไม่สามารถติดต่อเด็กได้ กลุม่เป้าหมายไม่สามารถ
เดินทางไปชมเองได้และไมส่ามารถซือ้บตัรชมเองได้ ถือเป็นข้อผิดพลาดของบริษัทอยา่งมาก  
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน,  สมัภาษณ์, 2562) 

 
สรุปได้ว่า เนือ้หาของบทละครท่ีได้รับความนิยมน้อย ของบริษัทละครเวที   

เชิงพาณิชย์ทกุบริษัท (ทกุบริษัท คดิเป็นร้อยละ 100) เป็นเร่ืองท่ีแตง่ขึน้ใหม่ เนือ้หาเป็นเร่ืองเฉพาะ
กลุ่ม เช่น เร่ืองว้าวุ่น น าเสนอเร่ือง นิสิต คณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ , เร่ืองวัยอะเฟร่ด เสนอเร่ือง 
กลุ่มนกัท่องเท่ียว วยัรุ่น, เร่ืองเพลงรักสามฤด ูน าเสนอ เร่ืองทหาร เป็นต้น สง่ผลให้จ ากดักลุม่ผู้ชม
ในวงแคบเฉพาะผู้ ท่ีสนใจเนือ้หาดงักล่าว ถึงแม้วา่ บริษัท อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน) 
จะน าตวัละครสดุสาคร จาก วรรณคดีไทย มาสร้างสรรค์ละครเวที แตเ่นือ้หาเป็นเร่ืองแต่งขึน้ใหม ่
ท าให้จ ากดักลุ่มเปา้หมายเฉพาะ คือ กลุ่มเด็ก ซึ่งกลุ่มเปา้หมายไม่มีความพร้อมในการซือ้บตัรเข้า
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ชม และการเดินทางไปชมละคร ส่งผลโดยตรงกับจ านวนผู้ชม สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทผลิตละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ อาจเกิดข้อผิดพลาดในการเลือกกลุ่มเปา้หมาย หรือ การเลือกเร่ืองเพ่ือน ามาผลิต
ละครเวทีเชิงพาณิชย์    

1.1.5 รูปแบบการน าเสนอละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด 
ผู้วิจยัต้องการศึกษารูปแบบการน าเสนอละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยม

สงูท่ีสดุของทกุบริษัท โดยวดัจากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุปได้วา่    
บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า ละครเพลงคือรูปแบบของการน าเสนอละคร

เร่ืองส่ีแผน่ดนิ เดอะมิวสิคลั ดงัท่ี ฤดีภญั แสงชโูต ผู้ควบคมุการผลิตละครเวที กลา่วว่า “ละครเร่ือง
ส่ีแผ่นดิน เดอะ มิวสิคลั เป็นรูปแบบละครเพลง แตไ่ม่ใช่ sung through การน าเสนอมีทัง้ร้องเพลง 
เต้นร า รวมทัง้เทคนิคท่ีน่าสนใจ อาจท าให้ถกูจริตกบัผู้ชมไทยท่ีชอบมหรสพท่ีมีเพลงประกอบ แต่
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ไม่ได้หมายถึงความอลงัการอย่างเดียวละครเวทีเชิงพาณิชย์แบบเล็กๆ ก็มี” 
(ฤดีภญั แสงชโูต,  สมัภาษณ์, 2562) 

เช่นเดียวกบับริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั เห็นว่า ละครเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสุด 
คือ แม่นาค เดอะมิวสิคลั เป็นละครเพลง ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีคนไทยช่ืนชอบ ดงัท่ี เอือ้อาทร วงศ์ศิริ 
ผู้บริหาร กล่าวว่า “ละครเร่ือง แม่นาค เดอะมิวสิคลั เป็นละครเวทีรูปแบบละครเพลง ท่ีด าเนินเร่ือง
ด้วยการร้องเพลงทัง้เร่ือง หรือท่ีเรียกว่า Sung through คนสมัยนีน้ิยมเสพละครเพลงเพราะการ
น าเสนอมีทัง้เพลง การเต้นร า การน าเสนอเทคนิคพิเศษท่ีน่าติดตาม ถูกจริตการเสพมหรสพของ
คนไทย นอกจากนี ้ผู้ชมอาจรู้สึกว่าราคาบตัรชมละครเพลงคุ้มกว่าราคาบตัรชมละครพูด” (เอือ้
อาทร วงศ์ศริิ,  สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกบับริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั เช่ือวา่ ละครเร่ืองโหมโรง เป็นละครเร่ือง
ท่ีได้รับนิยมสงูท่ีสดุของบริษัท รูปแบบการน าเสนอเป็นละครเพลง ซึง่ถกูจริตผู้ชมคนไทย ดงัท่ี เอก
ชยานันต์ เทพวนินกร กรรมการบริหารของบริษัท กล่าวว่า  “ละครเร่ือง โหมโรง เดอะ  มิวสิคัล 
น าเสนอรูปแบบละครเพลง และเหมาะเป็นละครเพลง เพราะการท าละครเพลงต้องประกอบด้วย
หลายองค์ประกอบ ทัง้ฉาก ไฟ เทคนิคการน าเสนอ ท าให้ผู้ ชมได้อรรถรส ดงันัน้ ละครเพลงเป็น
รูปแบบท่ีลงตวัท่ีสดุ” (เอกชยานนัต์ เทพวนินกร, สมัภาษณ์, 2562) 

ทิศทางเดียวกบับริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั แสดงทศันะว่า ละครเวที 
เร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด คือ หนึ่งในดวงใจ เดอะมิวสิคัล เป็นละครเพลง  ดังท่ี วัชระ  
แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร กล่าววา่ “ละครเวที เร่ือง หนึง่ในดวงใจ เดอะมิวสิคลั เป็นละครเพลง 
สาเหตท่ีุละครเพลงได้รับความนิยมส าหรับผู้ชมไทยมีปัจจยัหลายอยา่งเช่น เพลงเพราะ เทคนิคต่ืน
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ตา ต่ืนใจ เม่ือผู้ชมตัง้ใจมาชมมหรสพ ผู้ชมต้องการความสขุ ความด่ืมด ่า ความบนัเทิง เพลงเป็น
จดุหนึง่ท่ีเอือ้ให้ถึงความสขุความบนัเทิงได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนัน้ละครเพลงจงึมีแต้มตอ่ในการ
ท่ีจะสร้างความสขุให้กบัตวัผู้ชมได้มากกวา่ละครพดู” (วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 

สอดคล้องกับบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) อธิบายว่า ละคร
เร่ือง รอยดริุยางค์ เป็นละครท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด น าเสนอในรูปแบบละครเพลง ท าให้ผู้คน
เข้าถึงได้ง่าย ดังท่ี เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ผู้ บริหารบริษัท ได้กล่าวว่า  “ละครเร่ือง รอย
ดุริยางค์ เดอะมิวสิคัล เป็นละครเพลงท่ีได้รับการตอบรับมากท่ีสุด ละครเวที คือ เอนเตอร์เทน 
ดงันัน้ การน าเสนอภาพบนเวทีจึงออกแบบให้มีเทคนิคพิเศษตา่งๆ ทัง้ไฟและฉาก รวมทัง้นกัแสดง
ท่ีทัง้ร้องเพลงและเต้นร า ยิ่งท าให้ผู้ชมรู้สึกคุ้มค่าบตัรเม่ือได้ชมละคร ท่ีส าคญัเพลงเข้าถึงได้ง่าย
กว่า ยิ่งถ้าท าเพลงดี ความหมายดี ผู้ชมยิ่งเข้าถึงง่าย หรือถ้าเป็นเพลงท่ีคนรู้จกัหรือคุ้นเคย ย่ิงง่าย 
เพลงสามารถเข้าถึงหวัใจผู้ชมได้ง่าย”  (เกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ,  สมัภาษณ์, 2562) 

ในท านองเดียวกนับริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั เห็นวา่ ละครเร่ืองโรมิโอกบั อีเรียม 
เป็นละครเพลง ของบริษัทท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะจริตการเสพมรหสพของคน
ไทย นิยมเสพงานท่ีมีเพลงประกอบ ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้จดัการ กล่าวว่า “ละครเร่ือง
โรมิโอกับอีเรียม เป็นละครเพลง บางคนก็ว่า ละครกึ่งคอนเสิร์ต คือ มีทัง้การเล่นละครและมีการ
ร้องเพลง มีเทคนิคการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ผู้ชมช่ืนชอบเพราะถูกจริตการเสพงานบนัเทิงของผู้ชม
คนไทยท่ีชอบความสนกุสนาน ร่ืนเริง และมีเพลงหรือดนตรีประกอบการแสดง” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร,  
สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปได้ว่า ละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุของทกุบริษัท มีรูปแบบ
การน าเสนอทิศทางเดียวกันทัง้หมด (คิดเป็น ร้อยละ 100) คือ รูปแบบละครเพลง (Musical) 
สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ชมคนไทยท่ีช่ืนชอบมหรสพบนัเทิงท่ีมีเพลงประกอบ นอกจากนี ้ผู้ชมยงัได้ชม
ภาพการเต้นร าของนกัแสดง ฉากท่ีงดงาม เทคนิคการน าเสนอท่ีสร้างความรู้สึกต่ืนตา ต่ืนใจ ผู้ชม
อาจรู้สกึคุ้มคา่กบัราคาบตัรเข้าชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีมีราคาคอ่นข้างสงู  

1.1.6 รูปแบบการน าเสนอละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด 
ผู้วิจยัต้องการศึกษารูปแบบการน าเสนอละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยม

น้อยท่ีสดุของทกุบริษัท โดยวดัจากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุปได้วา่       
บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด อธิบายว่า ละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด เป็น

รูปแบบละครพูด ดงัท่ี เอือ้อาทร วงศ์ศิริ ผู้บริหาร กล่าวว่า “ละครท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด ถูก
น าเสนอในรูปแบบละครพดู คือ ละครเร่ือง วยัอะเฟร่ด ไม่มีเพลง เพราะเป็นละครพดู มีเพียงดนตรี
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ประกอบ เนือ้หา รูปแบบ และเทคนิคการน าเสนอเน้นบทพดู จงึอาจท าให้ไม่นา่สนใจ ไม่ถกูใจผู้ชม
คนไทย” (เอือ้อาทร วงศ์ศริิ, สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด เห็นว่า ละครเร่ืองรองเท้าของพ่อ เป็น
ละครพูดท่ีคนนิยมน้อยท่ีสดุของบริษัท ดงัท่ี เอกชยานนัต์ เทพวนินกร กรรมการบริหารของบริษัท 
กล่าววา่ “ละครเวทีเร่ืองรองเท้าของพ่อ เป็นละครท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ รูปแบบการน าเสนอ
เป็นละครพดู ไม่มีเทคนิคมากมายเม่ือเทียบกบัละครเพลง อาจยิ่งท าให้ผู้ชมรู้สึกเบื่อ   ไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้ชม จึงไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ ชมคนไทย” (เอกชยานันต์  เทพวนินกร, 
สมัภาษณ์, 2562) 

ทิศทางเดียวกับบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ให้ข้อมูลว่า ละครเวที
เร่ือง ว้าวุ่น 2013 เป็นละครพูดท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของบริษัท ดังท่ี วัชระ แวววุฒินันท์ 
กรรมการบริหาร กลา่ววา่  
 

เร่ืองที่ได้รับความนิยมน้อยที่สดุคือเร่ือง ว้าวุ่น 2013 ที่จัดขึน้ในปี 2556 ละครเร่ืองนีเ้ป็นการ
น าเสนอรูปแบบละครพดู เป็นเร่ืองของนิสิตคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ในช่วงปี 2521 - 2526  ส่วน
หนึ่งอาจเป็นเพราะผู้ชมเป็นกลุม่ผู้ชมเดียวกนักบัละครชุด สนุทราภรณ์ เดอะมิวสิคลั ที่ช่ืนชม
การน าเสนอแบบละครเพลงเป็นทนุเดิม จึงไมส่นใจละครพดู นอกจากนีส้งัคมไทยยงัมองวา่การ
ชมละครเวทีเป็นมหรสพที่สิน้เปลือง ไม่น่าสนใจ น่าเบื่อ หากเทียบกับการชมคอนเสิร์ตของ
นกัร้องดงั  จึงสง่ผลท าให้ละครเร่ืองนีไ้ม่ประสบ ความส าเร็จ (วชัระ  แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 
2562) 

 
เช่นเดียวกับบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด เช่ือว่า ละครท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด คือ 

เร่ือง Boxing Boys เป็นละครพูด ดังท่ี ฤดีภัญ แสงชูโต ผู้ ควบคุมการผลิตละครเวที กล่าวว่า 
“ละครเร่ือง Boxing box เป็นละครพดู ท่ีมีบทพดูน้อย เน้นโชว์ศิลปะการตอ่สู้  มวยไทยและการเต้น
สมยัใหม่ ผู้ชมอาจไมช่อบรูปแบบการน าเสนอ โดยเฉพาะผู้ชมกลุ่มแรกท่ีเข้าชมละคร จงึไม่เกิดการ
บอกตอ่ ถึงแม้ทางบริษัทจะมีการประชาสมัพนัธ์ แตก็่ไมป่ระสบความส าเร็จ เร่ืองนี ้ผู้ชมน้อยท่ีสดุ” 
(ฤดีภญั แสงชโูต,  สมัภาษณ์, 2562) 

เหมือนกบับริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน) แสดงทศันะว่า ละคร
เร่ือง สุดสาคร ดิแอดเวนเจอร์ เป็นละครพูดมีเพลงประกอบ ท่ีประสบความส าเร็จน้อยท่ีสุด  ดงัท่ี 
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวว่า “บริษัทตดัสินใจท า สุดสาคร ดิแอดเวน
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เจอร์ ในรูปแบบละครพูดส าหรับเด็ก ท่ีมีเพลงประกอบ รูปแบบการน าเสนออาจยงัไม่ตอบสนอง
กลุม่เปา้หมายท่ีเป็นเดก็” (เกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ,  สมัภาษณ์, 2562) 

ต่างจากบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด อธิบายว่า ละครเร่ืองเพลงรักสามฤดู เป็น
ละครเพลงท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้จดัการ ท่ีให้การว่า “เพลง
รักสามฤด ูเป็นละครท่ีบริษัทตัง้ใจผลิตมาก แตไ่ด้รับความนิยมน้อย อาจเป็นเพราะเป็นละครเพลง 
ท่ีเป็นการน าเพลงมาเรียงร้อยต่อกันท่ีเรียกว่า JUKEBOX เพลงท่ีใช้ไม่ได้ถูกแต่งขึน้ใหม่ โดยการ
น ามาจากหลายศิลปิน แต่บริษัทใช้เพลงท่ีไม่ค่อยทันสมัย ท าให้ไม่ถูกใจกับกลุ่มเป้าหมายของ
บริษัท” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, สมัภาษณ์ : 2562) 

สรุปได้ว่า รูปแบบละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อย 5 ใน 6 ของบริษัทผลิตละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั,บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษัท อินเดก็ซ์ ครี
เอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน), บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด และบริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด คิด
เป็นร้อยละ 88.33)  เป็นรูปแบบละครพูด เช่น ละครเร่ือง ว้าวุ่น 2013 ของบริษัทเจเอสแอล  
โกลบอล มีเดีย จ ากดั ,ละครเร่ือง วยัอะเฟร่ด ของบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั, ละครเร่ือง รองเท้าของ
พ่อ ของบริษัท โต๊ะกลม จ ากัด เป็นต้น อาจเป็นเพราะการน าเสนอละครพูด มีเพียงบทสนทนา
ระหว่างตวัละคร ไม่มีการน าเสนอภาพท่ีสร้างความต่ืนตา ต่ืนใจ ท าให้ผู้ชมรู้สึกเบื่อ เป็นผลท าให้
ไม่สามารถดึงความสนใจของผู้ ชมได้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ ชมในสังคมไทยให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบละครเวที เช่น ฉาก เสือ้ผ้า แสง หรือเทคนิคพิเศษ มากกว่าการน าเสนอเนือ้หาเป็น
หลกั อาจท าให้ในอนาคตการสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ ต้องน าเสนอในรูปแบบละครเพลง
เพียงเท่านัน้ ในขณะท่ี 1 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด คิด
เป็นร้อยละ 16.66) น าเสนอละคร เร่ือง เพลงรักสามฤดู ในรูปแบบ ละครเพลง ประเภท 
JUKEBOX ท่ีน าบทเพลงมาร้อยเรียงต่อกันในละคร พบว่า เพลงท่ีน ามาใช้ ไม่เป็นท่ีรู้จัก จึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้ชมท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายของได้  

1.1.7 การเลือกช่วงวันในจัดแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
ผู้วิจยัพบว่า การเลือกช่วงวนัในการจดัแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์มีผลโดยตรง

กบัความส าเร็จของการจดัแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ สรุปได้ดงันี ้
บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั ให้ข้อมลูว่า ช่วงเวลาและสถานการณ์บ้านเมืองเป็นตวัแปร

ส าคญัท่ีบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรน ามาพิจารณาในการจดัการแสดงละคร ดงัท่ี ฤดีภญั 
แสงชโูต ผู้ควบคมุการผลิตละครเวที กล่าวว่า “บริษัทเคยไม่ใส่ใจกับช่วงเวลาในการจดัการแสดง 
เพราะเช่ือว่า ละครดี ผู้ ชมต้องมาชม จนกระทั่งบริษัทพลาด จึงมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
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ช่วงเวลาจดัการแสดงอย่างจริงจงั พบว่า ช่วงเวลาและเหตกุารณ์บ้านเมืองมีผลมาก ละครเร่ืองส่ี
แผ่นดิน เดอะมิวสิคลั เป็นละครท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสดุของบริษัท ช่วงเวลาจดัการแสดงเป็นอีก
เหตผุลท่ีท าให้ละครเร่ืองนีป้ระสบความส าเร็จ” (ฤดีภญั แสงชโูต, สมัภาษณ์, 2562) 

ในท านองเดียวกันบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด แสดงทัศนะว่า 
ชว่งเวลาในการจดัแสดงขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น โรงละคร คิวนกัแสดง และงานของบริษัท 
รวมถึงการพิจารณาเหตกุารณ์บ้านเมือง ดงัท่ี วชัระ แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร กล่าวว่า “การ
จัดแสดงละครของบริษัทมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น วันว่างของโรงละคร คิวนักแสดง รวมถึงการ
วางแผนงานของบริษัท นอกจากนี ้ยังต้องพิจารณาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ บ้านเมือง 
โดยเฉพาะเหตกุารณ์ทางการเมือง แม้ว่า โรงละครท่ีบริษัทใช้จดัละครเป็นประจ า จะห่างไกลการ
จดัเหตชุมุนมุทางการเมือง แตบ่ริษัทเช่ือว่าส่งผลโดยตรงกบัผู้ชม” (วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 
2562) 

สอดคล้องกบับริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั เช่ือวา่ การเลือกช่วงวนัจดัแสดงของบริษัท
ขึน้กับวนัว่างของโรงละคร แต่หากเกิดเหตกุารณ์ส าคญั บริษัทจะท าการเล่ือนการแสดง ผลดงัท่ี 
เอือ้อาทร วงศ์ศิริ ผู้บริหาร กล่าวว่า “บริษัทจะท าการวางแผนการจัดการแสดงละครตัง้แต่ต้นปี 
โดยพิจารณาจากวนัว่างของโรงละครเป็นหลกั แตห่ากเกิดเหตกุารณ์บ้านเมืองท่ีอาจส่งผลกระทบ
กบัการจดัแสดง บริษัทจะตดัสินใจย้ายวนัทนัที เพ่ือความปลอดภัยของผู้ชม” (เอือ้อาทร วงศ์ศิริ,  
สมัภาษณ์, 2562) 

ในขณะท่ีบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) แสดงทัศนะว่า 
ข้อผิดพลาดของการจัดแสดงละครเวทีเร่ืองท่ีไม่ประสบความส าเร็จ คือ ความผิดพลาดในการ
วิเคราะห์ช่วงเวลาจดัแสดง ดงัท่ี เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวว่า “ละคร
เร่ืองท่ีได้รับการตอบรับจากผู้ชมน้อยท่ีสดุ เกิดจากความผิดพลาดในเร่ืองการวิเคราะห์ช่วงเวลาใน
การจดัการแสดง บริษัทประเมินผิดคิดว่า ชว่งปิดเทอมจะเป็นช่วงท่ีนกัเรียนสามารถมาชมละครได้ 
แต่บริษัทลืมไปว่าช่วงปิดเทอม โรงเรียนไม่สามารถประสานให้นกัเรียนมาชมละครได้ นอกจากนี ้
ช่วงเวลาดงักล่าวยงัเป็นช่วงเดียวกบัการแสดงดิสน่ี ออนไอซ์ ท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงกบัยอด
ผู้ ชม  ดังนัน้  บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ควรพิจารณาช่วงเวลาในการจัดแสดงให้ดี ”  
(เกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ, สมัภาษณ์, 2562) 

ทิศทางเดียวกันบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด อธิบายว่า ละครท่ีได้รับความนิยม
น้อยท่ีสุดของบริษัทจดัแสดงในช่วงท่ีมีความไม่สงบทางการเมือง แม้ว่าสถานท่ีจดัแสดงจะห่าง
จากท่ีเกิดเหตุ แต่เป็นผลโดยตรงต่อการจ าหน่ายบัตร ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้ จัดการ 
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กล่าวว่า “สาเหตสุ าคญัอีกประการท่ีละครเร่ืองเพลงรักสามฤดู ไม่ประสบความส าเร็จ คือ เร่ือง
ความปลอดภัยเป็นส าคัญ เพราะช่วงเวลาของการแสดง เป็นช่วงท่ีมี เหตุไม่สงบทางการเมือง 
บริษัทคิดว่า สถานท่ีจดัการแสดงอยู่ห่างจากสถานท่ีเกิดเหต ุไม่น่าส่งผลกับผู้ชม จึงไม่เล่ือนการ
แสดง ผลคือยอดจ าหนา่ยบตัรน้อยมากท่ีสดุเท่าท่ีเคยผลิตละครเวที” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, สมัภาษณ์, 
2562)         

นอกจากนีบ้ริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั เห็นว่า ช่วงเวลามีความส าคญักบัการ
จดัการแสดงและการเลือกเร่ืองในการจดัการแสดง ดงัท่ี เอกชยานนัต์ เทพวนินกร กรรมการบริหาร
ของบริษัท กล่าวว่า “ในช่วงการจดัแสดง รองเท้าของพ่อ เป็นช่วงท่ีคนไทยก าลงัโศกเศร้ากับข่าว
การสวรรคตของรัชกาลท่ี 9 การจัดแสดงจึงไม่สามารถเลือกเร่ืองได้มากนัก คนจึงไม่อยากชม
มรหสพบันเทิง กรอปกับเป็นละครพูด อาจยิ่งท าให้ผู้ ชมรู้สึกเบื่อ จึงไม่ได้รับการตอบรับ ”  
(เอกชยานนัต์ เทพวนินกร, สมัภาษณ์, 2562)  

สรุปได้ว่า ช่วงเวลาในการจัดแสดง ทัง้ 6 บริษัทละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คิดเป็น
ร้อยละ 100) มีผลต่อจ านวนผู้ชม บริษัทต้องพิจารณาสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
หรือแม้แต่การวิเคราะห์ช่วงเวลาส าคญัของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท เช่น บริษั ทเจเอสแอล โก
ลบอล มีเดีย จ ากัด, บริษัทดรีมบอกซ์ จ ากดั และบริษัทบริษัทซีเนริโอ จ ากัด ท่ีตดัสินใจเล่ือนการ
จดัแสดงละครเม่ือเกิดสถานการณ์ทางการเมือง, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) 
พิจารณาชว่งปิดเทอมของเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเปา้หมายของละคร เป็นต้น ดงันัน้ ช่วงเวลาการจดัแสดง
ละครเวทีเชิงพาณิชย์สง่ผลโดยตรงตอ่การตดัสินใจของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย. 

1.2 ราคา (Price) หมายถึง การตัง้ราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ โดยผู้วิจยัต้องการ
ศกึษาการตัง้ราคาบตัรของแตล่ะบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด แสดงทัศนะเร่ืองราคาบตัรชมละคร ไว้ว่า แม้ว่าการคิดราคา
บตัรจะขึน้กับต้นทุนการผลิต แต่ราคาบตัรมีการแบ่งไว้หลายระดบั เพ่ือตอบสนองผู้ชมไทย ดงัท่ี 
ฤดีภัญ แสงชูโต ผู้ควบคมุการผลิตละครเวที กล่าวว่า “การคิดราคาบตัรจะมีมาตรฐานตามเงินท่ี
บริษัทลงทุนและผลก าไรท่ีตัง้เป้า ซึ่งมาตรฐานท่ีตัง้เอาไว้ ก็ใช้มานานมากแล้ว ได้แก่  1,000 , 
1,500 , 2,000 , 2,500 และ 3,000 บาท แต่จะมีบัตรส าหรับนักเรียน นักศึกษา ราคา 500 บาท
ด้วย เพ่ือให้นกัเรียนมีโอกาสเข้ามาชมละครของบริษัท การตัง้ราคาบตัรท่ีหลากหลายจะเป็นการ
ตอบสนองผู้ชมท่ีมีก าลงัซือ้ท่ีหลากหลาย” (ฤดีภญั แสงชโูต, สมัภาษณ์, 2562) 

ในขณะท่ีบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั ให้ข้อมลูว่า การตัง้ราคาบตัร แปล
ผนัตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่ไม่สามารถขยบัได้มาก และมีราคาหลายระดบั เพ่ือตอบสนองก าลงั
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ซือ้ของผู้ ชม ดังท่ี วัชระ แวววุฒินันท์ กรรมการบริหาร กล่าวว่า  “อันดับแรก สถานท่ีจะเป็น
ตวัก าหนดราคาบตัร อนัดบัสอง เศรษฐกิจเพราะแต่ละปีมันก็มีความผนัผวนของเศรษฐกิจ ท่ีจะ
เอือ้ต่อการจ่ายเงินของผู้ชม แต่ก็ไม่ได้ท าให้ราคามนัขยบัขึน้ลงมาก ราคาบตัรของบริษัทแทบจะ
เป็นราคาเดิม แตว่่าสิ่งท่ีจะต้องเสริมให้เค้ารู้สึกว่า คุ้มคา่ เพราะสภาวะเศรษฐกิจของไทยคอ่นข้าง
ผันผวน ตอนนีมี้ราคา 500, 1,000, 1,500, 2000 ,2,500 และ 3,000 บาท” (วัชระ  แวววุฒินันท์,  
สมัภาษณ์ : 2562) 

ท านองเดียวกันบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) เช่ือว่า ราคาบตัรถูก
ก าหนดมาตรฐานราคาบตัรไว้แล้วโดยค านวณจากต้นทนุและผลก าไร แม้วา่บริษัทต้องการขายใน
ราคาสูงกว่าปัจจุบนัก็ตาม ดงัท่ี เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวว่า  “จริงๆ 
แล้วราคาบตัรละครเวทีในประเทศไทย มี benchmark อยู่แล้ว บริษัทไม่สามารถคดิได้แพงเกินกว่า
คา่ราคามาตรฐานท่ีขายในประเทศไทย  ดงันัน้ ต่อให้ขายบตัรหมด ยงัไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ 
ส าหรับบริษัทอาศยัสปอนเซอร์ เพราะถ้าจะให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจริงๆ ต้อง 4,500 หรือ 5,000 
บาท แต่ราคาในปัจจุบนัอยู่ท่ี 1,000 , 1,500 , 2,000 , 2,500 และ 3,000 บาท นกัเรียน นกัศึกษา 
ราคา 500 บาท ไม่สามารถสูงไปมากกว่านี ้เพราะจะไม่มีผู้ ชมซือ้บตัร” (เกรียงกานต์ กาญจนะ
โภคนิ, สมัภาษณ์, 2562) 

เหมือนกับบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด อธิบายว่า ราคาบัตรของบริษัทไม่สามารถ
ขายได้ในราคาสูง เพราะต้องพิจารณาจากกลุ่มผู้ ชม และมีการตัง้ราคาบตัรเพ่ือตอบสนองกลุ่ม
ผู้ ชม ดังท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้ จัดการ กล่าวว่า “การตัง้ราคาบัตรเกิดจากการค านวณ
ต้นทนุก็จริง แตท่างบริษัทได้รับค าปรึกษาจากผู้ขายบตัร ก็คือ Thai Ticket Major ซึ่งให้ค าปรึกษา
ในการวางโครงสร้างของบตัรของบริษัทมาโดยตลอด Thai Ticket จะแนะน าราคามาตรฐานท่ีขาย
จาก Database ของ Thai Ticket คือราคา 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 และ 3,000 บาท” 
(พิริยะ โพธ์ิวิจิตร,  สมัภาษณ์, 2562) 

เฉกเช่นบริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด แสดงทศันะไว้ว่า แม้การคิดราคาบตัรจะมี
หลายปัจจยั แต่สดุท้าย ราคาบตัรต้องขายในราคาท่ีผู้ชมคนไทยสามารถซือ้ได้  ดงัท่ี เอกชยานนัต์ 
เทพวนินกร กรรมการบริหารของบริษัท กล่าวว่า “หลกั ๆ ก็มี 2 เร่ือง ได้แก่ ขนาดและสไตล์ระดบั
ของการผลิต อีกเร่ือง คือ Facility บริษัทก็ลองผิดลองถกู แตล่ะ Project  ไม่เหมือนกันเลย บริษัท
ศึกษา Learning Curve  ตลอดแต่บางทีก็พลาด มีการประเมินผิด สุดท้าย บัตรต้องเป็นราคา
ม าต รฐ าน ท่ี ค น ไทย รับ ได้  มี ตั ง้ แ ต่  500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 แล ะ  3,000 บ าท ”  
(เอกชยานนัต์ เทพวนินกร, สมัภาษณ์, 2562) 
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ต่างจากบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด ท่ีให้ข้อมูลว่า บริษัทตัง้ราคาบตัรจากต้นทุนการ
ผลิต โดยบริษัทมีสตูรการค านวณราคาบตัรชดัเจน ดงัท่ี เอือ้อาทร วงศ์ศริิ ผู้บริหาร กลา่ววา่  
 

บริษัทจะท าการวางแผนการจัดการแสดงละครตัง้แต่ต้นปี โดยพิจารณาจากวันว่างของ  
โรงละครเป็นหลกั สตูรการค านวณบตัรชมละคร คือ  )ต้นทุนการผลิตละคร ( ÷ (จ านวนรอบ×
จ านวนที่นัง่ของแต่ละรอบ) = ค่าบตัรชมราคาที่ต ่าที่สดุ การเพิ่มมลูค่าราคาบตัร ค านวณจาก
ต าแหน่งของที่นัง่ในโรงละครเพื่อสร้างก าไร เช่น ต้นทนุ 600,000 บาท บริษัทจดัแสดง 1 รอบ 
แตล่ะรอบโรงละครสามารถบรรจผุู้ชมได้ 500 คน ดงันัน้ บตัรที่ต ่าที่สดุจะเป็น (600,000) ÷  
(1 × 500) = 1,200 บาท แต่ที่ผ่านๆมาราคาบตัรชมละครของดรีมบอกซ์  มีราคา 800, 1,200, 
1,300, 1,500, 2,000 และ 2,500 บาท (เอือ้อาทร วงศ์ศิริ,  สมัภาษณ์ : 2562) 

 
สรุปได้ว่า 5 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั,บริษัท 

เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด, บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน), บริษัท โต๊ะ
กลม โทรทศัน์ จ ากดั และบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั คดิเป็นร้อยละ 88.33) ก าหนดราคาบตัรจาก
ต้นทุนการผลิตและผลก าไรท่ีบริษัทตัง้เป้าหมายไว้ แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน กรอปกับ
รายได้ของคนไทยท่ีไม่สูงมากนัก ท าให้การตัง้ราคามี 6 ระดบั ได้แก่ บตัรราคา 500 บาท, 1,000 
บาท, 1,500 บาท, 2,000 บาท, 2,500 บาท และ 3,000 บาท เพ่ือต้องการตอบสนองผู้ชมไทยท่ีมี
รายได้และก าลงัซือ้ท่ีแตกตา่งกนั ในขณะท่ีอีก 1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอกซ์ ร้อยละ 16.66) ค านวณ
จากต้นทนุการผลิตและจ านวนท่ีนัง่ทัง้หมดของการจดัแสดงละครเวที โดยราคาบตัรชมละครของด
รีมบอกซ์ ต ่าสุดอยู่ท่ีราคา 800 บาท และสูงสุดอยู่ท่ี 2,500 บาท สะท้อนให้เห็นว่า ราคาบตัรชม
ละครของบริษัทดรีมบอกซ์ จ ากดั มีความแปลผนัตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีผลโดยตรงกบัต้นทนุการ
ผลิต ท าให้ราคาไมค่งท่ีเฉกเชน่อีก 5 บริษัท  

1.3 โปรโมช่ัน (Promotion) หมายถึง วิธีการส่งเสริมการขายบัตรชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ เพ่ือกระตุ้นยอดขายตามเป้าประสงค์ของบริษัท รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัรชม
ละครของแตล่ะบริษัท ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทซีเนริโอ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า การส่งเสริมการขายบัตรท่ีได้ผลดีท่ีสุด คือ ช่วง
เทศกาล ช่องทางการจ าหน่ายบัตร คือ จ าหน่ายทาง Thai Ticket Major ดังท่ี ฤดีภัญ  แสงชูโต  
ผู้ควบคมุการผลิตละครเวที กลา่ววา่  

 
 



  76 

การสง่เสริมการขายของบริษัทท่ีได้ผลดี คือ ช่วงเทศกาล เช่น วนัแมพ่าคณุแม่มาดไูด้ลด 50 % 
หรือ ช่วงวนัพ่อพาคณุพ่อมาดู วนัปีใหม่ วนัตรุษจีน โปรโมชัน่ช่วงเทศกาลค่อนข้างได้รับความ
สนใจจากผู้ ชมเยอะมาก รองลงมา คือ การซือ้บัตรก่อนจ าหน่ายจริง หรือ Early bird และ
โปรโมชั่นซือ้ 4 คน จ่าย 3 คน นอกจากนี ้จะมีการวิเคราะห์การส่งเสริมการขายเพิ่มเติมหาก
การจดัแสดง 1 อาทิตย์ผา่นไป แล้วยอดขายไมเ่ป็นตามเป้า บริษัทจะคิดโปรโมชัน่เพิ่มเติมทนัที 
สว่นการจ าหนา่ยบตัร บริษัทใช้ Thai Ticket Major เนื่องจากสะดวกและมีประสทิธิภาพในการ
จ าหนา่ยบตัรดี )ฤดีภญั แสงชโูต ,  สมัภาษณ์ , 2562( 

 
ทิศทางเดียวกบับริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั แสดงทศันะวา่ โปรโมชัน่ชว่ง

เทศกาลจะได้รับการตอบรับท่ีดี รองงมาคือ การขายแบบ Early Bird และ  ซือ้ 5 แถม 1 ดงัท่ี วชัระ 
แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร กลา่ววา่  
 

การส่งเสริมการขาย หรือ โปรโมชั่นของบริษัทมีหลากหลาย แต่การส่งเสริมช่วงเทศกาลจะ
ได้ผลดี เช่น ช่วงวนัแม่ ช่วงปีใหม่ ช่วงตรุษจีน เป็นต้น การขายแบบก่อนเปิดจ าหน่ายบตัรจริง 
หรือที่เรียกว่า Early Bird ก็ได้ผลดีรองจากเทศกาล การขายบตัรแบบ ซือ้ 5 ฟรี 1 หรือ ซือ้ 10 
ฟรี 2 บริษัทก็ยงัน ามาใช้อยู่ ทัง้นีข้ึน้กบัสถานการณ์ยอดขายบตัรหลงัเปิดการแสดงในสปัดาห์
แรกเช่นกัน สว่นช่องการจ าหน่ายบตัร บริษัทให้ Thai Ticket Major เป็นผู้จดัจ าหน่ายทกุเร่ือง
ของบริษัท เพราะสะดวกและมีประสทิธิภาพในการจ าหนา่ยบตัร อีกทัง้มีสถานท่ีจ าหนา่ยหลาย
ที่  )วชัระ แวววฒุินนัท์ ,  สมัภาษณ์ , 2562( 

 
เช่นเดียวกับ บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) กล่าวว่า การลด

เปอร์เซ็นต์เป็นโปรโมชัน่ปกติท่ีทุกบริษัทน่าจะน าไปใช้ แต่โปรโมชัน่ท่ีจดัในช่วงเทศกาลเป็นผลดี
ท่ีสดุ ดงัท่ี เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ผู้บริหารบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) 
กล่าวว่า “การส่งเสริมการขายของบริษัทน่าจะเหมือนกับทุกบริษัท คือ การลด % จากราคาบตัร 
เช่น ลด10% หลังจากท่ีได้เห็นการออกส่ือโฆษณาละครเวทีของบริษัท แต่ท่ีเห็นผลชัดเจน คือ 
โปรโมชัน่ในช่วงเทศกาล เช่น ช่วงปีใหม่ ตรุษจีน วนัพ่อวนัแม่ นอกจากนี ้การลดราคาให้นกัเรียน 
นกัศึกษา หรือ หมู่คณะ ทางบริษัทก็ยงัท าอยู่ การจดัจ าหน่ายบริษัทเลือก Thai Ticket Major ใน
การดแูลการจ าหน่ายทัง้หมดเพราะสะดวกในการบริหารจดัการ” (เกรียงกานต์  กาญจนะโภคิน,  
สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด แสดงความเห็นว่า บริษัทมีระบบสมาชิก  
มีการลดเป็น % มีการเปิดขายบตัรก่อนการขายจริง หรือ Early Bird และมีโปรโมชัน่ช่วงเทศกาล
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ซึ่งถือว่าดี ดงัเช่น ดงัท่ี เอกชยานันต์ เทพวนินกร กรรมการบริหารของบริษัท กล่าวว่า “บริษัทมี
ระบบสมาชิกท่ีเรียกว่า สยามพิฆเนศ member card มีสมาชิกของบริษัทเองอยู่ การให้สิทธิพิเศษ
สมาชิก คือ การให้โอกาสในการซือ้บัตรแบบก่อนจ าหน่ายจริง หรือ Early bird แต่พบว่า ช่วง
เทศกาลมียอดขายท่ีดีท่ีสดุ เช่น ช่วงวนัแม่ ชว่งตรุษจีน เป็นต้น ช่องทางการจ าหนา่ยบตัรละครเวที 
บริษัทเลือก Thai Ticket Major เพราะเป็นมืออาชีพและง่ายต่อการบริหารจดัการ” (เอกชยานนัต์ 
เทพวนินกร, สมัภาษณ์, 2562) 

เหมือนกับบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั แสดงทศันะว่า โปรโมชัน่ของบริษัทมีทัง้ท่ีท า
เพ่ือสังคม กับท ากับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะวนัส าคญั หรือ ช่วงเทศกาล ดงัเช่น  พิริยะ โพธ์ิวิจิตร 
กรรมการผู้ จัดการ ได้กล่าวว่า “บริษัทมีโปรโมชั่นอยู่ 2 แบบคือ 1.คือท า CSR หรือท าเพ่ือสังคม 
และ 2.โปรโมชัน่กบัลกูค้าหรือสปอนเซอร์ซึ่งมีความหมายท่ีตา่งกนั แตอ่ย่างท่ี 2 จะได้ผลมากหาก
จดัเป็นโปรโมชัน่ช่วงเทศกาลช่องทาง การจดัจ าหน่ายบตัร ทัง้ละครเวทีและคอนเสิร์ตของบริษัท
เลือก Thai Ticket Major โดยตลอด” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, สมัภาษณ์, 2562) 

เฉกเช่นบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด อธิบายว่า การส่งเสริมการขายของบริษัทไม่ค่อย
แตกตา่งจากทกุครัง้ท่ีจดัแสดงละคร เพราะบริษัทไม่เคยหาผู้สนบัสนนุ การลดเปอร์เซ็นต์จงึไม่มาก 
แตก่ารขายชว่งเทศกาล ก็ได้รับผลดี ดงัท่ี เอือ้อาทร วงศ์ศริิ ผู้บริหาร กลา่ววา่  

 
โปรโมชั่น หรือ การส่งเสริมการขาย  ค่อนข้างเป็น Routine เพราะบริษัทไม่เคยหา Sponsor 
เพราะฉะนัน้จะไมม่ีปัญหาวา่ ผู้ชมจะเอาผลิตภณัฑ์ของบริษัทท่ีเป็นผู้สนบัสนนุมาลดราคาบตัร 
จะมีโปรโมชัน่แคล่ด 10 % หรือหากมาซือ้กบับริษัทในวนัท่ีก าหนดจะได้คปูองลด 15% สว่นของ
การจดัจ าหนา่ย แตก่ารจดัโปรโมชัน่ในช่วงเทศกาลก็ได้รับผลดีเช่นกนั ในสว่นของการจ าหนา่ย
บตัร บริษัทดูแลการจ าหน่ายบตัรเอง ทางเวปไซด์และเฟสบคุของบริษัท เพราะกลุม่ผู้ชมของ
บริษัทไม่ใหญ่มากท าให้บริษัทมีนโยบายดแูลผู้ชมอย่างใกล้ชิด (เอือ้อาทร วงศ์ศิริ, สมัภาษณ์, 
2562) 

 
สรุปได้วา่ การสง่เสริมการขายของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ทกุบริษัท (คิดเป็น

ร้อยละ 100) พบว่า การส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลพิเศษได้ผลดีท่ีสดุ อาทิ ช่วงเทศกาลวนัแม ่ 
ช่วงปีใหม่ ช่วงตรุษจีน ทุกบริษัทมีการจดัให้มีการลดราคาบตัรท าให้ยอดขายบตัรสงูขึน้ อาจเป็น
เพราะคนไทยให้ความส าคญักบัช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายมากกว่าปกติ นอกจากนี ้การ
ส่งเสริมการขายท่ีได้รับการตอบรับจากผู้ ชมไทย คือ การขายก่อนช่วงจ าหน่ายบัตรจริง (Early 
bird) ,การลดเปอร์เซ็นต์ และ การแถมบตัรเม่ือซือ้จ านวนท่ีก าหนด เช่น ซือ้ 4 แถม 1 เป็นต้น ถือ
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เป็นการสง่เสริมการขายท่ีผู้ชมไทยให้การตอบรับเชน่กนั ในสว่นการจ าหนา่ยบตัรชมละคร พบวา่ 5 
ใน 6 บริษัทบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ  จ ากัด,บริษัท เจเอสแอล โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั, บริษัทอินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน), บริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั และ
บริษัท คอมมาดี ไลน์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 88.33) จ าหน่ายบตัรผ่านช่องทาง บริษัท ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ จ ากัด เพราะความสะดวกในการบริหารจดัการ ในขณะท่ี อีก 1 บริษัท (บริษัทดรีมบอกซ์ 
จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 16.66) จ าหนา่ยบตัรชมละครเวทีผ่านช่องทางเฟสบคุและเวปไซด์ของบริษัท
เพราะกลุม่ผู้ชมของบริษัทมีจ านวนไมม่าก บริษัทจงึต้องการดแูลกลุม่ผู้ชมละครอยา่งใกล้ชิด 

1.4 บุคลากร (People) หมายถึง บุคลากรท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ เช่น ทีมงานเบือ้งหลงั รวมถึงนกัแสดงท่ีแสดงในละครเวทีเชิงพาณิชย์ ดงัมีรายละเอียด
ดงันี ้

บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด กล่าวว่า บุคลากรสนับสนุนจัดจ้างจากภายนอกทัง้หมด  
ส่วนการใช้ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง มีความส าคัญมากส าหรับการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ดังท่ี   
ฤดีภญั แสงชโูต ผู้ควบคมุการผลิตละครเวที กลา่ววา่  
 

ทีมงาน Production บริษัทจดัจ้างจากภายนอกซึง่เป็นทีมงานท่ีคุ้นเคย ท างานตัง้แตล่ะครเร่ือง
แรกจนถึงปัจจุบัน ส่วนการธุรการและการบริหารจัดการจะเป็นพนักงานของบริษัทเป็นผู้
ด าเนินงานในสว่นนกัแสดง ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยงัไปไม่ถึงต่างประเทศ ที่ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้นกัแสดงหรือศิลปินท่ีมีช่ือเสยีง แตน่กัแสดงเหลา่นัน้มีทกัษะการแสดง ดีมาก ร้องเพลงดีมาก 
ตา่งประเทศยอมรับได้ แตป่ระเทศไทยยงัต้องใช้ความมีช่ือเสยีง ความเป็นดารา ศิลปิน นกัร้อง 
เพื่อจูงใจให้ผู้ชมมาชมละครเวที ดงันัน้ ศิลปิน นกัร้อง ท่ีมีช่ือเสียงยงัจ าเป็นต่อการผลิตละคร  
เวทีเชิงพาณิชย์ (ฤดีภญั   แสงชโูต, สมัภาษณ์, 2562) 
 

 

ภาพประกอบ 12 นกัแสดง ละครเวที เร่ือง ส่ีแผน่ดนิ เดอะมิวสิคลั  

ท่ีมา: (Sanook, 2563, ออนไลน์) 
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ในขณะท่ีบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ให้ข้อมูลว่า ทีมงานสนับสนุนท า
การจัดจ้างจากภายนอกโดยเลือกจากความช านาญท่ีเหมาะสมกับเร่ืองนัน้ๆ ส่วนนักแสดงต้อง
เลือกศิลปิน ท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้ผู้ชมยินดีท่ีจะซือ้บตัรชมศิลปินท่ี
ตนเองช่ืนชอบ ดงัท่ี วชัระ แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร กลา่ววา่  

 
ทีมงานเบือ้งหลงั หรือ Production Team ใช้การจดัจ้างจากบริษัทภายนอกทัง้หมด โดยเลือก
จากความช านาญที่เหมาะสมกบัละครเวทีเร่ืองนัน้ๆ สว่นงานบริหารเป็นพนกังานภายในของ
บริษัททัง้หมดสว่นนกัแสดงที่ใช้ในละครเวทีของบริษัท ต้องปฏิเสธไมไ่ด้วา่ ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง มี
ความส าคญัมากต่อการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ เพราะว่า ในเชิงพาณิชย์จ าเป็นต้องหาจุด
ขายที่แข็งแรง ทีผู่้ชมยินดีที่จะตดัสนิใจซือ้บตัร หากนกัแสดงมีช่ือเสยีง   ดงัมากเทา่ไร หรือเป็นที่
รักของผู้ชมจ านวนมาก จะยิ่งท าให้ละครยิ่งมีค่ามากขึน้ นอกจากนี ้การมีช่ือเสยีงของนกัแสดง
ยงัมีผลโดยตรงกบัการประชาสมัพนัธ์ กบัการสง่ขา่วสือ่มวลชน หรือแม้กระทัง่ผู้สนบัสนนุ เมื่อมี
นักแสดงที่มี ช่ือเสียง ผู้ ติดตามหรือแฟนคลับก็จะตามมาชม ซึ่งเป็นผลดีกับการขายบัตร  
(วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 

 

 

ภาพประกอบ 13 นกัแสดง ละครเวที เร่ือง หนึง่ในดวงใจ เดอะมิวสิคลั  

ท่ีมา: (Dek-D, 2563, ออนไลน์) 

เช่นเดียวกับบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) ท่ีเช่ือว่า ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงจ าเป็นมากส าหรับละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย เพราะผู้ชมไทยท่ีดูละครเวทีเชิง
พาณิชย์เพราะต้องการชมศลิปินท่ีตนช่ืนชอบ สว่นงานบริหารจดัการด าเนินการโดยพนกังานบริษัท
ทัง้หมด แตง่านผลิตเป็นการจดัจ้างจากภายนอกทัง้หมดเชน่กนั ดงัท่ี เกรียงกานต์  กาญจนะโภคิน 
ผู้บริหารบริษัท ได้กลา่ววา่  
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ทีมงานเบือ้งหลงัในสว่นการบริหารเป็นพนักงานบริษัทในการช่วยสนบัสนนุฝ่ายผลิต สว่นทีม
ผลติ ทางบริษัทจดัจ้างบริษัทภายนอกหรือ Supplier ที่เคยท างานร่วมกบับริษัทในสว่นนกัแสดง 
บริษัทใช้นกัแสดง นกัร้อง ศิลปินที่มีช่ือเสียง เพราะมีผลมากกบัการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
เนื่องจากผู้ชมสว่นใหญ่ในประเทศไทย อยากดศูิลปินที่ผู้ชมให้ความสนใจ   เมื่อผู้ชมเสียคา่บตัร
ชมละคร พวกเค้าย่อมอยากจะดูคนที่รู้จักหรือคนที่รัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เหล่าแฟนคลบัที่
อยากมาชมศิลปิน คนโปรด (เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน,  สมัภาษณ์, 2562) 
  

 

ภาพประกอบ 14 นกัแสดง ละครเวที เร่ือง รอยดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั  

ท่ีมา: (Kapook, 2563, ออนไลน์) 

สอดคล้องกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั แสดงทศันะว่า การบริหารจดัการเป็น
พนกังานประจ าของบริษัทด าเนินงาน ฝ่ายผลิตเป็นการจดัจ้างบริษัทภายนอก นกัแสดงใช้ศิลปิน 
ดาราท่ีเป็นท่ีรู้จกั เพราะผู้ชมไทยยงัติดช่ือเสียงของศลิปินอยูม่าก แตศ่ิลปินต้องมีทกัษะการแสดงท่ี
ดี ดงัท่ี เอกชยานนัต์ เทพวนินกร กรรมการบริหารของบริษัท กลา่ววา่  
 

สว่นงานบริหารจดัการเป็นพนกังานประจ าของบริษัทดแูล สว่นทีมงาน Production บริษัทจ้าง
บริษัทที่มีความช านาญจากภายนอกทัง้หมด ถ้าถามถึงนักแสดง ส าหรับทัศนะส่วนตัว 
ภาพลกัษณ์หรือหน้าหนงัของละครถือว่าส าคญัมาก ตอนนีผู้้ ชมไทยยงัติดกบัความมีช่ือเสียง 
ความเป็นศิลปิน หากละครมีบคุคลที่มีช่ือเสยีง ภาพลกัษณ์จะนา่สนใจมากขึน้ ทวา่มีศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงแสดงในละครเร่ืองนัน้ แต่ไม่ใช่ตวัแปรส าคญัที่จะท าให้ละครเวทีประสบความส าเร็จ
ที่สดุ มีตวัแปรอื่นๆอีกด้วย (เอกชยานนัต์ เทพวนินกร, สมัภาษณ์, 2562) 
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ภาพประกอบ 15 นกัแสดง ละครเวที เร่ือง โหมโรง เดอะมิวสิคลั  

ท่ีมา: (Pantip, 2563, ออนไลน์) 

ทิศทางเดียวกบับริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั อธิบายวา่ ทีมผลิตใช้บริษัทภายนอก ทีม
บริหารใช้พนักงานประจ าของบริษัท ศิลปิน นักร้อง ท่ีมีช่ือเสียงจ าเป็นต่อการผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ของบริษัททุกเร่ือง เพราะง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ ดังท่ี  พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการ
ผู้จดัการ กลา่วว่า “งานผลิตทัง้หมด บริษัทท าการจดัจ้างจากบริษัทภายนอก เว้นแตส่ว่นบริหารจะ
ใช้พนกังานประจ าของบริษัท ส่วนนกัแสดงท่ีเล่นละคร บริษัทเช่ือวา่นกัแสดง ศิลปิน หรือ นกัร้องท่ี
มีช่ือเสียง มีผลมากกบัละครเวทีเชิงพาณิชย์ ในด้านการประชาสมัพนัธ์ ศลิปิน นกัร้องท่ีมีช่ือ จะท า
ให้ผู้ชมสนใจและตดัสินใจซือ้บตัรง่ายขึน้ แต่หากไม่ใช้ศิลปิน อาจจะยากกว่า” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, 
สมัภาษณ์, 2562) 

 

ภาพประกอบ 16 นกัแสดง ละครเวที เร่ือง โรมิโอกบัอีเรียม  

ท่ีมา: (Pantip, 2563, ออนไลน์) 
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ขัดแย้งกับบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด แสดงความเห็นว่า งานบริหารเป็นพนักงาน
ประจ าด าเนินงานทัง้หมด แต่ศิลปิน นักร้อง ท่ีมี ช่ือเสียง ไม่จ าเป็นต่อการผลิตละครเวที  
เชิงพาณิชย์ นักแสดงท่ีมีทักษะการแสดงและทักษะการร้องเพลง ส าคัญกว่า ดังท่ี เอือ้อาทร    
วงศ์ศริิ ผู้บริหาร กลา่ววา่  
 

ในสว่นทีมงานเบือ้งหลงัหรือ Production Team บริษัทจดัจ้าง บริษัทภายนอกทัง้หมด แต่เป็น
บริษัทที่คุ้ นเคยและท างานกันมาตลอด ส่วนนักแสดง บริษัทดรีมบอกซ์ ให้ความส าคัญกับ
ทกัษะการแสดง และทกัษะการร้องเพลงของนกัแสดงมากกวา่ ท่ีจะเลือกนกัแสดงหรือศิลปินที่
มีช่ือเสยีงในการผลิตละครเวที แต่หากนกัแสดงมีช่ือเสยีงและมีทกัษะการแสดง การร้องเพลงที่
ดี ถือเป็นก าไรของผู้ชม แต่ส ารับบริษัทเน้นดทูกัษะ และความเหมาะสมกบับทมากกว่าอะไร
ทัง้สิน้ (เอือ้อาทร วงศ์ศิริ,  สมัภาษณ์, 2562) 

  
สรุปได้ว่า ทกุบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คิดเป็น ร้อยละ 100) ด าเนินงานด้าน

การบริหารจัดการด้วยบุคลากรหรือพนักงานประจ าภายในบริษัท ในขณะท่ีงานผลิต หรือ 
Production Team ได้แก่ ฝ่ายเสือ้ผ้า แสง เสียง และฉาก ทุกบริษัท (คิดเป็นร้อยละ 100) จดัจ้าง
บคุลากรจากภายนอกทัง้หมด โดยเลือกบริษัทท่ีคุ้นเคยและมีความช านาญเฉพาะด้าน การจดัจ้าง
บคุลากรฝ่ายผลิตจากภายนอกอาจเป็นเพราะกิจการงานของทกุบริษัทไม่ได้ท าการผลิตละครเวที
เชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว บริษัทจึงไม่มีนโยบายจ้างบุคลากรฝ่ายผลิตเป็นพนักงานประจ า 
ประเด็นการใช้นกัแสดงในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย พบว่า 5 ใน 6 ของบริษัท
ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัทซีเนริโอ จ ากดั, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษัท 
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน), บริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด และ บริษัท คอมมาดี ้
ไลน์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 83.33) ใช้นักแสดง ดารา หรือศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตละครเวที 
ด้วยเหตผุลเชิงการประชาสมัพนัธ์ อาจเป็นเพราะผู้ชมไทยต้องการชม ดารา นกัแสดงหรือศิลปินท่ี
ตนช่ืนชอบ หรืออาจมัน่ใจในฝีมือการแสดงของนกัแสดงเหล่านัน้ สะท้อนให้เห็นวา่ ส่ือกระแสหลกั 
(ส่ือโทรทัศน์) มีผลโดยตรงกับส่ือละครเวที เพราะดารา ศิลปิน ผู้ ท่ีมีช่ือทัง้หมดมาจากส่ือกระแส
หลกั นอกจากนี ้แสดงให้เห็นว่าผู้ชมไทยอาจไม่สนใจความสามารถของนกัแสดงอย่างแท้จริง แต่
กลบัสนใจ รูปลกัษณ์ภายนอกของนกัแสดงมากว่าความสามารถด้านศิลปะการแสดง ขณะท่ีอีก  
1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 16.66) ไม่เช่ือในการน าศิลปิน ดารา มาใช้ผลิต
ละครเวที หากแตบ่ริษัทพิจารณาจากคณุภาพของนกัแสดงเป็นหลกั 
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1.5 สถานที่ จัดแสดง (Place) หมายถึง โรงละครท่ีใช้ในการจัดแสดงละครเวทีเชิง
พาณิชย์ของแตล่ะบริษัท รวมถึงหลกัการเลือกโรงละครเพ่ือใช้ในการจดัแสดงละคร 

พบว่า 2 ใน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีเนริโอ จ ากัดและบริษัท โต๊ะกลม จ ากัด มีโรง
ละครของบริษัท ได้แก่ โรงละครรัชดาลยั และโรงละครสยามพิฆเนศ ตามล าดบั  
 

 

ภาพประกอบ 17 โรงละครเมืองไทย รัชดาลยั  

ท่ีมา: (Ratchadalai, 2563, ออนไลน์) 

 

ภาพประกอบ 18 โรงละครสยามพิฆเนศ  

ท่ีมา: (Starupdate, 2563, ออนไลน์) 

ในขณะท่ี 4 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ได้แก่ บริษัท ดรีมบอกซ์ ,
บริษัท เจเอสแอล , บริษัทอินเด็กส์ และ บริษัทคอมมาดีไ้ลน์ ไม่มีโรงละครของบริษัท ดังนัน้  
ทัง้ 4 บริษัท จงึต้องเชา่โรงละครเพ่ือจดัแสดงละคร หลกัการเลือกโรงละครของทัง้ 4 บริษัท มีดงันี ้  

บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด อธิบายว่า ปกติบริษัทเลือกโรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ในการ
จัดการแสดงเป็นประจ า ทัง้นีเ้พราะราคาท่ีเหมาะสม และฟักง์ชั่นท่ีครบในการผลิตละครเวที 
ดงัเช่น เอือ้อาทร วงศ์ศิริ ผู้ บริหาร อธิบายว่า “การเลือกโรงละคร เร่ิมจากการพิจารณาจากบท



  84 

ละคร จากนัน้จงึเลือกจากฟังก์ชัน่ของโรงละครท่ีสนบัสนนุการผลิตละคร งบประมาณมีสว่นเชน่กนั 
แตบ่ริษัทมกัใช้โรงละครเอ็มเธียเตอร์เป็นประจ า ราคาและงบประมาณเหมาะสม โดยเฉพาะ ท่ีจอด
รถ ห้องน า้ สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้ มีความบกพร่องทางร่างกาย ท่ีโรงละครเอ็ม
เธียเตอร์มีครบ” (เอือ้อาทร วงศ์ศริิ,  สมัภาษณ์, 2562) 
 

 

ภาพประกอบ 19 โรงละคร M Theater  

ท่ีมา: (Dreamboxtheater, 2563, ออนไลน์) 

ในขณะท่ีบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั ให้ข้อมลูว่า คา่เช่าและฟังก์ชัน่การ
ใช้งานของโรงละครส าคญัท่ีสดุเป็นอนัดบัแรกๆ ดงัเช่น วัชระ แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร กล่าว
วา่ “ในการเลือกโรงละคร เร่ืองราคาส าคญัท่ีสดุ แตฟั่งก์ชัน่ต้องสนบัสนนุกบักบัผลิตละครเวทีด้วย
เพราะในเชิงพาณิชย์ต้องคมุตวัต้นทุนท่ีคุ้มค่า ฟังชัน่ท่ีต้องครบถ้วน  สถานท่ีจอดรถ ห้องน า้ต้อง
เพียงพอต่อจ านวนผู้ ชม การเดินทางต้องสะดวกเช่นกัน ท่ีส าคญัอีกประการ คือ ผู้ชมของบริษัท
ส่วนใหญ่เป็นผู้ สูงอายุ ดังนัน้ สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ สูงอายุและผู้ มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีโรงละครต้องมี” (วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกบับริษัท อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน) แสดงทศันะวา่ ฟังก์ชัน่ของ
โรงละครต้องสนับสนุนกับการผลิตละครเวที แต่ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณ ดังท่ี เกรียงกานต์ 
กาญจนะโภคิน ผู้บริหารบริษัท ได้กล่าวว่า “การเลือกโรงละครท่ีจดัแสดงละครเวที ต้องพิจารณา
จากฟังก์ชัน่ท่ีจะสนบัสนุนบทละครก่อนเป็นอนัดบัแรก แต่ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีตัง้เอาไว้ 
หากฟังก์ชัน่ครบ แตเ่กินงบประมาณต้องมาพิจารณาอีกที สถานท่ี จอดรถ ห้องน า้ สิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ สูงอายุและผู้ มีความบกพร่องทางร่างกาย การเดินทางก็ควรค านึงถึง” (เกรียงกานต์ 
กาญจนะโภคนิ,  สมัภาษณ์, 2562) 
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เหมือนกบับริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั เช่ือว่า คา่เช่า ฟัก์ชัน่การใช้งาน ความสะดวก
ในการเดินทาง คือ สิ่งท่ีใช้ในการพิจารณาเลือกโรงละคร ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้จดัการ 
อธิบายว่า “โรงละครท่ีบริษัทเลือก พิจารณาจาก งบประมาณก่อน เพราะเร่ืองต้นทุนส าคญัมาก 
หากได้โรงละครดีมาก แตแ่พงเกินไป ก็ต้องพิจารณาดีๆ ส่วนตอ่ไป ต้องการใช้งาน ต้องสนบัสนุน 
ส่งเสริม แก่การสร้างสรรค์ ส่วนท่ีสามคือ ความสะดวกในการเดินทาง ความเพียงพอของท่ีจอดรถ
และห้องน า้ก็ควรพิจารณา ส่วนการอ านวยความสะดวกแก่ผู้บกพร่องทางร่างกายและผู้สูงอาย ุ
เป็นมาตรฐานท่ีโรงละครควรมีอยูแ่ล้ว” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, สมัภาษณ์, 2562) 
 

 

ภาพประกอบ 20 ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย  

ท่ีมา: (Tccbooking, 2563, ออนไลน์) 

สรุปได้วา่ 2 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั และ บริษัท
โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 33.32) มีโรงละครเป็นของบริษัท คือ โรงละคร  รัชดาลยั
และโรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ ตามล าดบั อีก 4 บริษัท (บริษัท  ดรีมบอกซ์ จ ากดั,บริษัท เจ
เอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด, บริษัทอินเด็กส์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) และบริษัท คอม
มาดี ้ไลน์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 66.64) ไม่มีโรงละครของบริษัท จึงต้องเช่าโรงละครเพ่ือจดัแสดง
ละครเวที หลกัการเลือกโรงละครของทัง้ 4 บริษัท คือ 1.บริษัทต้องพิจารณาจาก  ค่าเช่าโรงละคร 
ต้องไม่เกินงบประมาณท่ีบริษัทตัง้ไว้ เพราะงบประมาณส าคญัท่ีสดุส าหรับการผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ 2. บริษัทต้องพิจารณาฟังก์ชัน่ของโรงละครท่ีจะสามารถสนับสนุนกับบทละครท่ีบริษัท
เลือกน ามาผลิต 3. บริษัทต้องพิจารณาความสะดวกในการเดินทาง ท่ีจอดรถ ห้องน า้ต้องเพียงพอ
ตอ่จ านวนผู้ชม โรงละครมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ชมสูงอายุและ ผู้ มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย 
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1.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถึง ท าเลท่ีตัง้ของโรงละคร สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์จดัเพ่ือเตรียมส าหรับผู้ชม ทัง้ภายในและภายนอกโรง
ละคร รวมถึง ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด อธิบายว่า ท่ีตัง้ของโรงละครอยู่ในห้างสรรพสินค้า มีการ
เดินทางท่ีสะดวก โดยเฉพาะขนส่งสาธารณะท่ีเข้าถึง นอกจากนี ้บริษัทให้ความส าคญัตอ่การจดั
สถานท่ีแสดงโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนหน้าโรงละครท่ีเน้นสร้างบรรยากาศส าหรับต้อนรับ
ผู้ ชม และส่วนภายในท่ีให้ความส าคญัเท่าเทียมกัน เพราะบริษัทเช่ือว่าสถานท่ี เป็นสิ่งแรกท่ีจะ
สามารถสร้างความประทบัใจให้เกิดกบัผู้ชมโดยตรง ดงัท่ี ฤดีภญั แสงชโูต ผู้ควบคมุการผลิตละคร
เวที กลา่ววา่  
 

โรงละครของบริษัท ตัง้อยู่ในห้างเอสพานาร์ด ซึ่งเป็นห้างที่ตัง้อยู่ ริมถนนรัชดา การเดินทาง
สะดวกเพราะมีรถประจ าทางและรถไฟฟ้าใต้ดินผ่าน ในส่วนการตกแต่งสถานที่ บริษัทให้
ความส าคญัเร่ืองการตกแตง่สถานที่อยา่งมาก โดยแบง่ออกเป็น 2 พืน้ท่ี ได้แก่ ด้านหน้าคือเป็น
พืน้ท่ีในสว่นของ lobby foyer ตอ่มาก็เป็นตัง้แตเ่วที Stage ไปถึง backstage โดยบริษัทมีโจทย์
วา่จะท าให้โรงละครอยูใ่นระดบัสากล ระดบับอร์ดเวย์ การตกแตง่ที่เป็นมาตรฐาน   โรงละครมี
หมด บริษัทเช่ือว่า ต้องจดัโรงละครให้สวย นา่ดอูยูเ่สมอ ความสะอาดต้องมาอนัดบัหนึง่ เพราะ
ผู้ชมอยูใ่นโรงละครประมาณ 3 ชัว่โมง เบาะที่นัง่ต้องสบาย เคร่ืองปรับอากาศต้องดีการเตรียมที่
จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองดื่ม ก็ควรต้องจดัไว้ให้บริการ เพราะผู้ชมบางท่านไมไ่ด้รับประทานอะไร
มาก่อนชมละคร การดแูลความปลอดภยั และ การเตรียมรถพยาบาลเพื่อปอ้งกนัเหตฉุกุเฉิน ก็
มีการจัดเตรียมไว้ นอกจากนี ้การจัดสถานที่ถ่ายภาพก่อนเข้าโรงละคร ที่เรียกว่า Photo 
Backdrops ทางบริษัทก็ให้ความส าคญั มาก เพราะผู้ชมปัจจุบนันิยมถ่ายภาพลงในสื่อสงัคม
ออนไลน์ บริษัทเช่ือว่า สิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจให้เกิดกับผู้ ชม นั่นคือ การตกแต่ง
สถานท่ี (ฤดีภญั แสงชโูต,  สมัภาษณ์ , 2562) 

   
 

ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งการตกแตง่สถานท่ีของโรงละครรัชดาลยั 
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เช่นเดียวกับบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า โรงละครตัง้อยู่ริมถนนเพชรบุรี มี
ขนส่งสาธารณะเข้าถึง การเดนิทางสะดวก สว่นการจดัสถานท่ีเพ่ือต้อนรับผู้ชม ทางบริษัทมีการจดั
ทุกอย่างในระดบัมาตรฐาน ทัง้ความสะอาด ท่ีนั่งรอชม ท่ีรับบัตรชมละคร รวมถึงการจัด Photo 
Backdrops ท่ีสวยงาม เพ่ือให้ผู้ชมได้มีกิจกรรมชว่งรอชม ดงัท่ี เอือ้อาทร วงศ์ศริิ ผู้บริหาร กลา่ววา่  
 

แม้บริษัทไม่มีโรงละครของตนเอง แต่บริษัทเลือกจัดแสดงละครที่ เอ็มเธียเตอร์เป็นประจ า 
เพราะการเดินทางสะดวก มีรถประจ าทางผ่านหลายสาย แต่โรงละครไม่ได้ตัง้อยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า เป็นโรงละครโดยเฉพาะ ในสว่นการตกแต่งสถานที่ บริษัทให้ความส าคญักับ
การตกแต่งสถานที่ โดยเฉพาะการจัด Photo Backdrops ส าหรับถ่ายรูปที่จดับริเวณหน้าโรง
ละคร นอกจากนี ้บริษัทยังจัดเสือ้ผ้า และอุปกรณ์ประกอบการแสดง ไว้ให้ผู้ชมได้ใช้ถ่ายรูป 
เท่าที่พืน้ที่จะเอือ้อ านวย บางเร่ืองมีการน าโปรเจคเตอร์มาฉายรูปภาพจากละครเพื่อให้ผู้ ชม
ถ่ายภาพลงสือ่สงัคม ออนไลน์ (เอือ้อาทร วงศ์ศิริ,  สมัภาษณ์, 2562) 
 

ทิศทางเดียวกบับริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ท่ีกล่าวว่า โรงละครท่ีบริษัท
มกัจดัแสดง คือ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ การเดินทางสะดวก เพราะขนส่งสาธารณะเข้าถึง บริษัทให้
ความส าคญักับการตกแต่งสถานท่ี เพราะช่ือว่าเป็นการสร้างความประทับใจให้เกิดกับผู้ชม เช่น 
ปา้ยบอกทาง กิจกรรมก่อนการเข้าชมละคร ร้านค้าขายของท่ีระลึก และ Photo Backdrop ก็ถือว่า
มีความจ าเป็นมาก ดงัท่ี วชัระ แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร กลา่ววา่  
 

การตกแต่งสถานที่จัดการแสดงถือเป็นการสร้างความประทบัใจให้เกิดกบัผู้ชม หรือที่ เรียกว่า 
First impression บริษัทมีแนวคิดว่า ต้องสร้างความประทบัใจทุกขณะให้เกิดกับผู้ชม ตัง้แต่
ก่อนชมการแสดง ระหว่างชมการแสดง และหลงัชมการแสดง เช่น มีการติดตัง้ป้ายบอกทาง 
บอกต าแหนง่ โรงละคร ห้องน า้ ลานจอดรถ ที่รับบตัรชมละคร เป็นต้น เพราะผู้ชมบางคนไมเ่คย
ไปที่โรงละครที่จดัแสดง การจัดกิจกรรมก่อนการชมละครเป็นอีกกิจกรรมที่บริษัทจัดขึน้เสมอ 
เพราะละครของบริษัทสว่นใหญ่ใช้เพลง  สนุทราภรณ์ ดงันัน้ บริษัทต้องจดัสถานท่ีชมคอนเสร์ิต
ก่อนการแสดงละครส าหรับผู้ ชม ที่นั่ง พัดลมไอน า้ ต้องพร้อม การขายของที่ระลึก ขายน า้ 
เคร่ืองดื่ม ก็ควรจดัเตรียมเช่นกนั (วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 
 

สอดคล้องกับบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) แสดงทัศนะว่า  
โรงละครท่ีบริษัทใช้ประจ าคือ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ดงันัน้ บริษัทให้ความส าคญักบัการ
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ตกแตง่สถานท่ี เพ่ือสร้างบรรยากาศของงาน ดงัท่ี เกรียงกานต์  กาญจนะโภคิน ผู้บริหารบริษัท ได้
กลา่ววา่  
 

โรงละครที่บริษัทเลือกใช้จัดแสดงอยู่เสมอ คือ ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ตัง้อยู่บริเวณ
ถนนรัชดา แม้ว่าขนส่งสาธารณะจะไม่ถึงโดยตรง แต่ไม่ได้ล าบากมากนัก โรงละครเป็นโรง
ละครขนาดใหญ่และอาจจะดไูม่ทนัสมยั ดงันัน้ บริษัทอินเด็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ท า  Event จึงให้
ความส าคญัของการตกแต่งสถานท่ี เพราะบริษัทเช่ือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศก่อนชมละคร 
อีกสว่นท่ีให้ความส าคญัเร่ือง Photo Backdrops ที่จดัขึน้ให้ผู้ชมถ่ายรูประหวา่งรอชมการแสดง 
อีกสว่นคือ Signage หรือ ปา้ยแจ้งรายละเอียด บริษัทให้ความส าคญัเช่นกนั เช่น ปา้ยบอกทาง 
ที่จอดรถ ห้องน า้ เป็นต้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบั ผู้ชม (เกรียงกานต์ กาญจนะ
โภคิน, สมัภาษณ์, 2562) 

 

เฉกเช่นบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด ให้การว่า โรงละครท่ีจดัแสดงเป็น โรงละคร
ของบริษัทค่อนข้างใหม่และทันสมัย ตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้า แต่การตกแต่งสถานท่ีจัดแสดงมี
ความจ าเป็นเพราะเป็นการส่งเสริมบรรยากาศของละครเวทีท่ีจัดแสดง ดังเช่น  เอกชยานันต์  
เทพวนินกร กรรมการบริหารของบริษัท กลา่ววา่   
 

โรงละครของบริษัท ช่ือ โรงละครสยาคเนศ ตัง้อยู่ที่สยาม ใจกลางเมืองหลวง การคมนาคม
สะดวก เพราะมีทัง้รถเมล์ และ รถไฟฟ้าผ่าน นอกจากนีโ้รงละครตัง้อยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก
ด้วย ในสว่นของการตกแต่งสถานที่ บริษัทเช่ือวา่จะท าให้เกิดบรรยากาศที่สนบัสนนุกบัละครที่
ก าลงัจัดแสดง ถ้าในเชิงการประชาสมัพนัธ์ การใช้ Photo Backdrop รูปแบบต่างๆที่เกิดจาก
การน าสิ่งที่น่าสนใจของละครมาน าเสนอ จะท าให้ผู้ ชมสนใจ ถ่ายภาพ และลงในสังคม
ออนไลน์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีความจ าเป็น ถือเป็นประโยชน์สองต่อ ส่วนที่นั่งผู้ ชม 
ร้านอาหารหรือเคร่ืองดื่ม การเตรียมการเร่ืองความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกให้ผู้
บกพร่องทางร่างกายและผู้สงูอาย ุควรจดัเตรียมความพร้อมเช่นกนั” (เอกชยานนัต์ เทพวนินกร
, สมัภาษณ์, 2562) 
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ภาพประกอบ 22 ตวัอยา่งการตกแตง่สถานท่ีของโรงละครสยามพิฆเนศ 

เหมือนกับบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด อธิบายว่า โรงละครท่ีบริษัทใช้ คือ โรงละคร
สยามพิฆเนศ เป็นโรงละครในห้างสรรพสินค้าท่ีทนัสมยั สะดวกกบัการเดินทาง นอกจากนีบ้ริษัท
ให้ความส าคัญกับการตกแต่งสถานท่ี โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ส าหรับลูกค้าท่ีเป็น
ผู้สนบัสนุนและผู้ชมละครเวที การตกแต่งจ าเป็นต้องมี Photo Backdrop, ท่ีนัง่รอชมละคร, และ
ปา้ยบอกรายละเอียดตา่งๆ ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้จดัการ กลา่ววา่  

 
บริษัทเลือกจัดแสดงส่วนใหญ่ที่โรงละครสยามพิฆเนศการ เพราะทันสมัย สะดวกต่อการ
เดินทาง เพราะมีทัง้รถประจ าทางและรถไฟฟา้ แม้วา่โรงละครจะทนัสมยั แตก่ารตกแตง่สถานที่
มีความจ าเป็นมาก โดยจะแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ สว่นที่หนึ่ง คือ สปอนเซอร์ และสว่นที่สอง 
คือ ลกูค้าเหมารอบสอง และ ลกูค้าที่ซือ้บัตรชมปกติ ส่วนแรกบริษัทจะมีการตกแต่งสถานที่
รับรองพิเศษกว่าสว่นท่ีสองเพราะถือเป็นผู้สนบัสนนุหลกั มีการจดัอาหารที่เป็น Snack box แต่
สว่นท่ีสองก็จดัเตรียมในระดบัมาตรฐาน ได้แก่ ความสะอาด ความปลอดภยั ที่นัง่ชม ปา้ยบอก
รายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Photo Backdrops ที่ขาดไม่ได้ เพราะบริษัทใช้กลวิธีให้ผู้ชม
ถ่ายภาพและลงรูปภาพในเฟสบคุ แลกกบัของที่ระลกึของบริษัท (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, สมัภาษณ์, 
2562) 

 
สรุปได้ว่า ทุกบริษัทของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คิดเป็น ร้อยละ 100)                    

ให้ความส าคญักับการตกแต่งสถานท่ี ได้แก่ การจัดสถานท่ีเพ่ือรับบตัรชมละคร การจัดป้ายให้
ข้อมูลแก่ผู้ชมละคร การเตรียมสถานท่ีเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ชมสูงอายุและผู้ มีความ
บกพร่องทางร่างกาย การเตรียมรถพยาบาลเพ่ือปอ้งกนัเหตฉุกุเฉิน การเตรียมสถานท่ีจอดรถ การ
เตรียมห้องน า้ การเตรียมความพร้อมภายในโรงละคร การดูแลความสะอาด การดูแลความ
ปลอดภัย นอกจากนี ้ ทุกบริษัทยงัให้ความส าคญักับการตกแต่งด้านหน้าโรงละคร อาทิ Photo 
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Backdrop, การจดัฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงเพ่ือให้ผู้ชมถ่ายรูป หรือ มีการจดักิจกรรม
พิเศษให้กับผู้ชมละครก่อนเข้าชมการแสดง ปรากฏการณ์ดงักล่าวอาจเป็นเพราะการแสดงละคร
เวทีถือเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทงานบริการ ดงันัน้ ผู้ชมคนไทยจงึคาดหวงัการบริการและการอ านวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสม และคุ้ มค่ากับราคาบัตรชมละคร ส่งผลให้บริษัทผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ให้ความส าคญักนัการตกแตง่สถานท่ีทัง้ภายนอกและภายในโรงละคร ท่ีส าคญัการตกแตง่
สถานท่ีอาจท าให้เกิดความประทบัใจกบัผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ในระยะยาวอีกด้วย นอกจากนี ้
โรงละครท่ีบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ เลือกจดัแสดง มีเพียง 4 โรงละคร ได้แก่ โรงละครรัชดา
ลยั, โรงละครสยามพิฆเนศ, โรงละครเอ็มเธียเตอร์ และ  โรงละครศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
พบว่า โรงละครท่ีตัง้ในห้างสรรพสินค้ามี 2 โรงละคร ได้แก่ โรงละครรัชดาลยัและโรงละครสยาม
พิฆเนศ ซึ่งอาจได้เปรียบมากว่าโรงละครท่ีไม่ได้ตัง้ในห้างสรรพสินค้า ทัง้เร่ืองการเดินทาง สิ่ง
อ านวยความสะดวกก่อนและหลังชมละคร และลักษณะทางกายภาพภายนอกท่ียังคงทันสมัย 
สว่นโรงละครเอ็นเธียเตอร์และโรงละครศนูย์วฒันธรรม เป็นโรงละครเก่าท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ี
ไมท่นัสมยั ซึง่อาจสง่ผลตอ่การตดัสินใจของผู้ชมละคร   

1.7 กระบวนการดูแลผู้ชม (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการและการ
ดแูลผู้ชมละครเวทีของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า บริษัทให้ความส าคญัมากกับการดแูลผู้ชม มีการ
มอบหมายงานเฉพาะในส่วนนี ้เพราะเช่ือว่ามีผลโดยตรงกบัผู้ชม ดงัท่ี ฤดีภัญ แสงชโูต ผู้ควบคมุ
การผลิตละครเวที กลา่ววา่  
 

บริษัทให้ความส าคญักบัสว่นงานดแูลผู้ชมอย่างมาก บริษัทมีหน่วยงานดแูลส่วนนีโ้ดยเฉพาะ
เป็นเซลล์ของบริษัท มีหน้าที่ดแูลตัง้แตก่ารตอบค าถามของลกูค้าที่โทรมาถามเก่ียวกบัละครเวที 
เช่น เร่ืองนีเ้ป็นอย่างไร ขายบัตรเมื่อไหร่ ใครแสดง จองได้หรือยัง รับจองหรือไม่ นอกจากนี ้
บริษัทจะมีการสง่ข้อความไปแจ้งลกูค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดของละคร เมื่อมาถึงวนัแสดงจะมี
อีกหน่วยหนึ่งที่จะเป็นหน่วยดแูลผู้ชม ตัง้แต่มาถึงโรงละคร มีการดแูลจนกระทัง่พาผู้ชมเข้าไป
นัง่ในโรงละคร จนกระทัง่ละครจบ จะมีพนกังานสง่ผู้ชมออกจาก   โรงละครจนกระทัง่ผู้ชมทา่น
สดุท้ายออกจากโรง มีการตรวจสอบสิ่งของที่ผู้ ชมลืมในโรงละคร แม้กระทั่ง หากมีผู้ ชมเกิด
เจ็บป่วยกะทนัหนั ก็จะมีพนกังานดแูลจนกระทัง่ถึงรถพยาบาล    ซึง่บริษัทเตรียมไว้ทกุครัง้ที่จดั
แสดงละคร (ฤดีภญั แสงชโูต, สมัภาษณ์, 2562) 
 

ทิศทางเดียวกับบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด แสดงทศันะว่า กระบวนการดแูลนกัแสดง 
เป็นกระบวนการท่ีจ าเป็น แม้ว่ากลุ่มผู้ชมของบริษัทมีความหลากหลาย แต่การดแูลผู้ ชมต้องได้
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มาตรฐาน ดังเช่น เอือ้อาทร วงศ์ศิริ ผู้ บริหาร กล่าวว่า “บริษัทถือว่ากระบวนการดูแลผู้ ชมเป็น
กระบวนท่ีต้องท าเป็นประจ า ดงันัน้ บริษัทจะแบ่งงานส่วนนีอ้ย่างชัดเจนตัง้แต่การประชุมงาน 
บริษัทมีความพยายามดแูลผู้ชมให้ได้มากท่ีสุด เพียงแต่บางเร่ือง ผู้ชมจ านวนมากอาจจะดแูลไม่
ทั่วถึง การดูแลจะเร่ิมตัง้แต่การจองบัตร ซือ้บัตร การมาโรงละคร การดูแลผู้ ชมเข้าโรงละคร 
บางครัง้มีผู้ชมผู้สูงอายุและผู้พิการ ทางบริษัทจะจดัพนกังานดแูลเป็นพิเศษ” (เอือ้อาทร วงศ์ศิริ, 
สมัภาษณ์, 2562) 

เช่นเดียวกับบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน) อธิบายว่า ขัน้ตอนการ
ดูแลนักแสดง เป็นขัน้ตอนมาตรฐานท่ีควรต้องจัดการ หลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะเป็นกระบวนการ
ส าคญัของงานบริการตัง้แตต้่นจบจบ ดงัท่ี เกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ ผู้บริหารบริษัท ได้กลา่วว่า 
“จริงๆแล้ว การท าละครเวทีเชิงพาณิชย์หลีกเล่ียงไม่ได้ในเร่ืองขัน้ตอนดแูลผู้ ชม ทุกอย่างเป็นไป
ตามกระบวนการด้านงานบริการ ตัง้แต่เร่ิมต้น ระหว่าง และจบการแสดง เพราะเป็นกระบวนการ
ส าคญัอีกกระบวนการของการผลิตละครเวที” (เกรียงกานต์  กาญจนะโภคนิ,  สมัภาษณ์, 2562) 

เฉกเช่นบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด กล่าวว่า บริษัทให้ความส าคญักับ
การดแูลผู้ชมโดยเน้นการให้ข้อมูลเป็นอนัดบัแรก ตัง้แต่การจองบตัร การมาโรงละคร การเข้าชม 
ดงัเชน่ วชัระ แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร ให้ข้อมลูวา่  
 

ส าหรับกระบวนการดแูลผู้ชม อนัดบัแรกบริษัทให้ความส าคญัเร่ืองของการให้ข้อมลู เพราะทัง้
ผู้ชมใหมแ่ละผู้ชมเก่าอาจมคีวามสงสยัในทกุรายละเอียด แม้วา่จะเคยมาโรงละครหรือไมก็่ตาม 
บริษัทเลอืกบริษัท Thai Ticket Major เป็นผู้จ าหน่ายบตัร แต่ทางบริษัทต้องเป็นผู้ให้ข้อมลูโดย
ละเอียดแก่ผู้จ าหนา่ยบตัร แตบ่ริษัทจะมีการตัง้กลุม่ LINE เพื่อให้ผู้ชมสอบถามในกรณีต้องการ
ข้อมลูเพิ่มเติม บริษัทเช่ือว่า การให้ข้อมลูจนผู้ชมพึงพอใจ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจ
ในการซือ้บัตร ที่ส าคัญ บริษัทยึดหลกัการบริการด้วยใจ เพราะถือว่า ผู้ ชม คือผู้ มีพระคุณ 
(วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 
 

สอดคล้องกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด เช่ือว่า กระบวนการดูแลผู้ ชมส าคัญ
มาก แต่กระบวนการเกิดขึน้ในช่วงท่ีผู้ ชมมาท่ีโรงละคร ระหว่างชมละคร และส่งผู้ ชมกลับ ดงัท่ี  
เอกชยานนัต์  เทพวนินกร กรรมการบริหารของบริษัท กลา่ววา่  

 
บริษัทจดัจ้าง บริษัท Thai Ticket Major ดงันัน้ ในสว่นของดแูลผู้ชมในกระบวนการแรกบริษัท
จึงไม่ได้ดูแลมาก กระบวนการดูแลผู้ ชมของบริษัทจะเร่ิมเมื่อผู้ ชมมาที่โรงละคร หากผู้ ชมมี
ปัญหาพนกังานของบริษัทจะช่วยแก้ปัญหา เช่น การประทบัตราที่จอดรถ การดแูลผู้ชมเข้าโรง
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ละคร การดแูลผู้ชมระหวา่งพกัคร่ึง การดแูลผู้ชมสงูอายแุละผู้ชมที่บกพร่องทางร่างกาย ดงันัน้ 
การดูแลผู้ ชมเป็นเร่ืองที่ต้องดูแล เป็นเร่ืองที่จ าเป็น (เอกชยานันต์ เทพวนินกร, สมัภาษณ์, 
2562) 

 
เหมือนกบับริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั ให้ข้อมลูวา่ การจดัแสดงละครเป็นงานบริการ

ประเภทหนึ่ง ดงันัน้ กระบวนการดแูลผู้ชมจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ ท่ีส าคญัการดแูลผู้ชมจะสร้างความ
ประทบัใจให้ผู้ชมและเกิดการบอกตอ่ ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้จดัการ กล่าวว่า “เม่ือผู้ชม
มาถึงโรงละคร ทีมต้อนรับท่ีบริษัทจดัตัง้ขึน้จะท าหน้าท่ีอย่างดี ทัง้ให้ข้อมูล พาผู้ ชมเข้าโรงละคร 
โดยเฉพาะผู้ชมสงูอายุ หรือ บกร่องทางร่างกาย นอกจากนี ้ต้องดแูลผู้ชมช่วงพกัการแสดงด้วย ทุ
กระบวนการต้องดแูลจนผู้ชมกลบับ้าน บริษัทตระหนกัเสมอวา่การจดัการแสดงละครเวที คือ งาน
บริการ” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปว่า ทกุบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คดิเป็น ร้อยละ 100) ให้ความส าคญักบั
การดูแลผู้ ชม มีการจัดเตรียมพนักงานเพ่ือดูแลผู้ ชมทุกกระบวนการ  ทุกช่วงเวลา ตัง้แต่การ
ต้อนรับผู้ชม การรับบตัรชมละคร การให้ข้อมูลแก่ผู้ ชม การน าผู้ ชมเข้าสู่โรงละคร การให้บริการ
ในช่วงพักคร่ึงเวลา การดแูลผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางร่างกาย การดแูลผู้ ชมกรณีเจ็บป่วยหรือ
เกิดอบุตัิเหตฉุกุเฉิน อาจเป็นเพราะทกุบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลผู้ชมซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในกระบวนการจดัการแสดง และถือเป็นส่วนส าคญัของงานบริการท่ีจะสร้างความประทบัใจ
และความภักดีให้เกิดขึน้กับผู้ชม ดงันัน้ บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรให้ความส าคญักับ
กระบวนการดแูลผู้ชมอยา่งใกล้ชิด  

นอกจากการวิเคราะห์การบริหารโดยใช้หลัก SERVICE MARKETING MIX หรือ 
7P’s ได้แก่  Product, Price, Promotion, People, Place, Physical, Process ผู้ วิจัยยังท าการ
วิเคราะห์ขัน้ตอนการผลิตทัง้หมดของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์จากการให้สมัภาษณ์ของ
ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า กระบวนการผลิตของบริษัททัง้ละครเพลงและ
ละครพดูมีขัน้ตอนคล้ายกนั แตล่ะครเพลงมีส่วนของเพลงท่ีเป็นส่วนส าคญัใช้ในละคร  ฝ่ายในการ
ผลิตละครโดยหลกัจะมี 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายก ากับการแสดง ฝ่ายออกแบบ 
และฝ่ายดนตรีและเพลง ดงัท่ี ฤดีภญั แสงชโูต ผู้ควบคมุการผลิตละครเวที  กลา่ววา่  
 

การผลิตละครเวทีของบริษัทแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  ส่วนบริหารจัดการ 
(Managerial) เร่ิมตัง้แต่หกเดือนก่อนการแสดง มีหน้าที่ ประชุมงานผู้ที่มีอ านาจตดัสินใจเพื่อ
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เลือกเร่ืองหรือบทละครโดยน าผลการวิเคราะห์ผู้ชมมาร่วมในการตดัสินใจ ติดต่อเจ้าของบท
ประพนัธ์หรือเร่ืองเพ่ือขอลิขสิทธ์ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้นีฝ่้ายกฎหมายของบริษัทจะมา
ช่วยดแูลด้วย เมื่อได้เร่ืองหรือบทมาแล้วอาจต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมยั หาก
เป็นบทต่างประเทศต้องมีกระบวนการแปลบทแล้วจึงท าการเขียนบท จากนัน้ทีมบริหารจะ
ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการผลิตทัง้หมดของทุกฝ่ายเพื่อน าเสนอผู้บริหาร เมื่อสรุป
งบประมาณได้แล้วจะท าการเลือกและติดต่อทีมงานผลิตที่ เหมาะสมกับการผลิตละคร ส่วน
ใหญ่จะเป็นทีมงานที่เคยท างานร่วมกันมาโดยตลอด ล าดับต่อไปก็จะท าการจองโรงละคร 
ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีโรงละครแต่ต้องท าการติดต่อประสานงานเพื่อจองโรงละครเพื่อจองคิวจัด
แสดงและประสานงานเพื่อจองห้องซ้อมการแสดง ช่วงก่อนการแสดงสามเดือนฝ่ายบริหารจะมี
หน้าที่ติดต่อกับบริษัทจ าหน่ายบตัรชมละครเพื่อให้ด าเนินการจ าหน่ายบตัรซึ่งบริษัทใช้ Thai 
Ticket Major ก่อนการแสดงประมาณหนึ่งอาทิตย์ ต้องท าความสะอาดโรงละครเพื่ อ
เตรียมพร้อมส าหรับการแสดง ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจะประสานงานกบับริษัทท าความสะอาดเพื่อ
ท าความสะอาดโรงละคร สว่นงานก ากบั (Directorial) หลงัจากคยุกบัทีมบริหาร หกเดือนก่อน
การแสดง ทีมก ากับต้องสรุปภาพรวมของโปรดกัชันเพื่อก าหนดทิศทางการก ากับการแสดง 
จากนัน้ในช่วงสามเดือนก่อนการแสดงจะท าการพฒันา Blocking หรือ ทิศทางการเดินของ
นกัแสดงพฒันาตารางซ้อมส าหรับนกัแสดงร่วมกบัทีมบริหารเพื่อให้ทีมบริหารประสานจองห้อง
ซ้อมและจัดการเร่ืองอาหารและเคร่ืองดื่มในระหว่างการซ้อม จากนัน้ทีมก ากับต้องเตรียม
ทีมงานเพื่อท าการคดัเลือกนกัแสดง ทีมก ากบัต้องเลอืกนกัแสดงและประกาศรายช่ือนกัแสดง
และท าการติดต่อนักแสดงที่ได้รับคัดเลือก เมื่อได้นักแสดงทัง้หมดจะมีการอ่านบทครัง้แรก
ร่วมกนั นกัแสดงจะถกูนดัหมายโดยทีมก ากบัและซ้อมนกัแสดงครัง้แรกร่วมกนั ในสว่นการซ้อม
การแสดงจะด าเนินการซ้อมตัง้แตส่ามเดอืนก่อนการแสดงจนกระทัง่เปิดการแสดง ช่วงก่อนการ
แสดงสองสปัดาห์ทีมก ากับติดต่อให้ทีมเสือ้ผ้าน าชุดมาให้นักแสดงลองชุด ก่อนการแสดง
ประชมุงานกบัฝ่ายสรุปเทคนิค ในวนัจดัแสดง ทีมงานทกุสว่นมีหน้าที่ด าเนินงาน หลงัจากหรือ
ก่อนการแสดง ผู้ ก ากับอาจต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันแสดงจริง ฝ่ายออกแบบ 
(Technical) ในช่วงสามเดือนก่อนการแสดงมีการประมาณเวลาท าฉากและอปุกรณ์การแสดง 
จากนัน้ท า Props list การสร้างฉากจะเร่ิมตัง้แต่สามเดือนก่อนการแสดง ฉากต้องเสร็จสิน้ก่อน
การแสดงสองสปัดาห์ ฝ่ายออกออกแบบเสือ้ผ้าจะท างานก่อนการแสดงสามเดือน ทีมออกแบบ
แสงเสียงจะท างานช่วงก่อนการแสดงหนึ่งเดือนจนก่อนการแสดงสองสปัดาห์ จากนัน้ หนึ่ง
เดือนก่อนการแสดงทีมก ากบัต้องสรุปฉาก อปุกรณ์การแสดง และเทคนิคทัง้หมด ฝ่ายออกแบบ
เสือ้ผ้าท าการตัดเย็บ เช่า จัดหา เสือ้ผ้านักแสดงตัง้แต่ก่อนการแสดงหนึ่งเดือน ต้องเสร็จ
สมบรูณ์ก่อนการแสดงหนึง่สปัดาห์ จากนัน้ท าคิว Quick Change หรือ การเปลี่ยนเสือ้ผ้าแบบ
เร็ว ก่อนการแสดงหนึ่งสปัดาห์ทีมเสือ้ผ้าต้องจดัลองเสือ้ผ้าซ้อมเหมือนจริง ก่อนการแสดงสอง
สปัดาห์ต้องมีการสรุปงานออกแบบทัง้หมด สรุปผงัการออกแบบไฟและแขวนไฟ น าฉากเข้าโรง
ละครและโฟกสัไฟจะท าช่วงสปัดาห์ก่อนการแสดง ต้องมีการซ้อมคิวเทคนิค สรุปและซ้อมคิว
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ไมค์ส าหรับนกัแสดง ติดตัง้เทคนิคต่างๆเพิ่มเติม และจัดการล าดบัการเปลี่ยนฉาก หลงัหรือ
ก่อนการซ้อมใหญ่ ทีมเทคนิคจะท าการซ้อมเทคนิค (Run Tech) เป็นการซ้อมเฉพาะส่วน
เทคนิค โดยไม่ต้องมีนกัแสดง เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เทคนิคทัง้หมดให้สมบรูฯณ์ สว่นงาน
เพลงและดนตรีประกอบ (Music) ด าเนินการตัง้แต่หกเดือนก่อนการแสดง คือ    ต้องติดต่อ
ผู้ประพนัธ์ดนตรีโดยเลือกผู้ประพนัธ์ให้เหมาะกบับทละคร สามเดือนก่อนการแสดงผู้ประพนัธ์
เร่ิมท าการแต่งเพลงและท าโน้ตดนตรีโดยมีระยะเวลาท าให้เสร็จก่อนแสดง 2 สปัดาห์ ในสว่น
การซ้อมวงดนตรี จะเร่ิมด าเนินการก่อนการแสดงสองสปัดาห์ และในสว่นเพลงและดนตรีจะมี
การซ้อมบนเวทีพร้อมนกัแสดงก่อนการแสดงหนึ่งสปัดาห์ และในส่วนสดุท้าย คือ สว่นธุรการ 
(Administrative) เร่ิมท างานตัง้แต่ ช่วงสามเดือนก่อนการแสดง ได้แก่ ประกาศผลการออดิชัน 
หรือคดัเลือกนกัแสดง การออกแบบสิ่งพิมพ์ การอพัเดทข้อมูลสื่อออนไลน์ และประสานงาน
โฆษณาจะท าช่วงก่อนการแสดงสามเดือนจนก่อนการแสดงหนึ่งเดือน การจดัเตรียมเอกสาร
ส าหรับสื่อมวลชนเพื่อการประชาสมัพนัธ์ละคร รวบรวมประวตัิผลงานนกัแสดง พิมพ์บตัรตาม
จ านวนที่ตกลงในที่ประชุม ถ่ายภาพนิ่งการซ้อมและนักแสดงเพื่อใช้ในการท าสูจิบัตรและ
น าไปใช้การประชาสมัพันธ์ และการออกแบบสจิูบัตรส าหรับละครจะด าเนินการในช่วงสอง
เดือนก่อนการแสดง การลงโฆษณาหรือการซือ้สื่อโฆษณา รวมทัง้การถ่ายภาพซ้อมจะ
ด าเนินงานก่อนการแสดงหนึง่เดือน การสง่ขา่วเร่ืองการจดัแสดงละครเวทีให้สมาชิกประจ าของ
โรงละครหรือของบริษัทจะสง่ก่อนสามสปัดาห์กอ่นการแสดง การพิมพ์สจิูบตัรและการถ่ายภาพ
การแสดงจะด าเนินงานในช่วงก่อนการแสดงหนึ่งสปัดาห์เพื่อใช้ในการประชาสมัพันธ์และ
ในช่วงการแสดงต้องมีการบนัทกึภาพ (ฤดีภญั แสงชโูต, สมัภาษณ์, 2562) 

 
ทิศทางเดียวกบับริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด แสดงทศันะว่า การผลิตละครเวทีมีขัน้ตอน

การผลิตหลายขัน้ตอน ทัง้ขัน้ก่อนการผลิต ขัน้การผลิต และขัน้หลงัการผลิต แตข่ัน้ท่ีส าคญัมากคือ 
ขัน้เตรียมงานหรือขัน้ก่อนการผลิต และขัน้ด าเนินการผลิต ระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิตละครเวที 1 
เร่ือง ประมาณ  6 เดือน ทั ง้ นี  ้หากแบ่งการท างานหลักจะประกอบด้วย บ ริหารจัดการ 
(Managerial), ธุรการ(Administrative), ก ากับการแสดง  (Directorial), งานดนตรีและเพลง 
(Music), และงานออกแบบการแสดง (Technical) ดงัเชน่ เอือ้อาทร วงศ์ศริิ ผู้บริหาร กลา่ววา่  
 

กระบวนการผลติละครเวทีเชิงพาณิชย์ รูปแบบละครเพลง หรือ Musical แบ่งสว่นงานออกเป็น
เป็น 5 สว่น เร่ิมต้น ก่อนการแสดงหกเดือนทีมบริหารจดัการของบริษัท (Managerial) บริษัทจะ
ท าการประชุมเพื่อสรุปเร่ือง เมื่อได้เร่ืองจะท าการประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการผลิต
ทัง้หมด ติดตอ่ทีมงานโปรดกัชนัซึง่สว่นใหญ่เป็นทีมที่ท างานกนัประจ า จากนัน้ท าการติดตอ่โรง
ละครเพื่อจองคิวจดัแสดงซึ่งบริษัทใช้เอ็มเธียเตอร์โดยตลอด ในสว่นของห้องซ้อม บริษัทมีห้อง
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ซ้อมแตต้่องบริหารจดัการตารางการซ้อมเพราะบริษัทมีงานในสว่นอื่น ดงันัน้ ทีมบริหารต้องวาง
ตารางซ้อมให้เสร็จในช่วงหกเดอืนก่อนการแสดงเพื่อเป็นแผนงานในการด าเนินงานทัง้หมด การ
จดัออดิชัน่นกัแสดงทีมบริหารจะวางแผนประสานเพื่อเตรียมงานกบัทีมก ากบั สว่นใหญ่จะเกิด
หลงัจากมีแผนงานเรียบร้อย แต่ช่วงเวลาจะประมาณหกเดือนก่อนการแสดง เพราะต้องใช้
ระยะเวลาในการประกาศและคดัเลือกนกัแสดง ก่อนการแสดงสามเดือนจะมีหน้าที่จ าหน่าย
บัตรผ่านเพจเฟสบุคและเวปไซด์ของบริษัท ในระหว่างซ้อมการแสดง ทีมบริหารจะมีหน้าที่
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและคอยดูแลงานในส่วนอื่นๆ ก่อนการแสดงประมาณ
หนึ่งอาทิตย์ฝ่ายบริหารติดต่อประสานงาน โรงละครเพื่อเข้าไปท าความสะอาดโรงละคร 
นอกจากนีจ้ะมีการเตรียมพร้อมส าหรับการแสดงในช่วงก่อนการแสดงหนึ่งสปัดาห์เพื่อให้เกิด
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนงานก ากับ (Directorial) หลงัจากคุยกับทีมบริหารแล้ว 
ต้องสรุปภาพรวมของโปรดกัชนัเพื่อก าหนดทิศทางการก ากบัการแสดง ต้องท าภายในหกเดือน
ก่อนการแสดง จากนัน้ในช่วงสามเดือนก่อนการแสดงผู้ก ากับจะตีความจากบทเพื่อออกแบบ 
Blocking ของนักแสดง พัฒนาตารางซ้อมส าหรับนักแสดงร่วมกับทีมบริหาร เตรียมการ
คดัเลอืกนกัแสดงโดยมีทีมบริหารประสานงานและช่วยด าเนินงาน เมื่อได้นกัแสดงก็จะประกาศ
รายช่ือนกัแสดงและท าการติดต่อนกัแสดงที่ได้รับคดัเลือกมาท าสญัญา การอ่านบทครัง้แรก
ร่วมกันจะถูกนดัหมายโดยทีมก ากับ การซ้อมการแสดงจะด าเนินการช่วงสามเดือนก่อนการ
แสดงจนกระทัง่เปิดการแสดง ช่วงก่อนการแสดงสองสปัดาห์ ผู้ก ากับต้องประชุมงานกับฝ่าย
เทคนิค เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและอาจเพิ่มเติมให้งานสมบรูณ์ ในรอบแรกของการจดัแสดง    

ผู้ก ากับอาจต้องท าหน้าที่ให้สมัภาษณ์กับสื่อมวลชน เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์
ละคร หรือที่เรียกว่า Opening Night Speech การท างานของฝ่ายออกแบบ (Technical) จะ
เกิดขึน้ช่วงสามเดือนก่อนการแสดง มีการประมาณการท าฉากและอปุกรณ์การแสดง จากนัน้
ท ารายการอปุกรณ์ประกอบการแสดง การสร้างฉากต้องเสร็จสิน้ก่อนการแสดงอย่างน้อยหนึ่ง
หรือสองสปัดาห์ ฝ่ายออกออกแบบเสือ้ผ้าจะท างานก่อนการแสดงสามเดือน เมื่อได้ประชุมจะ
ท าการตีความบทและออกแบบเสือ้ผ้า เช่นเดียวกับทีมออกแบบแสงเสียง หนึ่งเดือนก่อนการ
แสดงทีมก ากบัต้องสรุปกบัทีมฉากและอปุกรณ์การแสดง รวมถึงเทคนิคทัง้หมด ฝ่ายออกแบบ
เสือ้ผ้าหลงัจากตีความและออกแบบจะท าการวดัตวันกัแสดงช่วงสองเดือนก่อนการแสดงและ
จดัการทกุอย่างให้เสร็จสมบรูณ์ก่อนการแสดงหนึ่งสปัดาห์ จากนัน้ทีมเสือ้ผ้ามีหน้าที่ท าล าดบั
การเปลี่ยนเสือ้ผ้าให้นกัแสดงทกุฉากในช่วงสองสปัดาห์ก่อนการแสดงเพื่อสง่ทีมบริหารจดัการ 
ก่อนการแสดงหนึ่งสปัดาห์ทีมเสือ้ผ้าต้องน าเสือ้ผ้าให้นกัแสดงซ้อมสมจริง ก่อนการแสดงสอง
สปัดาห์ต้องมีการสรุปงานออกแบบทัง้หมด รวมถึงการสรุป Light Plot หรือ ผงัการออกแบบไฟ
และแขวนไฟ เมื่อทกุอย่างพร้อม ทีมบริหารจะประสานงานให้มีการ Load in ฉาก หรือน าฉาก
เข้าโรงละคร อาจมีการแขวนไฟและโฟกสัไฟไปด้วย สปัดาห์ก่อนการแสดง ต้องมีการซ้อมคิว
เทคนิค ซ้อมคิวไมค์ส าหรับนกัแสดง ติดตัง้เทคนิคต่างๆเพิ่มเติม และจดัการล าดบัการเปลี่ยน
ฉาก ที่ส าคญั ก่อนการแสดงหนึง่สปัดาห์ ผู้ก ากบัจะมีการซ้อมเทคนิค (Run Tech) เป็นการซ้อม
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เฉพาะส่วนเทคนิค เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เทคนิคทัง้หมด ส่วนงานเพลงและดนตรี
ประกอบ (Music) จะด าเนินการตัง้แต่หกเดือนก่อนการแสดง ทีมบริหารจะติดต่อผู้ประพนัธ์
ดนตรีโดยเลือกผู้ประพนัธ์ให้เหมาะกบับทละคร สามเดือนก่อนการแสดงผู้ประพนัธ์เร่ิมท าการ
แต่งเพลงและท าโน้ตเพลง มีระยะเวลาในการท างานท าให้เสร็จก่อนแสดงประมาณ 2 สปัดาห์ 
ในสว่นการซ้อมวงดนตรี จะเร่ิมด าเนินการก่อนการแสดงสองสปัดาห์ เพลงและดนตรีจะมีการ
ซ้อมบนเวทีพร้อมนักแสดงก่อนการแสดงหนึ่งสัปดาห์ และในส่วนสุดท้าย คือ ส่วนธุรการ 
(Administrative) เร่ิมท างานตัง้แต่ ช่วงสามเดือนก่อนการแสดง ฝ่ายธุรการท าหน้าที่ประกาศ
การออดิชันหรือคัดเลือกนักแสดง และประกาศผลการออดิชั่นโดยน าผลจากทีมก ากับมา
ประสานงานต่อ งานการออกแบบสิ่งพิมพ์รวมถึงการอพัเดทข้อมูลสื่อออนไลน์ ประสานงาน
โฆษณา มีระยะเวลาในการด าเนินงานสามเดือนจนก่อนการแสดงหนึ่งเดือน การจัดเตรียม
เอกสารส าหรับสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ละครต้องมีการรวบรวมประวัติผลงาน
นกัแสดงเพื่อน าไปใช้ในสูจิบตัรและส่งข่าวให้สื่อมวลชน การพิมพ์บัตรชมละครจะพิมพ์ตาม
จ านวนที่ตกลงในท่ีประชมุและจะอยูป่ระมาณสองเดือนก่อนการแสดง การถ่ายภาพนิ่งการซ้อม
และนักแสดงเพื่อใช้ในการท าสูจิบัตรและน าไปใช้การประชาสมัพันธ์ การออกแบบสูจิบัตร
ส าหรับละครจะด าเนินการในชว่งสองเดอืนก่อนการแสดง การลงโฆษณาหรือการซือ้สือ่โฆษณา
รวมทัง้การถ่ายภาพซ้อมจะด าเนินงานก่อนการแสดงหนึ่งเดือน การถ่ายภาพการแสดง และ
บรรยากาศการจดัแสดงจะด าเนินงานในช่วงก่อนการแสดงหนึ่งสปัดาห์และช่วงเปิดการแสดง 
รวมกระบวนการทั ง้สิ น้ประมาณ  6 เดื อนต่อการผลิตละครเวที  1 เ ร่ือง (เอื อ้อาทร  
วงศ์ศิริ, สมัภาษณ์, 2562) 

 

สอดคล้องกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด เช่ือว่า การสร้างสรรค์ละครเวทีทุก
รูปแบบมีแนวทางการด าเนินงานคล้ายกัน ต่างเพียงรายละเอียดบางอย่าง ดังท่ี เอกชยานันต์         
เทพวนินกร กรรมการบริหารของบริษัท กลา่ววา่  
 

การท าละครเวทีของบริษัท น่าจะมีแนวทางการท างานเหมือนกบัทกุบริษัท หากแตต่่างกนับาง
รายละเอียด ถ้าแบ่งการท างานในแต่ละสว่น ก็แบ่งได้เป็น สว่นบริหารจดัการ ก ากบั ออกแบบ
ทัง้หมด ระยะเวลาด าเนินงาน 1 เร่ืองประมาณ 6-8 เดือน ตัง้แต่การเลือกเร่ือง การเขียนบท 
การประสานทีมงาน การผลติ การคดัเลือกนกัแสดง การซ้อม การประชมสมัพนัธ์ การขายบตัร 
การจดัแสดงจริง การวางช่วงเวลาขึน้กบัฝ่ายบริหาร หลกัการคืองานต้องด าเนินคู่ขนานกนั แต่
สดุท้ายต้องบรรจบกัน เพื่อผลกัดันให้เกิดเป็นละครเวที 1 เร่ือง  (เอกชยานันต์ เทพวนินกร, 
สมัภาษณ์, 2562) 
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เช่นเดียวกบับริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน) อธิบายว่า กระบวนการ
ผลิตละครเวทีเป็นกระบวนการท่ีละเอียดมาก ไม่เหมือนกบัการผลิตละครโทรทศัน์ และ ภาพยนตร์ 
หากแต่มีการแบ่งการท างานออกเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนการแสดง และช่วงผลิตละคร ดงัท่ี เกรียง
กานต์ กาญจนะโภคนิ ผู้บริหารบริษัท ได้กลา่ววา่  
 

กระบวนการผลิตละครเวทีเป็นกระบวนการที่ไม่เหมือนกับการผลิตละครโทรทัศน์ และ
ภาพยนตร์ หากแต่มีการแบ่งการท างานออกเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนการแสดง และช่วงผลิตละคร 
ก่อนการแสดงทีมบริหาร ทีมธุรการ ทีมออกแบบและทีมก ากับจะด าเนินงานตัง้แต่ก่อนการ
แสดง การด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่การประชุม วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เลือกเร่ือง เขียนบทหรือ
ติดตอ่ซือ้ลขิสทิธ์ิ ติดตอ่ทีมงานเบือ้งหลงัจากภายนอก ได้แก่ ฉาก เสือ้ผ้า อปุกรณ์ประกอบฉาก 
ทีมไฟ ซึ่งเป็นทีมงานที่ท างานกันอยู่ประจ า เลือกโรงละครให้เหมาะสมกบัเร่ืองที่จัดแสดงและ
ท าสัญญาจองโรงละคร ประเมินงบประมาณทัง้หมด ติดต่อผู้ สนับสนุน ท าการคัดเลือก
นกัแสดง ทัง้หมดที่กลา่วมาจะท าช่วงก่อนการแสดงประมาณ 6 เดือน ในสว่นงานก ากบั บริษัท
จดัจ้างผู้ก ากบัละครเวทีมืออาชีพ เร่ิมต้นจากการประชมุทิศทางการท างาน การวางช่วงเวลาใน
การท างาน การซ้อมการแสดง จนกระทัง้แสดงจริง ในสว่นเพลงและการออกแบบท่าเต้น ทีม
บริหารจะปรึกษากับผู้ ก ากับเพื่อจัดจ้างผู้ ออกแบบท่าเต้นให้เหมาะสมกับเร่ืองโดยท างาน
ร่วมกบัผู้ก ากบัการแสดง งานก ากบัจะมีทีมบริหารจัดการดูแลโดยตลอด นอกจากนีย้งัมีฝ่าย
ธุรการที่ด าเนินการตัง้แต่เร่ิมต้น จะท างานควบคู่กับทีมบริหารจัดการ ดูแลตัง้แต่ออกแบบ
สิง่พิมพ์ จดัการเร่ืองงานประชาสมัพนัธ์ทัง้หมด ออกแบบสจิูบตัร พิมพ์สจิูบตัร เก็บบนัทึกภาพ
การแสดงทัง้ในขณะซ้อมและท าการแสดง ส่วนงานธุรการจะด าเนินตัง้แต่ สามเดือนก่อนการ
แสดงจนกระทัง่จดัการแสดง สว่นเทคนิคหรือฝ่ายออกแบบจะท างานคู่ขนานกบังานก ากบั แต่
จะเร่ิมหลงัจากทีมบริหารจดัการและทีมก ากบัสามเดือน งานเร่ิมจากประมาณเวลาท าฉากและ
อปุกรณ์การแสดง ท ารายการอปุกรณ์การแสดง  (props) ทัง้หมด สร้างฉาก ออกแบบ เช่า ตดั
เย็บ เสือ้ผ้าส าหรับนกัแสดงรวมทัง้ท าคิวการเปลี่ยนเสือ้ผ้า ฝ่ายออกแบบแสง เสียง สรุป ฉาก 
อุปกรณ์การแสดง เทคนิค ก าหนดต าแหน่งไฟ (Light Plot) และแขวนไฟ การน าฉากเข้าโรง
ละคร (Load in) โฟกสัไฟ ซ้อมคิวเทคนิค สรุปและซ้อมคิวไมค์ ติดตัง้เทคนิคเพิ่มเติม ก าหนดคิว
การเปลี่ยนฉาก ทุกฝ่ายจะท างานคู่ขนานกัน แต่สดุท้ายน ามาประกอบจนเป็นละครเวทีอย่าง
สมบรูณ์ (เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน, สมัภาษณ์, 2562) 

 
เหมือนกับบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด ให้ข้อมูลว่า การผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์มี

หลายขัน้ตอน มีผู้ รับผิดชอบแต่ละฝ่าย ได้แก่ งานฝ่ายจัดการ (Producer) ฝ่ายก ากับ (Director) 
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ฝ่ายเทคนิค (Technic) ฝ่ายเสียงและดนตรีประกอบ (Music and Sound) ฝ่ายธุรการ(Admin) 
ดงัท่ี พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้จดัการ กลา่ววา่  

 
การผลติละครเวทีเชิงพาณิชย์ ต้องอาศยัการท างานจากหลายฝ่าย เพราะถือเป็นงานศิลปะร่วม 
แตล่ะฝ่ายจะได้รับมอบหมายจากฝ่ายจดัการ (Producer) การผลติละครเวทีจะใช้ระยะเวลาไม่
เกิด 6 เดือน นบัตัง้แตช่่วงหกเดือนแรกก่อนการแสดง เร่ิมต้นจากการประชมุงาน เลอืกเร่ืองจาก
การวิเคราะห์ผู้ชม ติดตอ่ขอลขิสทิธ์ิ เลอืกทีมงานเบือ้งหลงั เลอืกผู้ก ากบัการแสดง จองโรงละคร 
ติดต่อผู้ สนบัสนุน รวมถึงติดต่อบริษัทจ าหน่ายบตัร ฝ่ายก ากับ (Director) จะดูแลงานก ากับ
ทัง้หมด รวมถึงเลือกนกัแสดง ท าตารางซ้อม ท างานร่วมกบั ผู้ก ากบัลีลา ระยะเวลาเร่ิมตัง้แต่
ได้รับการติดต่อ ใช้เวลาหกเดือน ช่วงแรกเป็นช่วงออกแบบ วางแผน และตีความของผู้ก ากับ 
จนน าไปสู่การซ้อมการแสดง จนกระทั่งวันแสดงจริง  ฝ่ายเทคนิค (Technic) ดูแลด้านงาน
ออกแบบทัง้หมด ตัง้แต่ ไฟ ฉาก เสือ้ผ้า อปุกรณ์การแสดง รวมถึงท าตารางการด าเนินงานใน
สว่นเทคนิค เพื่อให้เข้าใจการท างานในทิศทางเดียวกนั ระยะเวลา จะเป็นช่วงสามเดือนก่อน
การแสดง จนกระทัง่ท าการแสดง ทัง้นีฝ่้ายเทคนิคต้องท างานประสานกับผู้ก ากับเพื่อให้การ
ท างานเป็นไปดังที่ผู้ ก ากับต้องการ ฝ่ายเสียงและดนตรีประกอบ มีหน้าที่ออกแบบเสียง
ประกอบการแสดง ในกรณีละครเพลงต้องแต่งเพลง แต่งโน้ต ท าทองเพลง ฝ่ายนีบ้ริษัทจดัจ้าง
จากบริษัทภายนอกเช่นกัน ส่วนสุดท้าย คือ ธุรการ (Admin) มีหน้าที่เป็นผู้ ช่วยฝ่ายบริหาร
จดัการ ด าเนินงานในสว่นออกแบบโปสแตอร์ สจิูบตัร บตัรชมละคร งานประชาสมัพนัธ์ ติดต่อ
สื่อมวลชน ทุกส่วนงานมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร,  สมัภาษณ์ม 
2562) 

  
เฉกเช่น บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด กล่าวว่า การสร้างสรรค์ละครเวที

ของบริษัทจะมีบคุลากรภายในท าในส่วนการบริหารจดัการ และ ฝ่ายธุรการ ในขณะท่ี  ฝ่ายก ากบั 
ดนตรีหรือเพลง และออกแบบเพ่ือการแสดง จะเป็นบุคลากรมืออาชีพจากภายนอก กระบวนการ
สร้างสรรค์จะต่างจากการท ารายการโทรทัศน์ มีหลายขัน้ตอน หลายฝ่าย ทัง้ฝ่ายบริหารจัดการ 
ฝ่ายก ากบั ฝ่ายดนตรี ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายธุรการ ดงัเช่น วชัระ แวววฒุินนัท์ กรรมการบริหาร ให้
ข้อมลูวา่  

 
ช่วงก่อนการแสดง ประมาณช่วงหกเดือนก่อนการแสดงทีมบริหาร หรือ โปรดิวเซอร์ จะท าการ
คุยกับเจ้าของลิขสิทธ์ิสุนทราภรณ์ จากนัน้ทางบริษัทจะเขียนบท ประมาณการงบประมาณ
ทัง้หมด เลือกและติดต่อทีมงานโปรดกัชันที่จะมาช่วยในงานผลิต จองโรงละคร ประสานงาน
ห้องซ้อม วางตารางท างานโดยรวม วางแผนการคดัเลือกนกัแสดง ติดต่อบริษัท Thai Ticket 
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Major จ าหน่ายบตัร ทีมก ากบัจะถกูเลอืกและติดตอ่โดยบริษัท ทีมก ากบัจะท าหน้าที่ตัง้แต่ช่วง
เร่ิมต้นจนกระทัง่มีการแสดง ได้แก่ สรุปภาพรวมของโปรดกัชนั พฒันาตารางซ้อม ออกแบบการ
เดินของตวัละคร ร่วมตดัสินใจในการเลือกนกัแสดง จัดกระบวนการอ่านบทครัง้แรกร่วมกัน 
ดแูลการซ้อมการแสดง รวมถึงการให้แนวทางที่ต้องการกับผู้ออกแบบท่าเต้น นอกจากนี ้ทีม
ก ากับต้องประชุมสรุปเทคนิคเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม งานเทคนิค  ในวันซ้อมเสมือนจริง (Run 
through) ผู้ก ากบัต้องควบคมุ ดแูล จดข้อบกพร่อง เพื่อแก้ไข ปรับปรุง การแสดงในวนัแสดงจริง 
ทีมงานทกุสว่นมีหน้าที่ด าเนินงาน ผู้ก ากบัมีหน้าที่ชมการแสดงและบนัทกึข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไข 
ปรับปรุง ส าหรับละครเพลงโดยทัว่ไปจะมีสว่นท าเพลงและดนตรี แต่ส าหรับบริษัท เป็นการน า
เพลงจากสุนทราภรณ์มาใช้ อาจมีการปรับท านองเพื่อให้เหมาะสมกับละคร ทัง้นีต้้องได้รับ
ความเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ส่วนดนตรีประกอบจะเป็นผู้ รับผิดชอบคนเดียวกับท่ีท า
ท านองเพลงใหม่กบัละครเวที สว่นงานธุรการ มีหน้าที่ช่วยสนบัสนนุงานของฝ่ายบริหารจดัการ 
จะท างานควบคู่กนัไป จะด าเนินงานช่วงสามเดือน ถึงก่อนท าการแสดงประมาณหนึ่งสปัดาห์ 
ตัง้แต่การประกาศออดิชั่นและประกาศผลออดิชั่น ออกแบบสิ่งพิมพ์ เตรียมเอกสารส าหรับ
สือ่มวลชน ติดตอ่โรงพิมพ์เพื่อพิมพ์และบตัรสจิูบตัร ถ่ายภาพนิ่งเพื่อเก็บเป็นผลงานบริษัทและ
ส าหรับการประชาสมัพนัธ์ทัง้ในวนัซ้อมและในวนัแสดง ถือได้วา่ งานธุรการเป็นอีกสว่นท่ีส าคญั  
(วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 

    
สรุปได้ว่า ทุกบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คิดเป็น ร้อยละ 100) ให้ข้อมูลใน

ทิศทางเดียวกัน เก่ียวกบักระบวนการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ รูปแบบละครเพลง หรือ Musical 
ไว้ว่า การผลิตละครเวทีของบริษัทแบง่ส่วนงานออกเป็นเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1. งานบริหาร

จัดการ (Managerial) ประกอบด้วย 14 ขัน้ตอนดงันี ้1.เลือกเร่ืองหรือบทท่ีเกิดจากการวิเคราะห์
กลุ่มผู้ชม 2.ติดต่อขอลิขสิทธ์ิ ในกรณีบทละคร นวนิยาย หรือ เร่ืองมีผู้ ถือลิขสิทธ์ิ 3.ติดต่อผู้ เขียน
บทเพ่ือเขียนบทในทิศทางท่ีบริษัทต้องการหรือหากเป็นภาษาตา่งประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย 
4.ประมาณการงบการท างานทัง้หมดของทกุฝ่าย เพ่ือควบคมุงบประมาณในการผลิต 5.เลือกและ
ติดต่อทีมงานโปรดกัชนัท่ีจะมาด าเนินงานเบือ้งหลงั ได้แก่ ทีมเคร่ืองเสียง ทีมออกแบบแสง ทีม
ออกแบบฉากและอปุกรณ์ประกอบฉาก ทีมออกแบบเสือ้ผ้า เป็นต้น 6.จองโรงละคร เพ่ือก าหนดวนั
จดัแสดง วนัซ้อมใหญ่ แม้ว่าในกรณีท่ีมีโรงละครเป็นของบริษัท ก็จ าเป็นต้องจองคิวใช้โรงละคร 7.
ประสานงานห้องซ้อม เพ่ือใช้ในการซ้อมการแสดง 8.วางตารางท างานโดยรวมของทุกฝ่าย เพ่ือ
ควบคมุและติดตามงาน 9.จัดการคดัเลือกนักแสดง (ออดิชัน) ทัง้นี ้ผู้ ท่ีคดัเลือกจะเป็นทีมก ากับ
การแสดง 10.จ าหน่ายบตัร ทีมบริหารมีหน้าท่ีติดต่อบริษัทจดัจ าหน่ายบตัร เพ่ือแจ้งรายละเอียด
ของละครและก าหนดวนัในการจ าหน่ายบตัร 11.จดัการความสะอาดโรงละคร ทีมบริหารจดัการมี
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หน้าท่ีติดต่อบริษัทท าความสะอาดเพ่ือท าความสะอาดโรงละคร ก่อนการแสดง  และ 12.
เตรียมพร้อมส าหรับการแสดง หมายถึง  การจดัการและประสานงานทกุสว่นให้เกิดความราบร่ืนใน
การแสดง 13.จดัการแสดงในรอบส่ือมวลชน เป็นรอบท่ีส าคญัมาก โดยการเชิญส่ือมวลชนมาชม
การแสดง อนัเป็นการประชาสมัพนัธ์ละครอีกรูปแบบหนึง่ 14. ดแูล จดัการในวนัจดัแสดงจริง ส่วน
ที่ 2 งานก ากับ (Directorial) ประกอบด้วย 12 ขัน้ตอนดงันี ้1.สรุปภาพรวมของโปรดกัชนั เพ่ือให้
ทีมงานทัง้หมดเห็นเป็นทิศทางเดียวกัน 2. พัฒนาตารางซ้อม ร่วมกับทีมบริหาร เพราะอาจมี
รายละเอียดของนักแสดงท่ีมีข้อจ ากัดในการซ้อมเพ่ือให้การซ้อมราบร่ืนและงานท่ีสมบูรณ์ 3.
เตรียมการคัดเลือกนักแสดงและคัดเลือกนักแสดง หลังจากทีมบริหารประสานงานพืน้ท่ีและ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวการคดัเลือกนกัแสดง ทีมก ากบัมีหน้าท่ีตีความบท เพ่ือสรุปตวัละครท่ีใช้ในงาน
ละคร 4.ประกาศรายช่ือนักแสดง หลังจากสรุปกับทีมบริหาร จากนัน้ ทีมธุรการจะด าเนินการ
ประกาศรายช่ือนักแสดง 5.ออกแบบการเดินของตัวละคร หรือ Design Blocking เพ่ือเป็นการ
วางแผนก่อนการซ้อมการแสดง 6.อ่านบทครัง้แรกร่วมกัน (First Reading) เพ่ือให้ผู้ก ากบัแนะน า
นกัแสดงในทิศทางท่ีผู้ก ากบัต้องการ รวมถึงการมอบหมายงานให้นกัแสดงทอ่งบทและวิเคราะห์ตวั
ละคร 7.ซ้อมครัง้แรกร่วมกนั เพ่ือให้นกัแสดงเห็นภาพรวมทัง้หมดของละคร 8.ซ้อมการแสดงและ
การเต้น 9.ให้นกัแสดงซ้อมพร้อมเสือ้ผ้า ทัง้นี ้ทีมบริหารจะเป็นผู้ประสานงานกบัผู้ออกแบบเสือ้ผ้า 
เพ่ือให้นกัแสดงได้ทดลองสวมใส่เสือ้ผ้า โดยมีผู้ก ากบัและทีมบริหารเป็นผู้ตดัสิน หากมีการแก้ไข 
ทีมเสือ้ผ้าเป็นผู้ รับผิดชอบ 10.ประชุมสรุปเทคนิค (Paper tech) ผู้ ก ากับเป็นผู้ ประชุมกับฝ่าย
ออกแบบหรือฝ่ายเทคนิคทัง้หมด เพ่ือแก้ไขงานและสรุปงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 11.ซ้อม
เสมือนจริง (Run through) ผู้ ก ากับเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการแสดงแบบเสมือนจริง โดยมีทีม
บริหารคอยอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา 12.ควบคุมการแสดงในวันแถลงข่าวและวัน
แสดงจริง และให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชนในวันแสดงจริง  ส่วนที่  3 งานเพลงและดนตรี

ประกอบ (Music) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนดงันี ้1.ติดตอ่เพ่ือประพนัธ์ดนตรีและเพลง 2.แตง่เพลง
ตามความต้องการของทีมก ากับและทีมบริหารจดัการ 3.แต่งโน้ตดนตรีและเพลง เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการแสดง เพ่ือสร้างสุนทรียรสให้เกิดกับละคร 4.ซ้อมวงดนตรีจากโน้ตเพลงของผู้ แต่ง
เพลง เพ่ือปรับแตง่ให้สมบรูณ์ 5.ซ้อมวงดนตรีบนเวทีร่วมกบันกัแสดงในวนัซ้อมใหญ่และจดัแสดง
จริง เพ่ือความสมบูรณ์ของการแสดง และแสดงจริงในวันแสดง  ส่วนที่  4 งานออกแบบ 

(Technical) ประกอบด้วย 19 ขัน้ตอนดงันี ้1.ประมาณเวลาท าฉาก และ อุปกรณ์การแสดงสร้าง
ฉาก เพ่ือน าก าหนดการท างานและน าเสนอแก่ฝ่ายบริหารจัดการ 2.จัดท ารายการอุปกรณ์การ
แสดง (props) จากการตีความบทละคร เพ่ือจัดซือ้ จัดหา มาใช้ในการซ้อมการแสดง และ การ
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แสดงจริง 3.สร้างฉาก หลงัจากน าเสนอผู้ก ากบัและทีมบริหาร 4.ออกแบบเสือ้ผ้า จากการตีความ
บทละครและทิศทางของผู้ก ากับการแสดง 5.ออกแบบแสง จากการตีความบทละครและทิศทาง
ของผู้ก ากับการแสดง 6.สรุป ฉาก อุปกรณ์การแสดง เทคนิค 7.ตดัเย็บ เช่า จดัหา เสือ้ผ้าส าหรับ
นกัแสดง จากการตีความจากบทละครและทิศทาง  ผู้ก ากับ 8.ท าล าดบัการเปล่ียนเสือ้ผ้า การบท
ละคร 9.ลองเสือ้ผ้าซ้อมเหมือนจริง ในวันซ้อมใหญ่ เพ่ือความสมบูรณ์ของงาน  10.สรุปงาน
ออกแบบทัง้หมด ทีมออกแบบประชุมเพ่ือสรุปและรายงานปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข 
ก่อนเข้าโรงละคร 11.ก าหนดต าแหน่งไฟ (Light Plot) จากการตีความบทละคร และการซ้อมการ
แสดง 12.การน างานเทคนิค เช่น ไฟ ฉาก เสียง เข้าโรงละคร (Load in) 13.แขวนไฟและโฟกัสไฟ  
ในระหวา่งท่ีมีการติดตัง้ฉาก ช่างไฟอาจท าการแขวนไฟ ในกรณีท่ีไม่รบกวนซึ่งกนัและกนั 14.ซ้อม
คิวเทคนิค 15.สรุปและซ้อมคิวไมค์ จากการซ้อมของนักแสดงทัง้หมด 16.ติดตัง้เทคนิคเพิ่มเติม 
หากผู้ก ากับต้องการเพิ่มเทคนิคพิเศษเพิ่มเติม 17.ก าหนดคิวการเปล่ียนฉากและการเข้าออกของ
อปุกรณ์ประกอบฉาก 18.การซ้อมเทคนิค (Run Tech) เป็นการซ้อมเฉพาะส่วนเทคนิค โดยไม่ต้อง
มีนกัแสดง เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เทคนิคทัง้หมด 19.การด าเนินงานในวนัแสดงจริง ส่วนที่ 5 

งานธุรการ (Administrative) ประกอบด้วยขัน้ตอน 14 ขัน้ตอน ดงันี  ้1.ประกาศผลการออดิชั่น
หรือคดัเลือกนักแสดง โดยน าผลมาจากทีมก ากับ จากนัน้มีหน้าท่ีในการติดต่อให้นกัแสดงท่ีผ่าน
การคดัเลือกมาในวนัท่ีก าหนด 2.ออกแบบสิ่งพิมพ์ทกุประเภท เพ่ือใช้ในการประชาสมัพนัธ์ละคร 
3.อัพเดทข้อมูลส่ือออนไลน์ ในเวปไซด์ หรือ เพจของบริษัท เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวละคร 4.
ประสานงานโฆษณาทุกส่ือ เพ่ือให้ส่งใบเสนอราคา น าเสนอแก่ทีมบริหาร 5.เตรียมเอกสารส่ือ 
(Press Kit) เพ่ือใช้ในการจดัแถลงข่าวหรือน าส่งส่ือมวลชน 6.รวบรวมประวตัิผลงานนกัแสดง เพ่ือ
น ามาใช้ในสูจิบัตร 7.พิมพ์บัตรละคร โดยประสานโรงพิมพ์ในจ านวนท่ีสรุปในท่ีประชุม 8.ถ่าย
ภาพนิ่งนักแสดง เพ่ือน าไปใช้ในสูจิบตัร รวมถึงการส่งข่าวส่ือมวลชน 9.ออกแบบสูจิบตัร 10.ลง
โฆษณา จากการอนุมตัิตามความเหมาะสมของทีมบริหาร 11.ถ่ายภาพซ้อมเพ่ือน าไปใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์ทกุส่ือ 12.ส่งข่าวการจดัแสดงละครเวทีให้สมาชิกของบริษัทและแจ้งสิทธิในการซือ้
บตัร13.พิมพ์สจูิบตัร หลงัได้รับการอนมุตัิจากทีมบริหาร 14.ถ่ายภาพรอบส่ือมวลชนและการแสดง
ในวนัแสดงจริง รวมทัง้สิน้ 64 ขัน้ตอน ในขณะท่ี กระบวนการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ รูปแบบ
ละครพดู จะด าเนินงานเช่นเดียวกบัละครเพลง ทวา่ตา่งกนัในส่วนของการท าเพลง ท่ีไม่มีการแตง่
เพลง แตง่โน้ตเพลง และซ้อมวงดนตรี เหลือเพียงการคดัเลือกดนตรีหรือเพลงประกอบให้เหมาะสม
กบัละคร ดงันัน้ การผลิตละครพดูในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์มีเพียง 61 ขัน้ตอน  
 



  102 

ตาราง 2 สรุปกระบวนการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ รูปแบบ ละครเพลง 

        Production planning schedule : MUSICAL 

    6  
เดือน 

3  
เดือน 

2  
เดือน 

1  
เดือน  

3  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
สัปดาห์ 

Opening 

Ma
na

ge
ria

l  

1.เลอืกเร่ือง                  

2.ติดตอ่ขอ
ลขิสทิธ์ิ   
                 

3.ติดตอ่ผู้ เขียน
บท /แปลบท                  

4.ประมาณการ
งบ                 

5.เลอืก ติดตอ่
ทีมงาน โปรดกั
ชนั                 

6.จองโรงละคร                 

7.ประสานงาน
ห้องซ้อม         

8.วางตาราง
ท างานโดยรวม         

9. คดัเลอืก
นกัแสดง 

)ออดิชนั(          

10.จ าหนา่ยบตัร         

11.จดัการความ
สะอาดโรงละคร         

12.เตรียมพร้อม
ส าหรับการแสดง         
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ตาราง 2 (ตอ่) 

        Production planning schedule : MUSICAL 

    6  
เดือน 

3  
เดือน 

2  
เดือน 

1  
เดือน  

3  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
สัปดาห์ 

Opening 

 

13 .จดัการแสดง
ในรอบ
สือ่มวลชน         

14.จดัแสดงจริง         

Di
re

cto
ria

l  

15. สรุป
ภาพรวมของโปร
ดกัชนั                 

16. พฒันา 
ตารางซ้อม         

17.คดัเลอืก
นกัแสดง         

18.ประกาศ
รายช่ือนกัแสดง
ที่ผา่นการ
คดัเลอืก                 

19.ออกแบบการ
เดินของตวัละคร                 

20.อา่นบทครัง้
แรกร่วมกนั                  

21.ซ้อมครัง้แรก
ร่วมกนั                  

22.ซ้อมการ
แสดงและการ
เต้น                  

23.ให้นกัแสดง
ซ้อมพร้อมเสือ้ผ้า                  
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ตาราง 2 (ตอ่) 

        Production planning schedule : MUSICAL 

    6  
เดือน 

3  
เดือน 

2  
เดือน 

1  
เดือน  

3  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
สัปดาห์ 

Opening 

 

24.ประชมุสรุป
เทคนิค )paper 
tech(                  
25. ซ้อมเสมือนจริง 
)Run through(         

26.ควบคมุการ
แสดงในวนัแสดง
จริง                 

Mu
sic

 

27.ติดตอ่เพื่อ
ประพนัธ์ดนตรี
และเพลง                 

28.แตง่เพลง         

29.แตง่โน้ต
ดนตรีและเพลง         

30.ซ้อมวงดนตรี 
                 

31.ซ้อมบนเวท ี
และแสดงจริง                 

Te
ch

nic
al 

32.ประมาณ
เวลาท าฉาก และ 
อปุกรณ์การ
แสดงสร้างฉาก 

  
               

33.ท า รายการ
อปุกรณ์การ
แสดง )props(         

34.สร้างฉาก         
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ตาราง 2 (ตอ่) 

        Production planning schedule : MUSICAL 

    6  
เดือน 

3  
เดือน 

2  
เดือน 

1  
เดือน  

3  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
สัปดาห์ 

Opening 

 

35.ออกแบบ
เสือ้ผ้า         

36.ออกแบบแสง          

37.สรุป ฉาก 
อปุกรณ์การ
แสดง เทคนิค         

38.ตดัเย็บ เช่า 
จดัหา เสือ้ผ้า                 

39.ท าคิว การ
เปลีย่นเสือ้ผ้า                  

40.ลองเสือ้ผ้า
ซ้อมเหมือนจริง                 

41.สรุปงาน
ออกแบบทัง้หมด                  

42.ก าหนด
ต าแหนง่ไฟ 
)Light Plot(                 

43.การน าฉาก
เข้าโรงละคร 
)Load in( ฉาก  
                 

44.แขวนไฟและ 
โฟกสัไฟ                 

45.ซ้อมคิว
เทคนิค                 

46.สรุปและซ้อม
คิวไมค์ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

        Production planning schedule : MUSICAL 

    6  
เดือน 

3  
เดือน 

2  
เดือน 

1  
เดือน  

3  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
สัปดาห์ 

Opening 

 

47.ติดตัง้เทคนิค
เพิ่มเติม                  

48.ก าหนด 
คิวการเปลีย่น
ฉาก         

49. ซ้อมเทคนิค 
)Run Tech(         

50.แสดงจริง                 

Ad
mi

nis
tra

tiv
e 

51.ประกาศ
ออดิชัน่                 

52.ออกแบบ
สิง่พิมพ์         

53.อพัเดทข้อมลู
สือ่ออนไลน์         

54.ประสานงาน
โฆษณา                 

55.เตรียม
เอกสารสือ่ 
                 

56.รวบรวม
ประวตัิผลงาน
นกัแสดง                 

57.พิมพ์บตัร                 

58.ถ่ายภาพนิง่  
                 

59.ออกแบบสจิู
บตัร                 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

        Production planning schedule : MUSICAL 

    6  
เดือน 

3  
เดือน 

2  
เดือน 

1  
เดือน  

3  
สัปดาห์ 

2  
สัปดาห์ 

1  
สัปดาห์ 

Opening 

 

60.ลงโฆษณา                  

61.ถ่ายภาพซ้อม                  

62.สง่ขา่วให้
สมาชิก                 

63.พิมพ์สจิูบตัร                  

64.ถ่ายภาพวนั
แถลงขา่วและวนั
แสดงจริง                  

2. องค์ประกอบของละครเวทีเชิงพาณิชย์  
ในส่วนการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย ผู้วิจยัศกึษาการองค์ประกอบของละครเวทีเชิง

พาณิ ชย์ของไทย  โดยใช้  The Six Element of Aristotle ได้แก่  โครงเร่ือง (Plot), ตัวละคร 
(Character), ความคิด (Thought), บทพูด (Dialogue), เพลงและดนตรี (Song & Music) และ
ภาพ (Spectacle) ในการวิเคราะห์ พบวา่ 

2.1 โครงเร่ือง (Plot) หมายถึง การล าดบัเหตุการณ์ของเร่ืองตัง้แต่ต้นเร่ืองจนจบเร่ือง 
ดงัแสดงผลดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 โครงเร่ืองที่ได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของแต่ละบริษัท 
ผู้ วิจัยศึกษาโครงเร่ืองของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของทุกบริษัท      

โดยวดัจากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุปได้วา่   
บริษัทโต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด อธิบายว่า โครงเร่ืองของละครเวทีเร่ืองโหมโรง      

เดอะ มิวสิคลั เป็นเร่ืองของศร ผู้ ท่ีรักในการเล่นดนตรีไทยจนวาระสดุท้ายของชีวิต ดงัท่ี พิมพ์ไทย 
โลหิตคปุต์ ผู้ เขียนบทละคร กลา่ววา่  

 
โครงเร่ือง ละครเร่ืองโหมโรง เดอะมิวสคิลั เป็นเร่ืองราวของ ศร ผู้ที่มีใจรักในดนตรีไทยตัง้แตเ่ด็ก 
แม้วา่จะถกูกีดกนัจากครอบครัวโดยเฉพาะพ่อของตวัเองก็ตาม ศร ตัง้ใจฝึกฝนการตีระนาดจน
พ่อเห็นถึงความตัง้ใจจึงยอมให้เลน่ดนตรีและน าศรไปฝากกบัครูดนตรีในวงั ศรได้มีโอกาสเข้า
ไปเป็นนักดนตรีอยู่ในวงั ศรถูกส่งตวัประลองกันขุนอินซึ่งเป็นมือระนาดเอกของอีกคณะ ศร
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เกือบเป็นบ้าเพราะเครียดกบัการแขง่ขนัจนหนีออกจากวงั สดุท้ายได้พบสจัจะธรรมของการเลน่
ดนตรีไทย จึงเอาชนะขนุอินได้ แตเ่มื่อกาลเวลาเปลีย่นไป มีการเปลี่ยนระบอบการปกครอง ท า
ให้กระทบกับศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในสมยันัน้อย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่ดนตรี
ไทยในพระราชวงั แต่ศร ก็ยงัยืนหยดัที่จะอนุรักษ์ดนตรีไทย จนถึง   ลมหายใจสดุท้ายของชีวิต   
(พิมพ์ไทย โลหิตคปุต์, สมัภาษณ์, 2562) 

 

 

ภาพประกอบ 23 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง โหมโรง เดอะมิวสิคลั  

ท่ีมา: (Workpoint, 2563, ออนไลน์) 

ในขณะท่ีบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด แสดงทศันะว่า โครงเร่ืองของละครเร่ืองส่ีแผ่นดิน 
เดอะมิวสิคลั เป็นเร่ืองในอดีต ย้อนยคุ เก่ียวกบัสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของไทย โดย
เล่าผ่านมมุมองของตวัละครเอกท่ีเป็นผู้หญิงท่ีมีชีวิตถึง 4 รัชกาล ดงัท่ี ฤดีภญั   แสงชโูต ผู้ควบคมุ
การผลิต กลา่ววา่  

 
สีแ่ผน่ดินเดอะมิวสคิลั เป็นเร่ืองราวของ พลอย สาวชาววงั ที่ถกูน าตวัสง่เข้าในวงัตัง้แตเ่ด็ก ท า
ให้พลอยได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมในวงัที่ต้องปฏิบัติเคร่งครัด รวมถึงการใช้ชีวิตนอกวงั เมื่อ
พลอยเติบโตขึน้ ได้แต่งงานออกเรือนท าให้พลอยต้องท าหน้าที่ภรรยาและการเป็นแม่  ตลอด
ช่วงชีวิตของแม่พลอย มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึน้มากมาย ทัง้การผลัดเปลี่ยนรัชกาล การ
เปลีย่นแปลงของสงัคม ทัง้การแตง่กาย การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทางการเมือง หรือ
แม้แต่ภาพของเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 พลอย มีชีวิตถึง 4 รัชกาล หรือ 4 แผ่นดิน ท าให้
ตวัละครต้องเผชิญกับเหตุการณ์เปลี่ยนผ่านแต่ละแผ่นดิน การเล่าวิถีชีวิตของคนในวงั และ
แทรกความจงรักภกัดขีองคนไทยที่มีตอ่พระมหากษัตริย์ไทยในแตล่ะรัชสมยั การเปลีย่นแปลงที่
ไม่มีวนัเหมือนเดิม แต่สะท้อนวิถีชีวิต ประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมอยา่งลงตวั  ซึ่งอาจเป็นได้
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ว่า โครงเร่ืองดงักลา่วท าให้ผู้ชม ตื่นเต้นเมื่อได้ชม ร่ืนอารมณ์เมื่อได้เห็น ท าให้เกิดความสขุใน
การชม (ฤดีภญั แสงชโูต, สมัภาษณ์, 2562 

    

 

ภาพประกอบ 24 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง ส่ีแผ่นดนิ เดอะมิวสิคลั  

ท่ีมา: (Pantip, 2563, ออนไลน์) 

เช่นเดียวกับบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) แสดงให้เห็นว่า
โครงเร่ืองของละครเร่ือง รอยดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั เป็นเร่ืองย้อนยุค เก่ียวกับศิลปวฒันธรรมไทย
ในอดีต ตัวละครมีสองยุค คือ ตัวละครในอดีตและในปัจจุบัน เพ่ือให้ตัวละครในปัจจุบัน เห็น
คณุคา่ของศลิปวฒันธรรมไทย ดงัเชน่ สนธยา สชุฎา ผู้ เขียนบท กลา่ววา่  

 
ไมค์ เด็กหนุ่มผู้คลัง่ดนตรีสมัยใหม่ ได้พลดัข้ามกาลเวลาสู่อดีตอนัเป็นยุคทองของดนตรีไทย 
และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในสมยัรัชกาลที่ 5 ช่วงแรก ไมค์ตอ่ต้านและไม่เห็นคณุค่า
ของศิลปวฒันธรรมโดยเฉพาะดนตรีไทย แตเ่มื่อเชิด (คณุปู่ ของไมค์) พาเค้าไปพบกบัเหตกุารณ์
ส าคญัมากมาย โดยเฉพาะเหตกุารณ์ที่วงดนตรีไทย ได้โอกาสเข้าเฝา้และถวายการแสดงดนตรี
แก่สมเด็จพระนางเจ้าแห่งประเทศองักฤษ ท าให้ชาวต่างชาติเปลี่ยนมมุมองเก่ียวกบัประเทศ
สยาม จึงท าให้ไมค์รักในศิลปวัฒนธรรมไทยไทยมากขึน้ เมื่อไมค์กลับมาในโลกปัจจุบัน 
เหตุการณ์ ต่างๆที่ ไม ค์ได้ เข้าไปเห็นในอดีต  ท าให้ เปลี่ยนมุมมอง จนหันกลับมารัก
ศิลปวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะดนตรีไทย การเล่าเร่ืองสลบั ระหว่างอดีตและปัจจุบนั แต่เน้น
เร่ืองเลา่ในอดีต (สนธยา สชุฎา, สมัภาษณ์, 2562) 
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ภาพประกอบ 25 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง รอยดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั  

ท่ีมา: (Mthai, 2563, ออนไลน์) 

คล้ายกับบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด แสดงทัศนะว่า โครงเร่ืองของโรมิโอกับ  
อีเรียม เป็นเร่ืองย้อนยคุ ด าเนินเร่ืองในอดีต ย้อนไปสมยัยคุอดีต ท าให้เห็นวิถีชีวิตของตวัละครท่ีมา
จากวรรณกรรม 2 เร่ืองอยา่งลงตวั  นิทศัน์ สิงหามาตร์ ผู้ เขียนบทและผู้ก ากบั กลา่ววา่  
 

โรมิโอ ชายหนุม่รูปหลอ่ที่พลดัข้ามประตเูวลามาพบกบัอีเรียม แห่งทุง่พระโขนง เมื่อเจอหน้ากนั
ทัง้คูต่า่งตกหลมุรักกนั แตม่ีอปุสรรคคือภาษา และทัง้คูต่า่งก็มีคู่รักของตนอยูแ่ล้ว อีกทัง้พอ่ของ
เรียมที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็พยายามขดัขวางโรมิโอ แตโ่รมิโอก็ไมย่อมแพ้ และพยายามพิสจูน์ความ
รักของตนจนกระทัง่พ่อของโรมิโอทะลมุิติกาลเวลามาตามลกูชาย ทัง้คู่จึงตดัใจ แยกจากกัน 
และสญัญาว่าจะเก็บความทรงจ าดีๆไว้ตลอดไป การพบกนัแบบมหศัจรรย์ของตวัละครโรมิโอ
กบัอีเรียมอาจท าให้คนดูรู้สึกถึงความไม่เข้ากัน เพราะไม่ได้ด าเนินตามขนบที่เคยเห็นหรือได้
อ่านในวรรณกรรม แต่ละครเร่ืองนีท้ าให้ผู้ชมรู้สกึตื่นตาในวิธีการน าเสนอที่สร้างสรรค์ (นิทศัน์ 
สงิหามาตร์, สมัภาษณ์, 2562) 

 

ภาพประกอบ 26 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง โรมิโอกบัอีเรียม  

ท่ีมา: (Youtube, 2563, ออนไลน์) 
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ทิศทางเดียวกบับริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั กล่าวว่า โครงเร่ืองของแม่นาค เดอะมิว
สิคลั เป็นเร่ืองในอดีต แสดงวิถีชีวิตของคนสมยัก่อน ตวัละครหลกัคือ แม่นาค หญิงสาว ลกูคหบดี
ท่ีรักกับพ่อมาก และได้ย้ายไปอยู่ท่ีพระโขนง พ่อมากไปสงคราม แม่นาคคลอดลูกตาย แต่คนท่ี   
นา่กลวัท่ีสดุ คือ แมข่องพอ่มาก ดงัท่ี สวุรรณี จกัราวรวธุ ผู้ก ากบั กลา่ววา่  
 

แม่นาครักกับพ่อมาก และตดัสินย้ายมาอยู่ด้วยกัน แต่แม่นาคเป็นลกูคหบดี คนมีเงิน จึงถูก
กลัน่แกล้งจากแมส่ามี กระทัง่พอ่มากไปสงคราม แมน่าคใช้ชีวิตล าพงั จนถกูกลัน่แกล้งโดยแม่
สามี จนกระทัง่เสียชีวิต แม่นาครอคอยพ่อมาคอยู่ที่เรือน ไม่เคยไปท าร้ายใคร มีแต่ชาวบ้านที่
ต้องการแมน่าคและลกูไปเป็นผีรับใช้ของตน แตค่วามนา่กลวัไมไ่ด้เกิดจากแม้นาค ความใจร้าย
ของแม่สามีที่สร้างเร่ืองต่างหากที่ท าให้แม่นาคน่ากลวัในสายตาคนอื่น เมื่อพ่อมากกลบัจาก
การเป็นทหาร ชาวบ้านพยายามบอกพ่อมาก แต่พ่อมากไม่เช่ือ จนกระทัง่ พ่อมากเห็นแม่นาค
ยื่นมือลงเก็บลกูมะนาว ความจริงจึงปรากฏ สดุท้าย พ่อมากรับไม่ได้ที่จะต้องอยู่กบัผี แม่นาค
พยายามขอร้องให้พ่อมากกลบัไปรักกบัตน จนกระทัง่ มีพระรูปหนึ่งมาแสดงธรรมะให้แม่นาค
ฟัง แมน่าคจึงยอมไปเกิด แต่แมส่ามีของนาคยงัคนสร้างกระแสวา่ แมน่ากฆ่าคน แม่นาคเป็นผี
ไมด่ี ยงัคงกระจายไปทัว่ ประเด็นนีเ้ป็นประเด็นส าคญัที่บริษัทต้องการตีความและน าเสนอใหม ่
วา่คนร้ายและนา่กลวัมากกวา่ผี (สวุรรณี จกัราวรวธุ, สมัภาษณ์ : 2562) 

 

ภาพประกอบ 27 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง แมน่าค เดอะมิวสิคลั  

ท่ีมา: (OKNation, 2563,ออนไลน์) 

นอกจากนีบ้ริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั อธิบายว่า โครงเร่ืองละครเวที 
เร่ืองหนึ่งในดวงใจ เดอะมิวสิคลั เป็นเร่ืองย้อนยคุ เก่ียวกบัวยัรุ่นหนุ่มสาว ท่ีบงัเอิญพบรักกนั แต่มี
อุปส รรค เร่ือ งฐานะและครอบค รัว  สุด ท้ าย ได้ รักกัน  วัช ระ  แวววุฒิ นัน ท์  ผู้ เ ขี ยนบท  
กลา่ววา่  
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โครงเร่ืองของละครเร่ืองนีเ้ร่ิมต้นจากความรักของหนุ่มสาว 2 คู่ ได้แก่ นกัรบกับรตี และ ชาติ
ชายกับวาสนา แต่ความรักครัง้นีก้ลบักลายเป็นรักสามเศร้าเมื่อนักรบไปหลงรักวาสนา แต่
วาสนากลบัไปรักกับชาติชาย ในขณะที่ รตี ก็แอบหลงรักนักรบตัง้แต่ครัง้แรก กระทั่งนักรบ
ผิดหวงัในความรักจากวาสนาจึงหนีไปเรียนต่อต่างประเทศ เมื่อกลบัมาเมืองไทยนกัรบได้เจอ
กบัรตี ซึ่งได้แปลงร่างจากลกูเป็ดขีเ้หร่เป็นสาวงามสะพร่ังท าให้นกัรบตกหลมุรักทนัที ซึ่งรตีก็มี
ใจเป็นทนุอยู่แล้วทัง้คู่จึงตดัสินใจคบหากนั แต่ทัง้คู่ถกูกีดกนัจากครอบครัว สดุท้ายทัง้คู่พิสจูน์
ความรักที่มีต่อกนัให้ครอบครัวได้เห็น จึงได้ลงเอยแต่งานกนั (วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์ : 
2562) 

 
สรุปได้ว่า โครงเร่ืองของแต่ละบริษัทมีความหลายหลาย พบว่า 2 ใน 6 บริษัท 

(บริษัทคอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั และ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) คิดเป็น ร้อยละ 
33.32) โครงเร่ืองคล้ายกัน กล่าวคือ โครงเร่ืองก าหนดให้เกิดเหตุการณ์พิเศษท าให้ตัวละคร
ย้อนกลับไปในอดีต ตัวละครได้พบเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากการย้อนอดีต จนได้เรียนรู้จาก
เหตกุารณ์ท่ีได้พบ เม่ือกลบัมาในช่วงเวลาปัจจุบนั ตวัละครเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี
ขึน้ ได้แก่ โรมิโอกบัอีเรียม อบุตัิเหตรัุก และ ละครเร่ือง รอยดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั ขณะท่ีอีก 2 ใน 
6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัทซีเนริโอ จ ากัด และบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั คิด
เป็น ร้อยละ 33.32) โครงเร่ืองก าหนดให้ชีวิตของตัวละครพลิกผันเข้าไปอยู่ในวัง ตัวละครพบ
เหตุการณ์ท่ีท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินชีวิตในวัง แต่แล้วต้องออกมาใช้ชีวิตนอกวังเพราะต้อง
แตง่งานมีครอบครัว ตวัละครต้องประสบปัญหาครอบครัวและการเปล่ียนแปลงของบ้านเมืองและ
สงัคมจนกระทัง่ตวัละครเสียชีวิต ได้แก่ ละครเร่ืองส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคลั และ ละครเร่ืองโหมโรง 
เดอะมิวสิคลั นอกจากนีพ้บว่า 1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 16.66) โครงเร่ือง
เก่ียวกับความรักของหนุ่มสาว ท่ีมีความต่างกันทางฐานะ แม่สามีกีดกัน กลั่นแกล้งจนฝ่ายหญิง
ตาย สุดท้ายความรักของหนุ่มสาวไม่สมหวัง คล้ายกับอีก 1 บริษัท (บริษัท เจเอสแอล โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 16.66) เป็นโครงเร่ืองเก่ียวกบัความรักของหนุ่มสาว ตา่งฐานะจงึท าให้
ครอบครัวกีดกัน แต่สุดท้ายความรักของหนุ่มสาวลงเอยกันด้วยดี จากโครงเร่ืองทัง้ 6 โครงเร่ือง 
พบว่า 4 ใน 6 โครงเร่ือง ได้แก่ ส่ี แผ่นดิน เดอะมิวสิคลั, โหมโรง เดอะมิวสิคลั, แม่นาค เดอะมิวสิ
คัล, รอยดุริยางค์ เดอะมิวสคัล เป็นละครประเภท ละครชีวิต (Drama) และน าเสนอเก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรมไทย รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยอาจต้องการหลีก
หนีชีวิตท่ีจ าเจ ต้องการโหยหาภาพความสุขในอดีต หรืออาจอยากเห็นภาพศิลปวฒันธรรมท่ีไม่
สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งความสุขเหล่านัน้ผู้ ชมอาจพบได้จากชมละครเวทีเนือ้เร่ืองท่ี
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เก่ียวกับอดีต หรือเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า สภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบนัมีสภาวะความตึงเครียดแต่ผู้ชมไทยยงันิยมเสพละครท่ีมีเนือ้หาเข้มข้น 
เฉกเช่น ละครชีวิต (Drama) ในขณะท่ีอีก 2 เร่ือง ได้แก่ โรมิโอกับอีเรียม อุบตัิเหตรัุก และ หนึ่งใน
ดวงใจ เดอะมิวสิคลั เป็นละครตลก (Comedy) ซึ่งน่าจะสามารถสร้างอรรถรสให้เกิดกับผู้ชมคน
ไทยได้โดยง่าย 

จากการสรุปลกัษณะโครงเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ ผู้วิจยัพบข้อสงัเกตจาก
จดุร่วมของลกัษณะโครงเร่ือง 1.พบว่า โครงเร่ืองมีลกัษณะเป็นเหต ุเป็นผล เข้าใจได้ และสามารถ
เช่ือโยงระหวา่งเร่ืองกบัผู้ชมได้ 2.พบวา่ ช่วงเร่ิมต้น ตวัละครหลกัของทกุเร่ืองจะมีความขดัแย้งกับ
บคุคลในครอบครัว เช่น ศร ในเร่ืองรอยดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั ท่ีมีความขดัแย้งกบัพ่อของตนเอง , 
โรมิโอ ในเร่ืองโรมิโอกบัอีกเรียม อบุตัิเหตรัุก มีความขดัแย้งกบัพ่อและแม่, แม่นาค เดอะมิวสิคลั มี
ความขดัแย้งกับแม่ของสามี เป็นต้น จนน าท าให้ชีวิตของตวัละคร พลิกผนั ได้พบกับเหตกุารณ์ท่ี
ตนเองต้องเผชิญหน้าและต้องตัดสินใจ ท่ีส าคัญ โครงเร่ืองเน้นการการเปิดตัวละครช่วงแรกท่ี
น่าสนใจ  3.พบว่า ทัง้ปมปัญหาของทุกเร่ืองมีความชดัเจน เข้าใจง่าย 4. จุดวิกฤต สามารถสร้าง
ความรู้สึกต่ืนเต้น และเหตกุารณ์คล่ีคลายท่ีผู้ชมเข้าใจง่าย 5.พบว่า มากกว่าคร่ึงของบทสรุปหรือ
จดุจบของเร่ือง จบแบบมีความสขุ และไมท่ิง้ประเดน็ตอ่เน่ืองให้กบัผู้ชม 

2.1.2 โครงเร่ืองที่ได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของแต่ละบริษัท 
ผู้วิจยัศกึษาโครงเร่ืองของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุของทกุบริษัท โดย

วดัจากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุปได้วา่   
บริษัทคอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั แสดงทศันะว่า โครงเร่ืองของละครเร่ือง เพลงรักสาม

ฤดู เก่ียวกับความรักของทหารหนุ่มไทยกับหญิงสาวชาวเกาหลีท่ีเกิดขึน้ในสมัยสงครามเกาหลี 
สดุท้ายรักไมส่มหวงั ดงัท่ี นิทศัน์ สิงหามาตร์ ผู้ก ากบัละครเร่ือง เพลงรักสามฤด ูกลา่ววา่  
 

โครงเร่ืองของละครเร่ืองเพลงรักสามฤด ูเป็นเร่ืองรักสามเศร้าของ บี ทหารไทยที่ถกูสง่ตวัไปรบ
ในประเทศเกาหลี แล้วบงัเอิญพบรักกบัผู้หญิงเกาหลี ด้วยความแตกต่างของเชือ้ชาติ ศาสนา 
ท าให้ทัง้คู่พรากต้องจากกัน บี ถูกส่งตัวกลบัมาที่ประเทศของตนเอง และถูกพ่อแม่บงัคบัให้
แตง่งานกบัผู้หญิงไทยอีกคน แตห่วัใจของชายหนุม่ยงัอยูก่บัสาวเกาหล ีสดุท้ายหญิงสาวเกาหลี
เสียชีวิต เหลือเพียงชายหนุ่มที่ต้องใช้ชีวิตอย่างทกุข์ทรมาน เร่ืองนีแ้ต่งขึน้ใหม่ทัง้หมด ซึ่งอาจ
สง่ผลให้เกิดความไมม่ัน่ใจกบัผู้ชม (นิทศัน์ สงิหามาตร์, สมัภาษณ์, 2562) 
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ภาพประกอบ 28 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง เพลงรักสามฤด ู 

ท่ีมา: (Pantip, 2563, ออนไลน์) 

ในขณะท่ีบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด แสดงให้เห็นว่า โครงเร่ืองของละครเร่ือง Boxing 
Boys เป็นเร่ืองแตง่ขึน้ใหม ่เก่ียวกบัชายหนุม่ท่ีมีความฝันอยากเป็นนกัมวยท่ีมีช่ือเสียง และสดุท้าย
ชายหนุ่มก็สามารถท าความฝันให้เป็นจริง ดงัท่ี ฤดีภัญ แสงชูโต ผู้ควบคุมการผลิตเร่ือง Boxing 
Boys อธิบายว่า “โครงเร่ืองละครเร่ือง Boxing Boys เก่ียวกับเด็กหนุ่มท่ีมีความฝัน อยากเป็น
นกัมวยท่ีมีช่ือเสียง แตมี่อุปสรรคส าคญั คือ ร่างกายท่ีเล็ก ไม่แข็งแรง อีกทัง้สงัคมรอบข้างของเขา
เป็นนกัต้นทัง้หมด เขาพยายามเปล่ียนแปลงตวัเอง ฝึกฝน จนกระทัง่ได้ชกครัง้แรก เขาพา่ยแพ้ แต่
ความไม่เลิกความฝัน จนกระทัง่ สามารถเป็นนกัมวยอาชีพได้ดงัตัง้ใจ เร่ืองนีแ้ต่งขึน้ใหม่ทัง้หมด 
อาจเป็นผลให้คนดูไม่มั่นใจกับสิ่งท่ีจะได้ดู จึงมีผลกับยอดการขายบัตร ” (ฤดีภัญ แสงชูโต, 
สมัภาษณ์, 2562) 

 

ภาพประกอบ 29 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง Boxing Boys  

ท่ีมา: (Postjung, 2563, ออนไลน์) 
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นอกจากนีบ้ริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ชีใ้ห้เห็นว่า โครงเร่ืองของ
ละคร เร่ือง ว้าวุ่น 2013 เป็นการน าเสนอเร่ืองราวจากชีวิตจริงของนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่ม ดงัท่ี วชัระ ปานเอ่ียม ผู้ ก ากับละครเร่ืองว้าวุ่น 
แสดงให้เห็นวา่  

 
โครงเร่ืองละครเวทีเร่ืองว้าวุ่นเป็นเร่ืองของ หยอย จุ่น หยวก คิด ต้น นิสิต ปี 3 คณะสถาปัตย์ 

จฬุาฯ เมื่อถึงเวลาต้องท ากิจกรรมหาเงินเข้าคณะ ทัง้ 5 และผองเพื่อนก็สมุหวักนัปลกุปัน้ละคร
เวทีที่ต้องสนกุและเรียกเสยีงฮา อยา่ง บ้านทรายทอง..กว่า  แตเ่มื่อลงมือท าจริง ปัญหาต่างๆ ก็

พุง่เข้ามา ทัง้การหานกัแสดง การเรียนท่ีแสนหนกั รวมถึงเร่ืองไมเ่ป็นเร่ืองตา่งๆ เช่นเร่ืองผู้หญิง 
เป็นต้น แตไ่ม่วา่เร่ืองราวจะว้าวุ่น วุ่นวาย แค่ไหน สิง่หนึง่ที่ท าให้พวกเขาผา่นพ้นมนัมาได้ ก็คือ 
มิตรภาพของความเป็นเพื่อนท่ีอยูเ่คียงข้างกบัพวกเขาตลอดมา และยงัคงอยูต่ลอดไป เร่ืองแต่ง
ขึน้ใหม่ทัง้หมด แต่ตวัละครทัง้หมดมาจากชีวิตจริง อาจเป็นเหตผุลหลกัที่ท าให้กลุ่มผู้ชมแคบ 
เพราะผู้ชมที่ไม่ใช่นิสิตจฬุาหรือนิสิตคณะสถาปัตย์จะไมส่ามารถเข้าใจมขุตลกที่เร่ืองพยายาม
น าเสนอเลย ดงันัน้ ละครเร่ืองนีจ้ึงขาดความบนัเทิงไป วชัระ  ปานเอี่ยม, สมัภาษณ์, 2562)  
 

 

ภาพประกอบ 30 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง ว้าวุน่ 2013  

ท่ีมา: (OKNation, 2563, ออนไลน์) 

เช่นเดียวกับบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) แสดงทัศนะว่า  
โครงเร่ืองของละครเร่ือง สุดสาคร เป็นเร่ืองของเด็กชายสุดสาคร ท่ีพบว่า โลกก าลังตกอยู่ ใน
อันตราย ทัง้ขยะ และมลพิษ จึงคิดช่วยโลก ดังท่ี  นภัค ไตรเจริญเดช ผู้ เขียนบทละคร  เร่ือง  
สดุสาคร กลา่ววา่ 
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โครงเร่ืองสดุสาคร ดิแอดเวนเจอร์ เป็นเร่ืองของเด็กชาย สดุสาคร ที่ได้ทราบจากพระเจ้าตาว่า 
โลกก าลงัเดือดร้อน ทัง้ขยะ และ มลพิษ สดุสาคร จึงออกตามหาเพื่อนที่จะมาช่วยเค้า กอบกู้
โลก สดุท้ายสดุสาครก็สามารถช่วยโลกจากภยัพิบตัิตา่งๆ ได้ ถึงแม้วา่เร่ืองจะเป็นการน าเอาตวั
ละครจากวรรณกรรมเร่ือง พระอภยัมณี มาสร้างเป็นตวัละครหลกั เพื่อพาเด็กๆไปช่วยโลกใน
สถานการณ์ต่างๆ มีการผจญภยัหลายหลายแบบ เช่น ลงไปใต้น า้ เข้าป่า  แต่โครงเร่ืองเป็น
เร่ืองที่แตง่ขึน้ใหม ่ไม่ถกูอิงจากวรรณกรรมและกลุม่เป้าหมายของเร่ืองเป็นกลุม่เฉพาะเด็ก ท่ีไม่
สามารถตดัสนิใจซือ้บตัรชมละคร หรือเดินทางมาชมละครได้ด้วยตนเองท าให้การบอกต่อน้อย 
จึงมีผลให้เร่ืองนีป้ระสบความส าเร็จน้อยที่สดุ (นภคั ไตรเจริญเดช , สมัภาษณ์, 2562) 

 

ทิศทางเดียวกับบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด อธิบายว่า โครงเร่ืองของละครเร่ือง 
วยัอะเฟร่ด เป็นเร่ืองของกลุม่วยัรุ่นท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียว แล้วตดิเกาะเพราะพาย ุระหวา่งติดเกาะ
ได้ เจอกับเจ้าของเกาะจอมเร่ืองมาก จนท าให้ปะทะกัน สุดท้ายเข้าใจกัน  ดังท่ี  สุวรรณี   
จกัราวรวธุ ผู้ก ากบั ละครเร่ืองวยัอะเฟร่ด ชีใ้ห้เห็นวา่  

 

ละครเร่ือง วยัอะเฟร่ด เป็นเร่ืองของโจ๋ยและกลุม่เพื่อน ที่ช่ืนชอบการทอ่งเที่ยว พวกเขาไปเที่ยว
เกาะแหง่หนึง่ แตพ่ายเุข้าจึงท าให้ติดเกาะ โจ๋ยและเพื่อนๆ ได้พบกบั รัศมีแข เจ้าของที่พกัที่กลุม่
วยัรุ่นพักอยู่ รัศมีแขเป็นคนเร่ืองมาก เจ้าระเบียบ และสัง่ให้โจ๋ยและเพื่ อนๆท างานในรีสอร์
ทด้วย ท าให้พวกเขาไม่พอใจ รวมกับความคึกคะนองตามภาษาวยัรุ่น โจ๋ยและเพื่อนๆ จึงคิด
แผนรวมกันหลอกรัศมีแขเจ้าของที่พกั แต่รัศมีแขเจ้าของของรีสอร์ทรู้ทนั จึงแก้แค้นด้วยการ
สร้างเร่ืองหลอกกลบั สดุท้าย โจ๋ยและเพื่อนรู้ความจริง เร่ืองจบ ตรงที่ทัง้สองฝ่ายยอมขอโทษ
และเข้าใจกัน เร่ืองถูกแต่งขึน้ใหม่ เพื่อต้องการน าเสนอความขดัแย้งระหว่างวยั โดยเฉพาะ
ความคิดที่ไม่เหมือนกัน กลุม่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ในตอนแรกคือกลุม่วยัรุ่น เพราะต้องการสื่อสาร
ให้วยัรุ่นเข้าใจความคิดของผู้สงูอาย ุ(สวุรรณี จกัราวรวธุ, สมัภาษณ์, 2562) 
 

 

ภาพประกอบ 31 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง วยัอะเฟร่ด  

ท่ีมา: (Pantip, 2563, ออนไลน์) 
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สอดคล้องกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด ท่ีแสดงให้เห็นว่า โครงเร่ืองละคร
รองเท้าของพ่อ เป็นเร่ืองราวของพ่อกบัลกู ท่ีไม่ลงรอยกนัทัง้ความคิดและวิถีชีวิต ดงัท่ี ธีรวฒัน์ อนุ
วตัรอดุม ผู้ก ากบัละครเร่ืองรองเท้าของพอ่ กลา่ววา่  

 
โครงเร่ืองของละคร รองเท้าของพอ่ เป็นเร่ืองของ ก่อ ชายหนุม่ที่ฝันจะมีร้านขายรองเท้าเป็นของ
ตวัเอง เค้าได้ก่อร่างสร้างตวัโดยเร่ิมต้นจากศนูย์จนกระทัง่สามารถเปิดธุรกิจรองเท้าได้ส าเร็จ 
ก่อ ได้พบรักกบั สายฝน และได้แตง่งานกนั ทัง้คู่ช่วยกนัสร้างรากฐานชีวิตที่มัน่คง ทัง้สองมีลกู
ชายหนึ่งคนคือ ก้อง เมื่อ ก้อง เติบโตขึน้ได้ไปศึกษาเล่าเรียนต่อที่ เมืองนอก  ได้พบกับ
แนวความคิด และการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม ่ที่เน้นรวดเร็วและไว ก้าวกระโดด สูค่วามส าเร็จ ซึ่ง
ขดัแย้งกบัความคิดของผู้ เป็น พอ่ โดยสิน้เชิง เมื่อ ก้อง กลบัมาดแูลธุรกิจตอ่จากพ่อ แต่กลบัไม่
ต้องการท่ีจะเดินตามรอยเท้า และ แนวความคิดของพอ่อีกตอ่ไป ความขดัแย้งระหวา่งพอ่ลกูจึง
เกิดขึน้ จนน าไปสู่อุบตัิเหตุร้ายแรง ทุกอย่างพลิกผนัไปจนเกือบจะสายเกินแก้ แต่แล้วก็ได้มี
หญิงสาวนิรนาม ปรากฏตวัขึน้ เพื่อท าให้ ก้อง เห็นถึงความตัง้ใจของพ่อในอดีต ก้อง ได้เข้า
ใจความรักและเส้นทางชีวิตของ พ่อ สดุท้ายทัง้คู่เข้าใจกันดี เนือ้เร่ืองมีการน าเสนอเชิงธุรกิจ 
อาจท าให้ไม่นา่สนใจ และผู้ชมรู้สกึเป็นเร่ืองเฉพาะกลุม่ เพราะจริงๆแล้ว ละครเร่ืองนีถ้กูจดัจ้าง
ให้สร้างเพื่อจัดแสดงให้กลุม่นกัธุรกิจชม นอกจากนี ้เร่ืองถกูแต่งใหม่ ผู้ชมอาจไม่มัน่ใจในเนือ้
เร่ืองที่ จะได้ชม (ธีรวฒัน์ อนวุตัรอดุม, สมัภาษณ์, 2562) 

 

 

ภาพประกอบ 32 ภาพจากการแสดงละครเวที เร่ือง รองเท้าของพอ่  

ท่ีมา: (Mgronline, 2563, ออนไลน์) 

สรุปได้ว่า โครงเร่ืองของทุกบริษัท มีความแตกต่างกัน เช่น ละครเร่ือง เพลงรัก
สามฤดู เป็นเร่ืองเก่ียวกับความรักท่ีไม่สมหวังของทหารไทยกับผู้ หญิงเกาหลี , ละครเร่ือง 
วยัอะเฟร่ด เป็นเร่ืองความขดัแย้งระหว่างกลุ่มวยัรุ่นซึ่งเป็นนกัท่องเท่ียวกับหญิงผู้สงูอายุเจ้าของรี
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สอร์ท, ละครเร่ือง Boxing Boys เป็นเร่ืองราวความพยายามของชายหนุ่มร่างเล็กท่ีมีความฝัน
อยากเป็นนักมวย, ละครเร่ือง ว้าวุ่น เป็นเร่ืองราวการใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัยของกลุ่มนิ สิต 
สถาปัตย์ จุฬา, ละครเร่ือง สุดสาคร เดอะ นิว แอดแวนเจอร์ เป็นเร่ืองราวของเด็กชายท่ีต้องการ
กอบกู้ โรค และ ละครเร่ืองรองเท้าของพ่อ เป็นเร่ืองราวความขดัแย้งระหว่างพ่อกับลูกในเร่ืองการ
สืบทอดธุรกิจ ผู้ วิจัยพบว่า โครงเร่ืองทุกเร่ืองถูกแต่งขึน้ใหม่ สะท้อนให้เห็ นว่า ผู้ ชมไทยอาจไม่
เช่ือมัน่ในโครงเร่ืองท่ีถกูแตง่ขึน้ใหม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเร่ืองท่ีเป็นท่ีรู้จกั หรือ เคยผลิตในส่ือตา่งๆ 
มาก่อน นอกจากนีก้ลุ่มเป้าหมายของละครแตล่ะเร่ืองเน้นเฉพาะกลุ่ม เช่น ละครเร่ือง ว้าวุ่น เน้น
ผู้ชมท่ีเป็นนิสิต จฬุา, ละคร เร่ือง สดุสาคร เน้น กลุม่เดก็, รองเท้าของพ่อ เน้นกลุ่มคนท าธุรกิจ เป็น
ผลท าให้เกิดการจ ากดัผู้ชมในวงแคบ จงึมีผลท าให้ละครไมป่ระสบความส าเร็จ 

จากการสรุปลกัษณะโครงเร่ือง ผู้ วิจยัพบข้อสงัเกตจากจดุร่วมของลกัษณะโครง
เร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ 1 .พบว่า โครงเร่ือง ส่วนใหญ่ ไม่สามารถสร้างความเช่ือให้เกิดกับ
ผู้ชม และไม่สามารถท าให้ผู้ชมเช่ือมโยงกับเร่ืองได้ 2. ปมปัญหาของทุกเร่ืองไม่ชดัเจน คลุมเครือ 
3. จุดวิกฤตของเร่ืองส่วนใหญ่ต่ืนเต้นแต่จุดคล่ีคลายมักท าให้ผู้ ชมไม่เข้าใจท่ีมาท่ีไป หรือ ไม่
สมเหตสุมผล 4.พบว่า ทุกเร่ืองจบแบบมีความสุข แต่ทิง้ประเด็นต่อเน่ืองให้กับผู้ชม อาทิ ในตอน
จบของวัยอเฟร่ด ทิง้ประเด็นให้ผู้ ชมคิดต่อว่า ท าอย่างไรคนในสังคมท่ีมีความแตกต่างกันจึง
สามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุข  ,เร่ืองเพลงรักสามฤดู ทิง้ประเด็นให้ผู้ ชมคิดต่อว่า ท าอย่างไร

มดไปความเหล่ือมล า้ในสงัคมจงึห  
2.2 ตัวละคร (Character) หมายถึง ผู้ มีบทบาท มีพฤติกรรม หรือการกระท าและ

เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ปัญหาในเร่ือง เป็นผู้ตดัสินใจและค้นพบกับสิ่งท่ีได้ตดัสินใจในละคร ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ได้โดยพิจารณาลักษณะของตวัละครในด้านต่างๆ ดงันี ้1.รูปลกัษณ์ภายนอก 
หมายถึง รูปร่างหน้าตา เพศ อาย ุสีผิว สีตา ความสูง รูปร่าง 2.สถานะทางสงัคม หมายถึง อาชีพ 
ฐานะ ความเช่ือทางศาสนา ความเก่ียวพนัในครอบครัวและสงัคมแวดล้อม  3.จิตวิทยา หมายถึง 
นิสัย ทัศนคติ ความปรารถนาในส่วนลึก ความชอบ ความเกลียด 4.คุณธรรม หมายถึง ส านึก 
ความละอายตอ่บาป ความยตุิธรรม ความผิดชอบชัว่ดี ทว่า อีกสิ่งหนึ่งท่ีขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์
ตวัละคร คือ ความปรารถนาสูงสุด (Desire) ของตัวละคร หรือ สิ่งท่ีตัวละครต้องการมากท่ีสุด 
นอกจากนี ้ยังต้องพิจารราลักษณะนิสัยของตัวละครท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัว
ละครแบบตายตัว  (Type Character) และ  ตัวละครท่ี เห็ น ได้ รอบ ด้าน  (Well- Rounded 
Character) หากพิจารณาตามพฒันาการของตวัละครสามารถแบง่ได้เป็น  2 ประเภท ได้แก่ 1.ตวั
ละครท่ีไม่มีพฒันาการ (Static Character) คือ ตวัละครท่ีมีนิสยั บคุลิก ความคิดคงท่ี ตัง้แตต้่นจบ
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เร่ือง 2.ตวัละครท่ีมีพฒันาการ (Dynamic) คือ ตวัละครท่ีมีการพัฒนา หรือ เปล่ียนแปลงแนสคิด 
นิสยั หลงัจากได้ประสบกบัปมปัญหาในเร่ือง และหากแบง่ตามลกัษณะบทบาท แบง่ได้ 2 ประเภท 
คือ ตวัละครหลกั (Protagonist) หมายถึง ตวัละครท่ีมีบทบาทในการด าเนินเร่ือง และ ตวัละครท่ี
ขดัแย้งกับตวัละครหลัก (Antagonist) หรือท่ีเรียกว่า ตัวละครต้าน หมายถึง ตวัละครท่ีขัดขวาง
ความต้องการของตวัละครหลกั การวิเคราะห์ตวัละคร ดงัแสดงผลดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 ตัวละครในบทละครที่ได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของแต่ละบริษัท 
ผู้วิจยัศกึษาตวัละครหลกัและตวัละครต้านท่ีขดัแย้งกบัตวัละครหลกัของบทละคร

เวทีท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุของทกุบริษัท โดยวดัจากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุป
ได้วา่   

บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั อธิบายว่า บทละครท่ีได้รับความนิยมสงู
ท่ีสดุของบริษัท คือ เร่ืองหนึ่งในดวงใจ เดอะมิวสิคลั ตวัละครหลกัของเร่ือง เป็นตวัละคร ช่ือ นกัรบ 
ลกัษณะนิสยัเป็นคนมุทะล ุเอาแต่ใจ แตรั่กใครรักจริง จริงใจ มุ่งมัน่ ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค ความ
ปรารถนาสูงสุด คือ ต้องการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น ในขณะท่ี ตวัละครต้าน คือ พ่อของรตี (พ่อของ
นางเอก) เจ้าระเบียบ หวงลกูสาว เกลียดคนรวย ดงัท่ี วชัระ แวววฒุินนัท์ ผู้ เขียนบท อธิบายวา่  
 

ตวัละครหลกั ในเร่ืองหนึ่งในดวงใจ เดอะมิวสิคลั คือ ตัวละคร ช่ือ นกัรบ เพศชาย หน้าตาดี 
ฐานะร ่ารวย เอาแต่ใจตวัเอง มทุะล ุรูปร่างดี สง่า แต่รักใครรักจริง จริงใจ มุ่งมัน่ ไม่ยอมแพ้กบั
อปุสรรค ความปรารถนาสงูสดุ คือ อยากมีรักที่ดีและสร้างครอบครัวที่อบอุน่ สว่นความขดัแย้ง 
หรือ conflict คือ รักคนท่ีเค้าไมรั่ก หลงัจากกลบัมาจากการศกึษาที่ตา่งประเทศ ตวัละครได้เจอ
คนที่แอบรักตน เห็นถึงความดีของฝ่ายหญิง จึงเปลีย่นใจหนัมาชอบคนที่แอบรักตนเอง ในขณะ
ที่ ตัวละครที่ขดัแย้งกับตวัละครหลกั คือ พ่อของรตี ซึ่งเป็นพ่อนางเอก ฐานะปานกลาง เจ้า
ระเบียบหวงลกูสาวมากๆ ไม่ต้องการให้ยุ่งกับคนรวย แต่มีธรรมะในหวัใจ รับฟังเหตุผล แต่
สุดท้าย เห็นถึงความตัง้ใจของนักรบ จึงเปลี่ยนใจและยอมให้ลูกสาวแต่งงาน (วัชระ แวว
วฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 

 
นอกจากนีบ้ริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน) ให้การว่า บทละครท่ี

ได้รับความนิยมสงูท่ีสดุของบริษัท คือ เร่ือง รอย ดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั ตวัละครหลกั คือ ไมค์ ชาย
หนุ่มวัยรุ่น หน้าตาดี คลั่งไคล้เทคโนโลยี มุ่งมั่น แต่เอาแต่ใจ ใจร้อน ความปรารถนาสูงสุด คือ 
อยากเป็นศิลปิน ในขณะท่ี ตวัละครต้าน คือ ปู่ ของไมค์ ชายสูงอาย ุรูปร่างผอม สงู แตย่งัแข็งแรง 
ใจดี ใจเย็น รักและหวงแหนดนตรีไทยมาก ท่ีต้องการให้ ไมค์ สืบทอดดนตรีไทยตอ่ไป ดงัท่ี สนธยา 
สชุฎา ผู้ เขียนบท ให้การวา่  
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ตวัละครหลกั คือ ไมค์ ชายหนุ่มวยัรุ่น หน้าตาดี ฐานะดี มีความสามารถในการร้องเพลง คลัง่
ไคล้เทคโนโลยี ความต้องการสงูสดุ คือ อยากเป็นศิลปินนกัเพราะต้องการให้คนรู้จกั จนกระทัง่
มีเหตกุารณ์มหศัจรรย์ที่ท าให้ตนเองได้กลบัไปในสมยัอดีต จนได้ทราบประวตัิความเป็นมาอนั
ทรงคณุค่าของดนตรีไทย จึงได้เปลีย่นทศันคติและยอมรับในดนตรีไทย ในขณะที่ ตวัละครต้าน 
คือ ปู่ ของไมค์ ชายสงูอาย ุรูปร่างผอม สงู แต่ยงัแข็งแรง ใจดี ใจเย็น รักและหวงแหนดนตรีไทย
มาก ท่ีส าคญั ต้องการให้หลานชายของตนเองสืบทอดดนตรีไทย (สนธยา สชุฎา, สมัภาษณ์, 
2562) 

  
บริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด แจ้งว่า บทละครท่ีได้รับความนิยมสูงของบริษัท คือ 

โรมิโอกับอีเรียม ตัวละครหลัก คือ โรมิโอ เป็นวัยรุ่นชาย รูปหล่อ รูปร่างสูง ใจร้อน มุทะลุ แต่
พยายามชนะ อุปสรรค์ในเร่ืองความรัก ความปรารถนาสูงสุดในชีวิต คือ อยากใช้ชีวิตและอยู่กับ
คนรักไปจนวนัตาย ความขดัแย้ง คือ โรมิโอมีคนรักอยู่แล้ว ตวัละครต้าน คือ พ่อของโรมิโอ ชายวยั
กลางคนท่ี เข้มงวด ดุ รักความยุติธรรม ดงัท่ี นิทัศน์ สิงหามาตร์ ผู้ เขียนบทและผู้ก ากับ กล่าวว่า 
“ละครเวทีเร่ืองโรมิโอกับอีเรียม ตวัละครหลกั คือ โรมิโอ เป็นวยัรุ่นชาย รูปหล่อ รูปร่างสูง ใจร้อน 
มุทะลุ แต่พยายามชนะอุปสรรค์ในเร่ืองความรัก ความปรารถนาสูงสุด คือ อยากมีครอบครัวท่ี
สมบูรณ์ ตวัละครต้าน คือ พ่อของโรมิโอ ชายวยักลางคนท่ี เข้มงวด ด ุรักความยตุิธรรม พยายาม
ท าทกุวิถีทางให้โรมิโอเลิกรักกบัอีเรียมและกลบับ้านให้ได้” (นิทศัน์  สิงหามาตร์, สมัภาษณ์, 2562) 

บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด ชีใ้ห้เห็นว่า บทละครท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด
ของบริษัท คือ บทละครเร่ืองโหมโรง เดอะมิวสิคลั ตวัละครหลกั ศร พระเอกของเร่ือง เป็นวยัรุ่น
ชาย ท่ีมีความรักในดนตรีไทย รูปร่างสันทัด หน้าตาดี มุ่งมั่น แต่ใจร้อน ขีก้ลัว  ความปรารถนา
สงูสดุ คือ ต้องการเป็นนกัดนตรีท่ีคนรู้จกั ความขดัแย้ง คือ ครอบครัวไม่สนบัสนนุให้เล่นดนตรีไทย 
ตวัละครต้าน คือ ขุนอิน ชายวยักลางคน  มือเอกระนาดของวงัหลวง ด ุจริงจงักับชีวิต ไม่ยอมแพ้
ใคร ดังท่ี พิมพ์ไทย โลหิตคุปต์ ผู้ เขียนบท แสดงทัศนะว่า “ตัวละครหลักของเร่ืองโหมโรง คือ 
พระเอกของเร่ืองช่ือ ศร วยัรุ่นชาย ท่ีมีความรักในดนตรีไทย รูปร่างสันทดั หน้าตาดี มุ่งมั่น แต่ใจ
ร้อน ขีก้ลวั ความปรารถนาสูงสุด คือ ต้องการเป็นนักดนตรีท่ีคนรู้จกั และ ต้องการอนุรักษ์ดนตรี
ไทย แต่ครอบครัวไม่สนบัสนุนให้เล่นดนตรีไทย ตวัละครต้าน คือ ขุนอิน ชายวยักลางคน  มือเอก
ระนาดของวงัหลวง ด ุจริงจงักบัชีวิต ไมย่อมแพ้ใคร” (พิมพ์ไทย โลหิตคปุต์, สมัภาษณ์, 2562) 
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ในขณะท่ีบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด อธิบายว่า บทละครท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด
ของบริษัท คือ เร่ืองแมน่าค เดอะมิวสิคลั ตวัละครหลกั คือ แม่นาค หญิงสาวฐานะดี งามอยา่งไทย 
ยึดมัน่ในความรัก อดทน กล้าหาญท่ีจะปฏิเสธชะตากรรมของตนเอง ความปรารถนาสงูสดุ คือ มี
ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ ความขดัแย้ง คือ แม่สามีเกลียด ตวัละครต้าน คือ แม่สามี จู้ จี ้ขีบ้่น เสียงดงั 
รักและหวงลูกชายมาก ดงัท่ี สุวรรณี จกัราวรวุธ ผู้ ก ากับ อธิบายว่า “ตวัละครหลกัของบทละคร
เร่ือง แม่นาค เดอะมิวสิคลั คือ นาค นางเอกของเร่ือง นาคเป็นหญิงสาวฐานะดี งามอย่างไทย ยึด
มัน่ในความรัก อดทน กล้าหาญท่ีจะปฏิเสธชะตากรรมของตนเอง แต่นางเป็นลูกสาวคหบดี จึง
ท างานบ้านไม่ค่อยเป็น จนโดนแม่สามีข่มเหงบ่อยๆ ความปรารถนาสูงสุด คือ มีครอบครัวท่ี
สมบรูณ์ ตวัละครต้าน คือ แม่สามี จู้ จี ้ขีบ้น่ เสียงดงั เจ้าเลห์่ รักและหวงลกูชายมาก จนเป็นเหตทุ า
ให้แมน่าคตาย” (สวุรรณี จกัราวรวธุ, สมัภาษณ์, 2562) 

บริษัทซี เน ริโอ จ ากัด  ให้การว่า บทละครท่ีได้ รับความนิยมสูง ท่ีสุด  คือ  
เร่ือง ส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคลั ตวัละครหลกั คือ แม่พลอย ผู้หญิงท่ีมีความงาม ทัง้รูปร่าง หน้าตา มี
ความเมตตา กรุณา จิตใจงดงาม มีมารยาทเรียบร้อย มีความพร้อมอนัสมบรูณ์ทัง้ฐานะแม ่ภรรยา 
และ ลูกสาว ความปรารถนาสูงสุด คือ ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ ตัวละครต้าน คือ คุณอุ่น ลูกของ
คณุหญิงท่ีเป็นภรรยาเก่าของพ่อของพลอย นิสยั เจ้าคิดเจ้าแค้น เอาแตใ่จ ต้องการเอาชนะทกุคน 
ดงัท่ี ฤดีภัญ แสงชูโต อธิบายว่า “ตวัละครแม่พลอย เป็นตวัละครหลักของ ละครเร่ือง ส่ีแผ่นดิน 
เดอะมิวสิคลั  แม่พลอย เป็นผู้หญิงท่ีมีความงาม ทัง้รูปร่าง หน้าตา มีความเมตตา กรุณา จิตใจ
งดงาม มีมารยาทเรียบร้อย มีความพร้อมอันสมบูรณ์ทัง้ฐานะแม่ ภรรยา และ ลูกสาว ความ
ปรารถนาสงูสดุ คือ ครอบครัวท่ีสมบรูณ์ ตวัละครต้าน คือ คณุอุ่น ลกูของคณุหญิงท่ีเป็นภรรยาเก่า
ของพ่อของพลอย นิสยั เจ้าคิดเจ้าแค้น เอาแตใ่จ ต้องการเอาชนะทุกคน โดยเฉพาะพลอยและแม่
ของพลอย” (ฤดีภญั แสงชโูต, สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปได้วา่ 4 ใน 6 บทละครของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยม
สงูท่ีสดุ (บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษัทโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั, บริษัท อินเด็กซ์ 
ค รี เอ ทีฟ  วิล เลจ  จ ากัด  (มหาชน ) และบ ริษั ท  คอมมาดี  ้ไล น์  คิ ด เป็น  ร้อยละ  66.66)   
ตวัละครหลกัเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงวยัรุ่น รูปร่างดี หน้าตาดี มีความสามารถพิเศษ เช่น ศร 
ในเร่ืองโหมโรง เดอะมิวสิคลั มีความสามารถเร่ืองการตีระนาด , ไมค์ ในเร่ือง รอยดริุยางค์เดอะมิว
สิคลั มีความสามารถด้านการร้องเพลง เป็นต้น ตัวละครมีความคิดเป็นของตนเอง  มีความมุ่งมัน่
สูง และมีความขัดแย้งกับครอบครัว สุดท้าย สามารถเอาชนะกับอุปสรรค์และได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ จนสามารถปรับปรุงตวัให้ดียิ่งขึน้ได้ ในขณะท่ีอีก  2 บริษัท (บริษัท ซีเนริโอ 
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จ ากัด และ บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 33.33) เป็นตัวละครเพศหญิง มีความงาม
พร้อม ทัง้รูปร่าง หน้าตา และฐานะ แตต้่องอยู่ภายใต้อ านาจของคนท่ีมีสถานะสงูกวา่ เช่น แม่สามี 
และ พ่ีสาวต่างมารดา หากวิเคราะห์ถึงความปรารถนาสูงสุดในชีวิตตวัละคร พบว่า 4 ใน 6 บท
ละครเวทีของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด (บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด, 
บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด และบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ คิด
เป็น ร้อยละ 66.66) ความปรารถนาสงูสดุของตวัละคร คือ การมีครอบครัวท่ีสมบรูณ์ ในขณะท่ีอีก 
2 บริษัท (บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด และ บริษัท  อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) 
คดิเป็น ร้อยละ 33.33) พบวา่ ความปรารถนาสงูสดุของตวัละครหลกั คือ การเป็นท่ียอมรับจากคน
ในสงัคม ได้แก่ ตวัละคร ศร จากเร่ือง โหมโรง เดอะมิวสิคลั และ ไมค์ จากเร่ือง รอยดริุยางค์ เดอะ 
มิวสิคลั ทวา่ หากวิเคราะห์ตวัละครต้านท่ีคอยขดัขวางความปรารถนาสงูสดุของตวัละคร พบว่า 4 
ใน 6 บทละครของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด (บริษัทโต๊ะกลม 
โทรทศัน์ จ ากัด, บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด 
และบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 66.66) เป็นเพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลใน
ครอบครัวของตวัละคร เช่น พ่อและปู่  เป็นต้น ต่างจากอีก 2 บริษัท (บริษัทซีเนริโอ จ ากัด และ 
บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 33.33) ตวัละครต้าน เป็นตวัละครเพศหญิง ได้แก่ เร่ือง ส่ี
แผน่ดนิ เป็นคณุอุ่น ซึง่เป็นลกูภรรยาหลวงของคณุพอ่แมพ่ลอย และ เร่ือง แมน่าค เป็นแมข่องมาก 
สามีของตน สรุปได้ว่า บทละคร 4 ใน 6 เร่ือง ตวัละครหลกั และ ตวัละครต้าน เป็นเพศชาย อีก 2 
เร่ือง ตวัละครหลกั และตวัละครต้าน เป็นเพศหญิง และยงัพบอีกว่า ตวัละครทัง้ 6 ตวั มีลกัษณะ
เป็น (Well- Rounded Character) ท่ีมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย มีพฒันาการด้านนิสยัและมีเจตคติ ท า
ให้มีลกัษณะคล้ายคนจริงๆในสงัคม อาจเป็นผลท าให้ผู้ชมเช่ือในตวัละครมากขึน้ ไม่ถอยห่างจาก
เร่ืองท่ีแต่งขึน้ นอกจากนี ้ตวัละครหลกัท่ีเป็นเพศชาย อาจง่ายตอ่การประชาสมัพนัธ์ มากกว่าตวั
ละครหลกัท่ีเป็นเพศหญิง 

จากการสรุปลกัษณะตวัละครเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสดุ ผู้วิจยัพบข้อสงัเกต
จากจุดร่วมของตวัละคร คือ ตวัละครหลกัหรือตวัละครเอกของเร่ือง ลกัษณะนิสยัของตวัละครมี
ความซบัซ้อน เหมือนคนจริงๆ มีทัง้ส่วนดีและส่วนเสียปะปนกัน (Well- Rounded Character)ตวั
ละครมีพัฒนาการทัง้นิสัย ทัศคติ แนวคิด เปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้ หลังจากตัวละครได้ผ่าน
สถานการณ์ในเร่ือง (Dynamic Character) นอกจากนี ้พบวา่ ตวัละครหลกัส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
อยู่ในช่วงวัยรุ่น ฐานะดี มีความมั่นใจในตัวเอง มีความละอายในการกระท าผิดหรือท าชั่ว   
ท่ี ส าคญัผู้วิจยัพบว่า ตวัละครหลกัของทกุเร่ือง มีความขดัแย้ง 3 ลกัษณะ ได้แก่ 3.1 ความขดัแย้ง



  123 

ภายในตัวละคร อาทิ ตัวละครแม่นาคท่ีตัวเองเสียชีวิตแล้วแต่ยังต้องการใช้ชีวิตกับพ่ีมาก  3.2 
ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร อาทิ ตวัละครศร กบั ขนุอิน ในเร่ือง รอย ดริุยางค์ เดอะ มิวสิคลั 3.3 
ความขดัแย้งระหว่างตวัละครกับสภาพแวดล้อม อาทิ แม่พลอย ท่ีถูกส่งตวัเข้าไปในวงั อาจเป็น
เพราะผู้ เขียนบทละครต้องการสร้างตวัละครให้มีมิติ มีชีวิต และมีความใกล้เคียงกับความเป็น
มนษุย์ เพ่ือสร้างความเช่ือให้เกิดขึน้กบัเร่ือง 

2.2.2 ตัวละครในบทละครที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดของแต่ละบริษัท 
ผู้วิจัยศึกษาตวัละครหลักและตวัละครต้านของบทละครเวทีท่ีได้รับความนิยม

น้อยท่ีสดุของทกุบริษัท โดยวดัจากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุปได้วา่   
บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด แสดงทัศนะว่า บทละครท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของ

บริษัท คือ เร่ือง Boxing Boys ตวัละครหลัก คือ กอล์ฟ พระเอกของเร่ือง เป็นวัยรุ่นชาย บ้าบิ่น 
มัน่ใจในตวัเองมาก ท าทกุวิถีทางให้ได้มาซึ่ง ความปรารถนาสงูสดุ คือ การได้เป็นนกัมวย ตวัละคร
ต้าน คือ พ่อของกอล์ฟ หญิงวยักลางคน ท่ีด ุจู้ จี ้และคอยบงการชีวิตลกู ท่ีส าคญัเกลียดกีฬามวย 
ดังท่ี ณัฐพันธุ์  ศิริธนากิจ ผู้ เขียนบท กล่าวว่า “ตัวละครหลักของเร่ือง Boxing Boys คือ กอล์ฟ 
พระเอกของเร่ือง เป็นวยัรุ่นชาย มทุะล ุเอาแตใ่จตวัเอง ใจร้อน บ้าบิ่น มัน่ใจในตวัเองมาก อยากได้
อะไรกก็ต้องได้ ความปรารถนาสูงสุด คือ การได้เป็นนกัมวย แต่ครอบครัวไม่สนบัสนุน ตวัละคร
ต้าน คือ พ่อของกอล์ฟ ชายวัยกลางคน ดุ จู้ จี  ้และคอยบงการชีวิตลูก แต่เกลียดกีฬามวย”  
(ณฐัพนัธุ์ ศริิธนากิจ, สมัภาษณ์, 2562) 

เช่นเดียวกับบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด ได้แสดงให้เห็นว่า บทละครท่ีได้รับความ
นิยมน้อยท่ีสดุของบริษัท คือ เร่ือง วยัอะเฟร่ด ตวัละครหลกัของเร่ือง คือ โจย๋ วยัรุ่นชาย นิสยัมทุะล ุ
ตรงไปตรงมา เอาแต่ใจตัวเอง ความปรารถนาสูงสุด คือ มีชีวิตท่ีอิสระ ไม่ถูกบังคับ เพราะ
ครอบครัวบงัคบัทกุอย่าง ตวัละครต้าน คือ  รัศมีแข หญิงวยักลางคน ท่ีบงัคบัโจ๋ยทกุอย่างในขณะ
ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะ ดังท่ี สุวรรณี จักราวรวุธ ผู้ ก ากับ กล่าวว่า “ตัวละครหลักของละครเร่ือง 
วยัอะเฟร่ด ช่ือ โจ๋ย วยัรุ่นชาย ใจร้อน นิสยัมุทะลุ ตรงไปตรงมา เอาแต่ใจตวัเอง ความปรารถนา
สงูสุด คือ การมีชีวิตท่ีอิสระ ไม่ถูกบงัคบั เพราะทัง้ชีวิตของโจ๋ยครอบครัวบงัคบัทุกอย่าง ตวัละคร
ต้าน คือ  รัศมีแข หญิงวยักลางคน ท่ีบงัคบัโจ๋ยทุกอย่างในขณะใช้ชีวิตอยู่บนเกาะ” (สุวรรณี จัก
ราวรวธุ, สมัภาษณ์, 2562) 

บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด อธิบายว่า บทละครท่ีได้รับความนิยม
น้อย ตวัละครหลกั ของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อย ช่ือ หยอย วยัรุ่นชาย เป็นนิสิต ปี 3 ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นิสยักวน รักเพ่ือน ความปรารถนาสงูสดุในชีวิต 
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คือ เรียนให้จบการศึกษา ความขดัแย้ง คือ ขีเ้กียจ ตวัละครต้าน คือ ต้น วยัรุ่นชาย เพ่ือนในกลุ่ม
ของ หยอย นิสัยขีแ้กล้ง ขีเ้กียจ และชอบไม่เข้าเรียนรวมทัง้ชวน หยอย ไม่เข้าเรียนบ่อยๆ ดังท่ี  
วชัระ ปานเอ่ียม ผู้ก ากบั กลา่ววา่ 

   
ตัวละครหลักละครเวทีเร่ือง ว้าวุ่น ช่ือ หยอย เป็นวัยรุ่นชาย ที่มีความกวนในสไตล์นิสิต 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แม้วา่ตวัละครสร้างจากบคุคลที่มีชีวิตอยู่จริง 
นิสยักวน รักเพื่อน แต่นิสยัเสียของหยอย คือ มุทะล ุใจร้อน ความปรารถนาสงูสดุในชีวิต คือ 
เรียนให้จบการศกึษา ความขดัแย้ง คือ ความขีเ้กียจของหยอยเอง ตวัละครต้าน คือ ต้น วยัรุ่น
ชาย เพื่อนในกลุม่ของ หยอย นิสยัขีแ้กล้ง ขีเ้กียจ และชอบไมเ่ข้าเรียนรวมทัง้ชวน หยอย ไมเ่ข้า
เรียนบ่อยๆ ตัวละครที่สร้างเป็นตัวละครเพื่อความบันเทิง ดังนัน้ การสร้างบุคลิก ลกัษณะ
บ า ง อ ย่ า ง อ า จ ไม่ ส ม เห ตุ ส ม ผ ล ไป บ้ า ง  เพ ร า ะ เ ป็ น ตั ว ล ะ ค ร ใน ล ะ ค ร ต ล ก  
(วชัระ ปานเอี่ยม, สมัภาษณ์, 2562) 

 
บริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด แสดงทศันะว่า บทละครเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อย

ท่ีสดุ คือ เร่ือง เพลงรักสามฤด ูตวัละครหลกัของเร่ือง คือ บี ทหารหนุม่ รูปร่างสนัทดั หน้าตาดี เป็น
คนชอบความสมบรูณ์แบบมาก ความปรารถนาสงูสดุในชีวิต คือ มีครอบครัวท่ีสมบรูณ์แบบ ความ
ขดัแย้ง คือ ครอบครัวก าหนดทุกอย่างในชีวิต ตวัละคร ต้าน คือ พ่อของบี ชายสูงวยั ท่ีเข้มงวด ด ุ
เอาจริงเอาจงักับชีวิต เผด็จการกับทุกอย่างในชีวิตลูกชาย ดงัท่ี นิทัศน์ สิงหามาตร์ กล่าวว่า “ตวั
ละครหลักของละครเร่ืองเพลงรักสามฤด ูคือ บี ทหารหนุ่ม รูปร่างสนัทัด หน้าตาดี ใจร้อน มุทะล ุ
ชอบความสมบูรณ์แบบมาก ความปรารถนาสูงสุดในชีวิต คือ มีครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบ แต ่
ครอบครัวก าหนดทกุอย่างในชีวิต ตวัละครต้าน คือ พอ่ของบี ชายสงูวยั ท่ีเข้มงวด ด ุเอาจริงเอาจงั
กบัชีวิต เผดจ็การกบัทกุอยา่งในชีวิตลกูชาย” (นิทศัน์ สิงหามาตร์, สมัภาษณ์, 2562) 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) ชีใ้ห้เห็นว่า บทละครเร่ืองท่ี
ได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ คือ เร่ือง สดุสาคร เดอะ นิว แอดเวนเจอร์ ตวัละครหลกัของเร่ือง คือ สดุ
สาคา เด็กผู้ ชาย วยั 8 ปี ซน ฉลาด ช่างพูด ร่าเริง รักธรรมชาติ ความปรารถนาสูงสุดในชีวิต คือ 
อยากเห็นโลกสะอาดปราศจากขยะ ความขดัแย้ง คือ ผู้คนในโลกทิง้ขยะไม่เป็นท่ี ตวัละครต้าน คือ 
ปิศาจขยะ ท่ี ดงัท่ี นภคั ไตรเจริญเดช กล่าวว่า “ตวัละครสดุสาคร เด็กผู้ชายอายปุระมาณ 8 ปี ซน 
ฉลาด ชา่งพดู ร่าเริง รักธรรมชาติ ความปรารถนาสงูสดุในชีวิต คือ อยากเห็นโลกสะอาดปราศจาก
ขยะ แตผู่้คนในโลกยงัคงทิง้ขยะไม่เป็นท่ี ตวัละครต้าน คือ ปีศาจขยะ เจ้าเล่ห์ ขีโ้กหก ต้องการให้
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โลกมนษุย์เต็มไปด้วยขยะ ตวัละครสดุสาครถกูสร้างจากจินตนาการและนิทานพืน้บ้าน ดงันัน้ จงึมี
พลงัพิเศษเหนือธรรมชาติ” (นภคั ไตรเจริญเดช, สมัภาษณ์, 2562) 

ในขณะท่ีบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั ให้ข้อมลูว่า บทละครเร่ืองท่ีได้รับความ
นิยมน้อยท่ีสุดของบริษัท คือ เร่ือง รองเท้าของพ่อ ตวัละครหลกัของเร่ือง คือ ก่อ ชายวยักลางคน 
เช่ือมัน่ในตวัเอง ขยนั อดทน มีความมุ่งมัน่และไม่ยอ่ท้อตอ่อปุสรรค์ ฐานะยากจน ความปรารถนา
สงูสดุในชีวิต คือ การมีครอบครัวท่ีสมบรูณ์ ธุรกิจท่ีเจริญรุ่งเรือง แตต่วัละครฐานะยากจน ตวัละคร
ต้าน คือ ก้อง ลกูชายคนเดียวของก่อ มัน่ใจในตวัเอง ดือ้ มี ทิฐิ  ดงัท่ี ธีรวฒัน์ อนวุตัรอดุม ผู้ก ากบั 
กลา่ววา่  

  
ตวัละครหลกัของเร่ือง รองเท้าของพ่อ คือ ก่อ ชายวยักลางคน เช่ือมัน่ในตวัเอง ขยนั อดทน มี
ความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ ฐานะยากจน ความปรารถนาสูงสุดในชีวิต คือ การมี
ครอบครัวที่สมบูรณ์ ธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง ตัวละครต้าน คือ ก้อง ลกูชายคนเดียวของก่อ จบ
การศกึษาจากตา่งประเทศ มัน่ใจในตวัเอง ดือ้ มี ทิฐิ ตวัละครมีวิธีคิดและการกระท าที่สดุโตง่ ท่ี
ส าคญั ขดัแย้งกับพ่อขัน้รุ่นแรงในเร่ืองแนวคิดการด าเนินธุรกิจ จากความเช่ือมัน่ของตนเอง 
(ธีรวฒัน์ อนวุตัรอดุม, สมัภาษณ์, 2562) 

 
สรุปได้ว่า ตัวละครในบทละครท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของทุกบริษัทผลิต

ละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คิดเป็น ร้อยละ 100) เป็นตวัละคร เพศชาย ส่วนอายุของตวัละคร พบว่า  
4 ใน 6 ของบทละคร(บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด, บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด, บริษัท เจเอสแอลโกลบอล 
มีเดีย จ ากัด และบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 66.66) เป็นตวัละครวยัรุ่น ท่ีมีนิสยั มุทะล ุ
มัน่ใจในตวัเอง ใจร้อน และอีก 2 เร่ือง (บริษัทโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั และ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอ
ทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 33.33) เป็นตวัละครวยัเด็ก ได้แก่ สุดสาคร จากเร่ือง 
สุดสาคร ดิ แอดเวนเจอร์ และ เป็นตวัละครวยักลางคน ได้แก่ ก่อ จากเร่ือง รองเท้าของพ่อ หาก
วิเคราะห์ถึงความปรารถนาสงูสดุของชีวิตตวัละคร พบว่า 3 ใน 6 ตวัละครปรารถนามีครอบครัวท่ี
สมบูรณ์แบบ ได้แก่, บี จากเร่ือง เพลงรักสามฤดู, ก่อ จากเร่ือง รองเท้าของพ่อ, โจ๋ย จากเร่ือง
วยัอะเฟร่ด และ บี จากเร่ือง เพลงรักสามฤด ูในขณะท่ี อีก 3 บริษัท ปรากฏความปรารถนาสงูสุด
ของตวัละครท่ีตา่งไป นัน่คือ สดุสาคร จากเร่ือง สดุสาคร ดิ นิว  แอดเวนเจอร์ มีความต้องการช่วย
โลกให้โลกสะอาด, กอล์ฟ จากเร่ือง Boxing Boys ต้องการอยากเป็นนกัมวยและ หยอย จากเร่ือง 
ว้าวุ่น มีความต้องการเรียนให้จบการศึกษา หากวิเคราะห์ความขดัแย้งของตวัละครต้านซึ่งท่ีคอย
ขดัขวางความปรารถนาสงูสดุในชีวิตตวัละคร พบว่า 3 ใน 6 บทละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความ
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นิยมน้อย ตวัละครต้าน เป็นคนในครอบครัว ได้แก่ พ่อของกอล์ฟ จากเร่ือง Boxing Boys, พ่อของ
บี จากเร่ือง เพลงรักสามฤด ูและ ก้อง จากเร่ือง รองเท้าของพ่อ ต่างจากอีก 3 เร่ือง ได้แก่ รัศมีแข 
จากเร่ืองวัยอะเฟร่ด ,ปีศาจขยะ จากเร่ือง สุดสาคร ดิ นิวแอดเวนเจอร์ และ ต้น จากเร่ือง ว้าวุ่น 
หากวิเคราะห์ลกัษณะนิสยัของตวัละครหลกัทัง้ 6 เร่ือง พบว่า ทัง้ 6 ตวั เป็นตวัละครแบบตายตวั 
หรือท่ีเรียกวา่ Type Character  

จากการสรุปลกัษณะตวัละครเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ ผู้วิจยัพบข้อสงัเกต
จากจดุร่วมของตวัละคร คือ ตวัละครหลกัหรือตวัละครเอกของเร่ือง ลกัษณะนิสยัของตวัละครสว่น
ใหญ่ ไม่ซับซ้อน มีบุคลิกชัดเจนเพียงด้านเดียว (Type Character) ส่วนใหญ่ ตัวละครไม่ค่อยมี
พัฒนาการทัง้นิสัย ทัศคติ  แนวคิด หลังจากตัวละครได้ผ่านสถานการณ์ ในเร่ือง (Static 
Character) นอกจากนี ้พบว่า ตัวละครหลักส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงวัยรุ่น ฐานะปาน
กลาง มีความมัน่ใจในตวัเองสงูมาก ส่วนใหญ่ ไม่เช่ือเร่ืองความดี ความชัว่ ผู้ วิจยัยงัพบอีกว่า ตวั
ละครหลกัของทุกเร่ือง ส่วนใหญ่ ถูกสร้างให้มีเพียงความขดัแย้งระหว่างตวัละคร ท าให้ตวัละคร
ขาดมิติ อาจเป็นเพราะทุกบริษัทเน้นสร้างตวัละครเพ่ือความบนัเทิงเท่านัน้ จนไม่ค านึงถึงความ
สมเหตสุมผลของตวัละคร   

2.3 ความคิด (Through) หมายถึง แนวคิดหลักหรือสารสาระ ท่ีผู้ เขียนบทละครหรือผู้
สร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ต้องการจะส่ือสารกบัผู้ชม ละครเวทีเชิงพาณิชย์ของแต่ละบริษัท 
ดงัแสดงผลดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 ความคิดของบทละครที่ได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของแต่ละบริษัท 
ผู้วิจยัศกึษาความคดิหรือสารสาระของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุของทกุ

บริษัท โดยวดัจากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุปได้วา่ 
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) ให้การโดย สนธยา สุชฎา 

ผู้ เขียนบท แสดงทศันะ กล่าวว่า ความคิดของละครเร่ือง รอยดริุยางค์ เดอะมิวสคั คือ “ทกุสิ่งล้วน
ไมเ่ท่ียงแท้ ไมส่ิ่งใด จีรัง ยัง่ยืน” (สนธยา สชุฎา , สมัภาษณ์, 2562) 

เชน่เดียวกบับริษัท ซีเนริโอ จ ากดั อธิบายโดย ฤดีภญั แสงชโูต ผู้ควบคมุการผลิต 
ความคิดหรือสารสาระละครเวทีเร่ืองส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคลั คือ “ทกุสิ่งล้วนไม่เท่ียงแท้ จงเรียนรู้ท่ี
จะด าเนินชีวิตตอ่ไป อยา่งเข้าใจ” (ฤดีภญั แสงชโูต, สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกับบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด สุวรรณี จกัราวรวุธ ผู้ก ากับแสดง ชีใ้ห้เห็นว่า 
ความคิดหรือสารสาระละครเวทีท่ี เร่ือง แม่นาค เดอะมิวสิคลั คือ “ความรักมีอานภุาพท่ียิ่งใหญ่ แต่
ไมส่ามารถเอาชนะความตายได้” (สวุรรณี จกัราวรวธุ, สมัภาษณ์ : 2562) 
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เฉกเช่นบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด วัชระ  แวววุฒินันท์ ผู้ ก ากับ 
แสดงทศันะว่า ความคิดหรือสารสาระละครเวทีเร่ือง หนึง่ในดวงใจ เดอะมิวสิคลั คือ “ความรักเป็น
สิ่งไม่เท่ียงแท้ เม่ือสร้างได้ ย่อมแปลเปล่ียนได้ จงยอมรับการเปล่ียนแปลงและอยู่กบัสิ่งนัน้อย่างมี
ความสขุ” (วชัระแวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกบับริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากดั พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กล่าววา่ ความคิดหรือสาร
สาระละครเวที เร่ือง โรมิ โอกับ อี เรียม  คือ  ความ รักเป็นสิ่ งมี ค่า  แต่ เป็นสิ่ ง ท่ี ไม่ยั่ ง ยืน ”  
(พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปได้วา่ ทกุบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ความคดิหรือสารสาระของละครท่ี
ได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ น าเสนอสจัธรรม ความไมจี่รัง ยัง่ยืน ไมเ่ท่ียงแท้ ของสรรพสิ่ง ไม่เว้นแม้แต่
ความรัก ดังนัน้ ทุกคนควรยอมรับและเรียนรู้การเปล่ียนแปลง และด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมี
ความสุข สะท้อนให้เห็นว่า แก่นหรือสาระดงักล่าว ตรงกับหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา เร่ือง 
ไตรลกัษณ์ คือ การเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป เม่ือถกูน าเสนอเป็นแก่นของละคร อาจท าให้ผู้ชมท่ีนบั
ถือพทุธศาสนา หรือ ผู้นบัถือศาสนาอ่ืน แตเ่ข้าใจหลกัธรรมชาติดงักลา่ว เข้าใจและซาบซึง้ในสาระ
ท่ีละครต้องการส่ือสาร 

จากการสรุปความคิดของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด ผู้ วิจัยพบว่า ความคิด
หลักของทุกเร่ืองท่ีน าเสนอ เป็นหลักค าสอนของศาสนาพุทธ เร่ือง ไตรลักษณ์ อาจเป็นเพราะ
ผู้ เขียนบทตระหนกัว่า ประชากรไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ดงันัน้ การน าเสนอหลกัค าสอน
ของศาสนาพทุธผ่านบทละคร อาจท าให้ผู้ชมเข้าใจและซาบซึง้ในความคิดหรือสารสาระของเร่ือง
ได้ดีกวา่การน าเสนอความคิดหรือสารสาระในประเด็นอ่ืน ท่ีอาจไกลตวัจากผู้ชมไทย   

2.3.2 ความคิดของบทละครที่ได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของแต่ละบริษัท 
ผู้วิจยัศกึษาความคิดหรือสารสาระของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของ

ทกุบริษัท โดยวดัจากจ านวนผู้ชมในการชมละครแตล่ะเร่ือง สรุปได้วา่ 
บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด สุวรรณี จักราวรวุธ ผู้ ก ากับละคร ได้แสดงให้เห็นว่า 

ความคดิหรือสารสาระละครเวทีเร่ือง วยัอะเฟร่ด คือ “การเปิดใจและยอมรับความตา่งของผู้ อ่ืน คือ 
หนทางการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุของสงัคม” (สวุรรณี จกัราวรวธุ, สมัภาษณ์, 2562) 

ทิศทางเดียวกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด ธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม ผู้ ก ากับ
ละคร กล่าวว่า ชีใ้ห้เห็นว่า ความคิดหรือสารสาระละครเวทีเร่ือง รองเท้าของพ่อ คือ “ทิฐิ คือ 
ตัวการของความขัดแย้งในครอบครัว จงเปิดใจฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย ก็จะอยู่กันอย่างมี
ความสขุ” (ธีรวฒัน์ อนวุตัรอดุม, สมัภาษณ์, 2562) 
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ในขณะท่ีบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) นภัค ไตรเจริญเดช 
ผู้ เขียนบท อธิบายว่า ความคิดหรือสารสาระละครเวทีเร่ืองท่ี สุดสาคร ดิ นิวแอดเวนเจอร์ คือ 
“ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโลกนี ้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ สามารถแก้ไขได้ จงเปิดใจ หนัหน้าเข้าหากนั และ
ชว่ยกนัแก้ไข” (นภคั ไตรเจริญเดช , สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกับบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด ณัฐพันธุ์  ศิริธนากิจ ผู้ เขียนบท  แสดงให้เห็นว่า 
ความคิดหรือสารสาระละครเวทีเร่ือง Boxing Boys คือ “ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้ เพียงคณุพิจารณา
และเห็นคา่สิ่งท่ีอยูใ่กล้ตวัโดยเฉพาะหวัใจของตวัเอง” (ณฐัพนัธุ์ ศริิธนากิจ, สมัภาษณ์, 2562) 

นอกจากนีบ้ริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด วัชระ แวววุฒินันท์ ผู้ก ากับ 
แสดงทศันะว่า ความคิดหรือสารสาระละครเวที เร่ือง ว้าวุ่น คือ “มิตรภาพ ความรัก ความทรงจ า 
ในมหาวิทยาลยั เป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าและงดงาม ดงันัน้ ควรเก็บรักษาไว้ในความทรงจ าให้ดี
ท่ีสดุ” (วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์ : 2562) 

เชน่เดียวกบับริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากดั นิทศัน์ สิงหามาตร์ ผู้ก ากบัละคร อธิบาย
ว่า  ความคิดหรือสารสาระละครเวที เร่ือง เพลงรักสามฤด ูคือ “ความรักและมิตรภาพ   ไม่ควรใช้
สมองในการคิดหาเหตผุล แตจ่งใช้หวัใจของตวัเองในการตดัสิน” (นิทศัน์ สิงหามาตร์, สมัภาษณ์ : 
2562) 

สรุปได้ว่า 3 ใน 6 บทละครเวทีของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความ
นิยมน้อยท่ีสุด (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด, บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 50) พบว่า ความคิดสารสาระของละครเวที คือ 
การเปิดใจและยอมรับความแตกตา่ง จะท าให้ชีวิตมีสขุ ในขณะท่ี 2 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวที
เชิงพาณิชย์ (บริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากดั และบริษัท ซีเนริโอ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 33.33) พบว่า 
สารสาระหรือแก่นของละครเวที คือ พลงัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ คือ พลงัท่ีเกิดขึน้จากหวัใจของตวัเอง อีก 1 
บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 16.66) 
พบว่า สารสาระหรือความคิดของละครเวที คือ ความรักและมิตรภาพในมหาวิทยาลยัเป็นสิ่งมีค่า 
จงเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีท่ีสดุ   

จากการสรุปความคิดของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด ผู้วิจยัพบว่า ความคิด
หลกัของทกุเร่ืองท่ีน าเสนอ มีหลากหลาย สว่นใหญ่เป็นประเดน็ง่ายๆ เก่ียวกบัความเช่ือของมนษุย์ 
อาจเป็นเพราะผู้ เขียนบท เช่ือว่า การน าเสนอความคิดหรือประเด็นง่ายๆ อาจท าท าให้ผู้ชมเข้าใจ
ง่ายกวา่การน าเสนอประเดน็ท่ียากและต้องตีความหรือไกลตวั แต่การน าเสนอประเดน็ท่ีง่ายเกินไป 
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อาจไม่ตอบสนองกบัผู้ชมไทยท่ีพิจารณาความคุ้มค่าของการชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเนือ้หาของละคร   

2.4 ภาษา (Dialogue) หมายถึง ค าพูดของตัวละครท่ีผู้ เขียนบทละครสร้างสรรค์เพ่ือ
แสดง ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ทัศนะคติ ความต้องการ การกระท า สถานะ ของตวัละคร 
และเพ่ือให้เกิดการด าเนินเร่ือง ซึ่งบทพูดของละครเวทีเชิงพาณิชย์ของแต่ละบริษัท แสดงผล
ดงัตอ่ไปนี ้

2.4.1 ภาษาหรือบทสนทนาของละครเวทีที่ได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของแต่ละ
บริษัท 

บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด อธิบายว่า บทสนทนาหรือบทพูดของละครเวทีเร่ืองท่ี
ได้รับความนิยมสูงท่ีสดุ ต้องสามารถส่ือสารกับผู้ชมให้เข้าใจได้ง่าย ไม่ซบัซ้อน ตรงประเด็น ดงัท่ี 
สวุรรณี จกัราวรวธุ ผู้ ก ากับ กล่าวว่า “บทพดูในเร่ือง แม่นาค จะอยู่ในรูปแบบเพลงร้อง เพราะเป็น
ละครเพลงท่ี ร้องตลอดทัง้เร่ือง ท่ี เรียกว่า Sung through แต่เพลงแทนการสนทนา ดังนัน้  
บทพูดท่ีอยู่ในรูปแบบบทเพลง ต้องเป็นภาษาท่ีต้องฟังง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ผู้ ชม
สามารถรับสารและยอ่ยสารได้ง่าย” (สวุรรณี จกัราวรวธุ, สมัภาษณ์, 2562) 

ในขณะท่ีบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์  จ ากดั แสดงให้เห็นว่า บทสนทนาหรือบทพูด
ของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ แม้วา่จะเป็นละครเวทีย้อนยคุ แต่ภาษาต้องเข้าใจง่าย 
ดไูด้ทกุวยั ไมซ่บัซ้อน ดงัท่ี พิมพ์ไทย โลหิตคปุต์ ผู้ เขียนบทละคร กลา่ววา่  
 

ละครเวทีเร่ือง โหมโรง เดอะมิวสิคลั เป็นละครย้อนยคุ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาโบราณ แตถ่กูปรับ
ให้เข้าใจง่าย เพราะหากบทใช้ค ายาก ผู้ชมที่เป็นเด็กหรือกลุม่วยัรุ่นจะไม่เข้าใจ ไม่มีประโยชน์
กบัการท าละครเวทีให้ผู้ชมไมเ่ข้าใจเนือ้เร่ือง หรือ บทสนทนา ดงันัน้ ค าพดูต้องง่าย เข้าใจได้ทกุ
วยั สื่อสารไม่ซบัซ้อน นอกจากนี ้ในบางช่วงจะมีเนือ้เร่ืองที่ เก่ียวกบัพระมหากษัตริย์  ท าให้ไม่
สามารถหลีกเลีย่งค าราชาศพัท์ได้ แตผู่้ เขียนบทเลือกใช้ค าราชาศพัย์ที่ผู้ชมน่าจะคุ้นเคย (พิมพ์
ไทย โลหิตคปุต์ สมัภาษณ์, 2562) 
 

ทิศทางเดียวกับบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) แสดงทศันะว่า 
บทสนทนาหรือบทพดูของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ ภาษาต้องเข้าใจง่าย ส่ือสารตรง
ประเด็น เพราะกลุ่มเป้าหมาย คือ วยัรุ่น ดงัท่ี  สนธยา สุชฎา ผู้ เขียนบท กล่าวว่า “ละครเวทีเร่ือง 
รอยดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั มีช่วงท่ีต้องย้อนยคุไปในอดีต ดงันัน้ ค าศพัท์หรือบทสนทนาท่ีใช้ในอดีต
จะคอ่นข้างยาก แตก่ลุ่มเปา้หมายเป็นกลุม่วยัรุ่น ดงันัน้ จงึต้องหลีกเล่ียงค าศพัท์ท่ียาก เลือกค าท่ีมี
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ความหมายเดียวกนั แตง่่ายกว่า เน้นให้วยัรุ่นรู้เร่ือง เพราะละครเวทีคือการส่ือสาร หากไมส่ามารถ
ส่ือสารได้ ถือวา่ล้มเหลว” (สนธยา สชุฎา, สมัภาษณ์, 2562) 

เช่นเดียวกับบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด กล่าวว่า บทสนทนาหรือบทพูดของละครเวที
เร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสุด ภาษาต้องไม่ยากเกินไป แม้จะเป็นภาษาโบราณ เพราะต้องการให้
ผู้ ชมทุกวยัเข้าใจ ดงัท่ี ฤดีภัญ แสงชูโต ผู้ควบคุมการผลิตละครเวที กล่าวว่า  “บทละคร เร่ือง ส่ี
แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล ภาษาท่ีใช้มีความสละสลวย แต่เข้าใจง่าย แต่ค าราชาศัพท์ ไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ แต่ส่วนใหญ่เป็นค าท่ีคุ้นหู หลกัส าคญั คือ ต้องให้ทุกวยัเข้าใจให้มากท่ีสุด เพราะ
ละครเร่ืองนี ้กลุม่เปา้หมาย คือ ทกุวยั” (ฤดีภญั แสงชโูต,  สมัภาษณ์, 2562) 

นอกจากนีบ้ริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั อธิบายว่า บทสนทนาหรือบท
พดูของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ  เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย ใช้ในชีวิตประจ าวนั เพราะ
ตวัละครเป็นคนท่ีใช้ชีวิตในสงัคมเมือง ดงัท่ี วชัระ แวววฒุินนัท์ ผู้ เขียนบทละครเร่ืองหนึ่งในดวงใจ 
กล่าวว่า“ละครเร่ือง หนึ่งในดวงใจ เดอะมิวสิคัล บทสนทนา เป็นภาษาพูดทั่วไป ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ไม่ซับซ้อน เพราะตัวละครเป็นมนุษย์ปกติ ท่ี ไม่ มี
ยศถาบรรดาศกัดิ์ แต่บทพูดจะต้องส่ือถึงเหตกุารณ์ท่ีก าลังจะเกิดขึน้ โดยมีเพลงเป็นตวัส่งเสริม
บรรยากาศ” (วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 

เหมือนกบับริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากดั แสดงให้เห็นวา่ บทสนทนาหรือบทพดูของ
ละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด เป็นภาษาท่ีไม่ซับซ้อน ส่ือสารตรงประเด็น และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันทั่วไป ดังท่ี  พิริยะ โพธ์ิวิจิตร กรรมการผู้ จัดการ กล่าวว่า “ละครเร่ือง โรมิโอ กับ  
อีเรียม ตวัละครเป็นคนปกติ ทัว่ไป บทสนทนาจึงเป็นภาษาพดูปกติ เน้นการส่ือสารท่ีเข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เพลงเป็นตวัส่งเสริมบรรยากาศและเล่าเร่ือง” (พิริยะ โพธ์ิวิจิตร, 
สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปได้วา่ ทกุบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คิดเป็น ร้อยละ 100)  บทสนทนา
ของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ มีลกัษณะของบทสนทนาท่ีมีความเข้าใจง่าย ค าศพัท์
ไม่ซบัซ้อน เน้นการส่ือสารตรงประเด็น เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจในเนือ้เร่ือง แม้ว่าในบางเร่ืองเป็นละคร
ย้อนยุค แต่ผู้ เขียนบทต้องการให้ผู้ชม ทุกวัยสามารถเข้าใจได้ จึงเลือกค าศพัท์ท่ีง่าย นอกจากนี ้
ละครบางเร่ือง เชน่ ละครเร่ือง ส่ีแผน่ดิน เดอะมิวสิคลั ของบริษัทซีเนริโอ จ ากดั และ โหมโรง เดอะ
มิวสิคลั ของบริษัทโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั มีเนือ้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัพระมหากษัตริย์ ท าให้ไมส่ามารถ
หลีกเล่ียงค าราชาศพัท์ได้ แตผู่้ เขียนบทเลือกค าท่ีผู้ชมนา่จะคุ้นเคย  
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จากการสรุปลักษณะของบทสนทนาของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด ผู้ วิจัย
พบวา่ ปรากฏการณ์การเลือกค าหรือบทสนทนาท่ีเข้าใจง่าย ไมซ่บัซ้อน ในบทละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
อาจเป็นเพราะผู้ เขียนบทและบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ให้ความส าคญักับการส่ือสาร หาก
ละครเวทีไม่สามารถส่ือสารหรือท าให้ผู้ ชมเข้าใจในเนือ้เร่ืองหรือบทสนทนาได้ ละครเวทีจะไม่
สามารถท าหน้าท่ีส่ือสารแก่นของเร่ือง ท่ีผู้ผลิตต้องการส่ือถึงผู้ชมได้เลย    

2.4.2 ภาษาหรือบทสนทนาของละครเวทีที่ได้รับความนิยมน้อยที่ สุดของแต่
ละบริษัท 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) อธิบายว่า บทสนทนาหรือบท
พูดของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด เป็นภาษาท่ีใช้ส่ือสารส าหรับเด็ก เป็นภาษา
เฉพาะส าหรับเด็ก เพราะเร่ืองสุดสาครกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก ดงัท่ี นภัค ไตรเจริญเดช ผู้ เขียนบท 
กลา่ววา่ “บทละครเวที เร่ืองสดุสาคร ดิแอดเวนเจอร์ ใช้ภาษาเฉพาะส าหรับเด็ก มกุบางมกุ ค าบาง
ค า ผู้ ใหญ่ไม่เข้าใจ แต่เด็กชอบ เพราะต้องส่ือสารกับเด็กโดยตรง กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก”  
(นภคั ไตรเจริญเดช, สมัภาษณ์, 2562) 

เช่นเดียวกับบริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด แสดงทศันะว่า บทสนทนา
หรือบทพูดของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด ภาษาของตวัละครเป็นภาษาและศพัท์
เฉพาะวัย รุ่น  บางประโยคห รือบ ริบท ท่ีอาจบ่งบอกเป็นภาษาในสมัย  ยุค ปี  2013 ดัง ท่ี  
วชัระ แวววฒุินนัท์ ผู้ เขียนบท กลา่ววา่ “บทพดูของละครเวที เร่ือง ว้าวุน่ 2013 ภาษาหรือศพัท์ท่ีใช้
จะเป็นภาษาวยัรุ่น ท่ีใช้พดูจากนัในสมยันัน้ อาจจะไมถ่ึงตา่งกบัวยัรุ่นยคุนีม้าก แตบ่างประโยคจะ
แสด งถึ ง บ ริบ ท บ างอย่ า งห รือ เ ร่ือ ง ท่ี พู ด คุ ย จ ะส ะ ท้ อ น ถึ ง ใน ยุ ค นั ้น  บ า งป ระ โย ค 
หรือบางค าศัพท์อาจเชย ล่าสมัย อาจท าให้ผู้ ชมไม่เข้าใจ ไม่เกิดอรรถรสเท่าท่ีควรจะเป็น ”  
(วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 

ทิศทางเดียวกับบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด แสดงให้เห็นว่า บทสนทนาหรือบทพูด
ของละครเวทีท่ีเร่ืองได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ ภาษาของตวัละครเป็นภาษาวยัรุ่น บางค าศพัท์ บาง
ประโยคเป็นค าท่ีใช้เฉพาะกลุม่วยัรุ่นในยคุนัน้ ดงัท่ี สวุรรณี จกัราวรวธุ ผู้ก ากบั กล่าวว่า “ละครเวที 
เร่ือง วยัอะเฟร่ด เป็นละครวยัรุ่น ดงันัน้ ภาษาท่ีใช้จะเป็นภาษาและศพัย์วยัรุ่นท่ีใช้พูดกนั ค าบาง
ค า ประโยคบางประโยค เป็นค าท่ีใช้เฉพาะกลุ่ม วยัรุ่นในยคุนัน้ ส่วนตวัละครท่ีมีอาย ุก็จะใช้ภาษา
แบบคนมีอายุในสมัยนัน้ ดังนัน้ อาจส่งผลให้ผู้ ชมไม่เข้าใจ ไม่ชอบกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ในละคร ” 
(สวุรรณี จกัราวรวธุ, สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกบับริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด อธิบายว่า บทสนทนาหรือบทพูดของละคร
เวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ ภาษาของตวัละครเป็นเฉพาะกลุ่ม เพราะตวัละครหลกัเป็นทหาร 
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ดงัท่ี  นิทศัน์ สิงหามาตร์ ผู้ก ากบั กล่าวว่า “ละครเร่ือง เพลงรักสามฤด ูตวัละครหลกัพระเอก เป็น
ทหาร ท่ีต้องไปรบท่ีสงครามเกาหลี ดงันัน้ ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาทหาร ท่ีใช้ในกลุ่มทหาร นอกจากนี  ้
ตัวละครอยู่ในช่วงวัยรุ่น ดังนัน้ ค าพูด ค าศัพท์ ก็จะเป็นการใช้ศัพท์เฉพาะวัยรุ่น แต่เป็นวัยรุ่น
สมัยก่อน ท าให้คนดูน่าจะไม่เข้าใจบางประโยค บางค าท่ีตวัละครส่ือสาร” (นิทัศน์ สิงหามาตร์, 
สมัภาษณ์, 2562) 

เหมือนกบับริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์  จ ากดั แสดงทศันะว่า บทสนทนาหรือบทพดู
ของละครเวทีท่ีเร่ืองได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด ในหลายช่วงเป็นค าศพัท์เฉพาะในเชิงธุรกิจ   ท าให้
ผู้ชมไม่เข้าใจ ดงัท่ี พิมพ์ไทย โลหิตคปุต์ ผู้ เขียนบท กล่าวว่า “ละครเร่ือง รองเท้าของพ่อ เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัความต้องการของพ่อท่ีอยากให้ลกูสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ดงันัน้ ประโยคและค าศพัท์
ในหลายช่วง จะเป็นค าศพัท์เชิงธุรกิจ ท าให้กลุ่มผู้ชมท่ีไม่ใช่นกัธุรกิจ ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุม่เปา้หมาหลกัของบริษัท คือ กลุม่ครอบครัว ดงันัน้ บทสนทนาท่ีเข้าใจยาก จงึอาจเป็นผลท าให้
ละครเร่ืองนี ้ไมป่ระสบความส าเร็จ” (พิมพ์ไทย โลหิตคปุต์, สมัภาษณ์, 2562) 

ในขณะท่ีบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด แสดงให้เห็นว่า บทสนทนาหรือบทพูดของละคร
เวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ เป็นภาษาท่ีส่ือสารออกมาให้ผู้ชมเข้าใจง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน ดงัท่ี ณัฐ
พนัธุ์ ศิริธนากิจ ผู้ เขียนบท กลา่ววา่ “ละครเร่ืองนี ้ใช้ภาษาพดูท่ีน้อยมาก เทคนิคการด าเนินเร่ืองจะ
ตา่งจากเร่ืองอ่ืนมาก บทจะเน้นการส่ือสารแบบตรงไปตรงมา เน้นการกระท าของตวัละคร อาจท า
ให้ผู้ชมไมเ่ข้าใจในความต้องการของตวัละคร” (ณฐัพนัธุ์ ศริิธนากิจ, สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปได้ว่า 5 ใน 6 บริษัท ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  
วิลเลจ จ ากัด (มหาชน), บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ,บริษัท ดรีมบอกซ์ซ์ จ ากัด และ
บริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด และบริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์  จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 88.88) พบว่า  
บทสนทนาหรือค าพูดในละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด มีลักษณะเป็นค าเฉพาะกลุ่ม เช่น 
เฉพาะกลุ่มเด็ก ,เฉพาะกลุ่มวยัรุ่น เป็นต้น บางค าศพัท์หรือบางประโยคแสดงถึงบริบทของยคุสมยั
ชว่งเวลาในละคร เช่น ละครเร่ืองว้าวุน่ ของบริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั และ ละครเร่ือง
วนัอะฟร่ด ของ บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั ท่ีมีการใช้ค าศพัท์ หรือ มกุตลก ของวยัรุ่นยคุเก่า ผู้ชมอาจ
ไม่เข้าใจบางค าศพัท์หรือบางประโยคท่ีตวัละครพูด เป็นผลให้ผู้ชมไม่ได้รับอรรถรสของละครตาม
เป้าประสงค์ เป็นต้น ในขณะท่ีอีก 1 บริษัท (บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 16.66) บทสน
นทนาของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อย พบว่า บทสนทนามีการใช้ค าน้อย เน้นการกระท า 
เพ่ือส่ือสารความต้องการของตวัละคร  
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จากการสรุปลกัษณะของบทสนทนาของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด ผู้ วิจยั
พบว่า ปรากฏการณ์การเลือกค าหรือบทสนทนา หรือ ค าศพัท์เฉพาะกลุ่ม อาจส่งผลท าให้ผู้ชมไม่
เข้าใจการกระท าหรือความต้องการของตวัละคร เป็นผลให้ผู้ชมไม่เข้าใจ เนือ้เร่ือง รวมถึงสารหรือ
แก่นของเร่ืองท่ีบริษัทต้องการส่ือสาร ท าให้ละครเวทีไมป่ระสบความส าเร็จ 

2.5 เพลงและดนตรี (Song and Music) หมายถึง เพลงหรือดนตรีท่ีใช้ในละครเวทีเชิง
พาณิชย์ เพ่ือท าหน้าท่ีเช่ือมฉาก ก าหนดอารมณ์ของตวัละคร ท าให้ละครมีความสมจริงมากขึน้ ซึ่ง
เพลงประกอบของละครเวทีเชิงพาณิชย์ของแตล่ะบริษัท แสดงผลดงัตอ่ไปนี ้

2.5.1 เพลงและดนตรีประกอบของละครเวทีที่ได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของแต่
ละบริษัท 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) อธิบายว่า เพลงและดนตรีของ
ละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ ต้องสามารถส่ือสาร ถ่ายทอด ให้ผู้ชมเข้าใจในสถานการณ์
ท่ีเกิดขึน้ในฉากนัน้ๆ ได้ ดงัท่ี มารุต สาโรวาท ผู้ก ากบัละครเวที กลา่ววา่  

 
เพลงในละครเวที เร่ือง รอยดุริยางค์ เดอะมิวสิคลั ถูกเขียนขึน้พร้อมๆ กับบท เพราะเพลงถือ
เป็นส่วนส าคัญของละครเพลง ดังนัน้ เพลงในเร่ืองนีจ้ึงมีหน้าที่ส าคัญคือ สื่อสารเนือ้เร่ือง 
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึของตวัละครในฉากนัน้ๆ หากเพลงไม่สามารถท าหน้าที่ดงักลา่วได้ 
ถือว่าไม่ใช่คุณสมบัติของเพลงในละครเพลง ส่วนดนตรีประกอบก็มีหน้าที่เสริม อามรณ์ 
ความรู้สกึ ในระหวา่งด าเนินเร่ือง (มารุต สาโรวาท, สมัภาษณ์, 2562 

 
คล้ายกับบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั แสดงทศันะว่า เพลงและดนตรีประกอบของละคร

เวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด มีความส าคัญเพราะมีหน้าท่ีด าเนินเร่ืองและสร้างอารมณ์
ความรู้สึกให้เกิดขึน้กบัผู้ชม สวุรรณี จกัราวรวธุ ผู้ก ากบัละครเวที กล่าวว่า “ละครเวทีเร่ืองแม่นาค 
เดอะมิวสิคลั เป็นละครเพลงรูปแบบ Sung through บทจงึถกูเขียนในรูปแบบเพลง ดงันัน้ เพลงใน
เร่ืองนีจ้งึมีหน้าท่ีด าเนินเร่ือง เสริมความเข้มข้น ความดรามาติกให้มากขึน้ ดนตรีเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญ ท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึก เพราะเพลงและดนตรีเป็นภาษาสากลสามารถท่ีจะโน้มน้าว
ความคดิความรู้สกึของผู้ชมได้” (สวุรรณี จกัราวรวธุ, สมัภาษณ์, 2562) 

ทิศทางเดียวกับบริษัทโต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด แสดงให้เห็นว่า เพลงและดนตรี
ประกอบของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสุด เพลงเกิดจากเนือ้หาหรือจุดท่ีต้องการขยาย
อารมณ์ หรือต้องการจะเล่า หรือส่ือสารบางอย่างในเร่ือง ดงัท่ี ธีรวฒัน์ อนุวตัรอุดม ผู้ก ากบัละคร
เวที กลา่ววา่  
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เพลงเกิดจากเนือ้หาของละครวา่ต้องการ หรืออยากบอกอะไรให้กบัผู้ชม แล้วจึงเอาเนือ้หาสว่น
นีไ้ปแต่งเป็นเพลง ค่อยๆเรียบเรียงว่าดนตรีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับอารมณ์ของฉากนัน้ๆ 
ของช่วงเวลาละครตอนนัน้เมื่อเรียบเรียงได้แล้ว จึงมาแจ้งให้นกัแสดงร้องตามที่ผู้ก ากบัต้องการ 
เพลงประกอบเช่นกัน ละครต้องเสร็จทัง้เร่ืองก่อน แล้วจึงให้ music director มานั่งดู เพื่อใส่
ดนตรีประกอบละคร จนกลมกลอ่ม ดงันัน้ เพลงจึงท าหน้าที่ เลา่เร่ือง ด าเนินเร่ือง ขยายอารมณ์ 
เช่น อารมณ์โกรธ รัก เสียใจ ดนตรีเสริมเร่ืองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึน้   (ธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม, 
สมัภาษณ์, 2562) 

 
เช่นเดียวกบับริษัทคอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด อธิบายว่า เพลงและดนตรีประกอบของ

ละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด เพลงต้องท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก และสามารถ
เช่ือมโยงระหวา่งผู้ชมกบัละครได้ ดงัท่ี พิษฎ์ณภทัร โยธินรัตนชยั ผู้ออกแบบเพ่ือการแสดง กลา่วว่า 
“ละครเวทีเร่ืองโรมิโอกะอีเรียม อุบัติเหตุรักสลับขัว้ เสียงเพลงท าหน้าท่ีหลักคือ สร้างอารมณ์
ความรู้สกึให้เกิดขึน้ในละคร ให้คิดถึงอะไรบางอย่าง ท่ีส าคญัต้องท าให้เกิดการเช่ือมระหวา่งละคร
กบัผู้ชม เพราะผู้ชมจะเข้าถึงเพลงได้มากกวา่บทพูด ดนตรีก็ต้องท าหน้าท่ีสร้างอารมณ์ ความรู้สึก
ให้ละครเช่นกัน ทัง้นี ้เพลงและดนตรีต้องมาจากบท เพ่ือให้เกิดการเสริมซึ่งกันและกัน” (พิษฎ์ณ
ภทัร โยธินรัตนชยั, สมัภาษณ์, 2562) 

นอกจากนีบ้ริษัทซีเนริโอ จ ากดั แสดงทศันะวา่ เพลงและดนตรีประกอบของละคร
เวทีท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด เพลงเกิดจากองค์ประกอบต่างๆของละครเวที ท่ีต้องมีความ
สอดคล้องและส่งเสริมกัน ดงัท่ี บณัฑิต จนัทะวนั ผู้ออกแบบเพ่ือการแสดง กล่าวว่า “เสียงเพลง
และดนตรีในละครเพลงเร่ือง ส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคลั สร้างสรรค์ขึน้จากการตีความบทก่อน จึงเกิด
เป็นเนือ้เพลง มีหน้าท่ีส าคญัเหมือนละครเพลงทัว่ไป คือ ด าเนินเร่ือง เล่าเร่ือง ถ่ายทอดอารมณ์ 
เสริมความรู้สึก ถ้าเพลงไม่สามารถท าหน้าท่ีเหล่านีไ้ด้ ถือว่าเพลงนัน้ๆยงัไม่ส าคญัมากพอท่ีจะอยู่
ในเร่ือง นอกจากนี ้เพลงมีผลกบัการออกแบบทุกอย่าง เช่น เสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย แสง” (บณัฑิต 
จนัทะวนั, สมัภาษณ์, 2562) 

ในขณะท่ีบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด แสดงให้เห็นว่า เพลงและ
ดนตรีประกอบของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด เพลงท่ีใช้ในละครเกิดจากการเลือก
เพลงสนุทราภรณ์ท่ีผู้คนรู้จกัและฟังติดหมูาน าเสนอใหม่ให้มีความร่วมสมยั โดยถ่ายทอดบทเพลง
ผ่านคนรุ่นใหม่ แต่เพลงท่ีน ามาใช้ต้องท าหน้าท่ีด าเนินเร่ืองและเสริมอารมณ์ ดังท่ี  วัชระ แวว
วฒุินนัท์ ผู้ เขียนบท กลา่ววา่  
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เพลงในละครเวทีเร่ือง หนึ่งในดวงใจ เดอะมิวสิคลั มาจากการเลือกเพลงของทางสนุทราภรณ์
มาใช้ในละครให้เหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง ดงันัน้เพลงที่น ามาใช้ต้องเสริมให้ละครสามารถด าเนิน
เร่ือง และสง่ให้เกิดอารมณ์ในสถานการณ์ตา่งๆ นอกจากนี เ้พลงของทางสนุทราภรณ์เป็นเพลง
ที่ผู้ ชมกลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความคุ้นเคย ดงันัน้ เมื่อนกัแสดงร้องเพลงในละคร ผู้ชมจะ
สามารถร้องตามได้ ท าให้ยิ่งเสริมอารมณ์ของความรู้สกึของผู้ชม ดนตรี มีหน้าที่เสริมอารมณ์ 
ความรู้สกึ ในสถานการณ์นัน้ ดงันัน้ เพลงของสนุทราภรณ์ เดอะมิวสคิลั มีความได้เปรียบตรงที่
ผู้ ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรู้จัก จึงง่ายต่อการสร้างความประทับใจ (วัชระ แวววุฒินันท์ , 
สมัภาษณ์, 2562) 

 
สรุปได้ว่า ทุกบริษัทของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

พบว่า เร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดน าเสนอในเป็นรูปแบบละครเพลง ดงันัน้ เพลงท่ีน ามาใช้ใน
ละครเวที ต้องท าหน้าท่ี ด าเนินเร่ือง เลา่เร่ือง เสริมอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร ทิศทางเดียวกนั 
ดนตรี ต้องมีหน้าท่ีเช่ือมอารมณ์ ความรู้สึก และเสริมสถานการณ์ของเร่ือง ให้เกิดขึน้ระหว่างผู้ชม
กับละครเวที นอกจากนีย้ังพบว่า เพลงท่ีน ามาใช้ในละครมีความแตกต่างกันตามลักษณะการ
น าเสนอ เช่น บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ไม่ถูกเขียนขึน้ใหม่ หากแต่บริษัทจะท าการ
เลือกเพลงสนุทราภรณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ละครเวที ในขณะท่ี เพลงในละครเวทีของบริษัทอิน
เด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั ถกูสร้างสรรค์ไปพร้อมกบัการ
เขียนบทละคร ต่างจาก บริษัท ซีเนริโอ จ ากัดและบริษัทโต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด ท่ีเพลงถูก
สร้างสรรค์หลงัจากบทละครเสร็จ แม้วา่วิธีการสร้างสรรค์ท่ีตา่งกนั แตจ่ดุมุ่งหมายส าคญัของเพลง
ในละครเวทียงัคงมุ่งเพ่ือสร้างสุนทรียะและอรรถรสให้เกิดกบัผู้ชมคนไทย อาจเป็นเพราะผู้ชมไทย
นิยมการเสพมหรสพท่ีมีดนตรีและเพลงประกอบมาตัง้แตค่รัง้อดีต 

จากการสรุปลักษณะของเพลงและดนตรีของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด 
ผู้ วิจัยพบว่า ลักษณะของเพลงท่ีท าหน้าท่ี ด าเนินเร่ือง เล่าเร่ือง เสริมอารมณ์ ความรู้สึกของตวั
ละคร ดนตรี ท่ีมีหน้าท่ีเช่ือมอารมณ์ ความรู้สึก และเสริมสถานการณ์ของเร่ือง ให้เกิดขึน้ระหว่าง
ผู้ชมกบัละครเวที ปรากฏการณ์ดงักล่าวอาจวิเคราะห์ได้ว่า ลกัษณะของผู้ชมไทยช่ืนชอบมหรสพท่ี
มีดนตรีและเพลงประกอบ ท าให้เกิดอรรถรสและสนุทรียะระหวา่งการชมงานการแสดงละคร    

2.5.2 เพลงและดนตรีประกอบของละครเวทีที่ได้รับความนิยมน้อยที่ สุดของ
แต่ละบริษัท 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) อธิบายว่า เพลงและดนตรี
ประกอบของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด เพลงและดนตรีเน้นสร้างความสนุก และ
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สามารถดึงดูดผู้ ชมให้อยู่กับละครเวทีได้ ดงัท่ี นภัค ไตรเจริญเดช กล่าวว่า “ละครเร่ือง สุดสาคร  
ดิ นิว แอดเวนเจอร์ เป็นละครพูดมีเพลงประกอบ ท่ีประสบความส าเร็จน้อยท่ีสดุ เพลงเข้ามาเป็น
ช่วงๆ แต่เพลงมีความส าคญั ต้องสามารถสร้างความสนุกได้ เพลงจะท าให้เด็กอยู่กับละคร หาก
ละครมีแต่บทพดู เด็กน่าจะหลบั ท่ีส าคญั เพลงท าให้มีโชว์ เกิดการกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมท่ีเป็น
เดก็” (นภคั ไตรเจริญเดช, สมัภาษณ์, 2562) 

ในขณะท่ีบริษัทโต๊ะกลมโทรทศัน์ จ ากดั แสดงทศันะว่า เพลงและดนตรีประกอบ
ของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ เพลงและดนตรี เน้นสร้างอารมณ์ ความรู้สึก ให้กับ
สถานการณ์ในละคร แต่มีไม่มากเท่าละครเพลง ธีรวฒัน์ อนุวตัรอุดม ผู้ก ากับละครเวที กล่าวว่า 
“ละครเวทีเร่ืองรองเท้าของพอ่ เป็นละครพดู ดงันัน้ เพลงท่ีใช้ส าหรับให้นกัแสดงร้อง จงึไมมี่ปรากฏ
ในละคร มีเพียงดนตรีประกอบท่ีเสริมเน้นอารมณ์ ซึ่งจ าเป็นอย่างมาก เพราะดนตรีท าหน้าท่ีเสริม
ความรู้สกึของสถานการณ์ ของตวัละคร ให้ชดัเจนขึน้” (ธีรวฒัน์ อนวุตัรอดุม, สมัภาษณ์, 2562) 

ทิศทางเดียวกนักบับริษัท ซีเนริโอ จ ากดั แสดงให้เห็นวา่ เพลงและดนตรีประกอบ
ของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ เพลงท่ีเป็นเนือ้ร้องไมมี่ มีเพียงดนตรีท าหน้าท่ีส่ือสาร
เร่ืองราวตา่งๆให้ผู้ชมเข้าใจกบัการกระท าของตวัละคร ดงัท่ี ณัฐพนัธุ์ ศิริธนากิจ ผู้ เขียนบท กล่าว
ว่า “ละครเวที เร่ือง Boxing Boys เพลงท่ีเป็นเนือ้ร้องไม่มี มีเพียงดนตรีท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารอารมณ์
ของตวัละคร  ก าหนดการเคล่ือนไหวของตวัละคร และท าให้เกิดโชว์ขึน้ เพราะในเร่ือง เป็นการ
น าเสนอเร่ืองเก่ียวกับมวยไทยโดยมีการเต้นสมัยใหม่เข้ามาร่วมด้วย ดงันั น้ ดนตรีจึงขาดไม่ได้
ส าหรับละครเร่ืองนี”้ (ณฐัพนัธุ์ ศริิธนากิจ, สมัภาษณ์, 2562) 

นอกจากนี ้ษริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย ชีใ้ห้ห็นว่า เพลงและดนตรีประกอบ
ของละครเวทีท่ีเร่ืองได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ เพลงท่ีเป็นเนือ้ร้องไม่มี เพราะเป็นละครพูด มีเพียง
ดนตรีท่ีมีบทบาทในสว่นของการเติมสีสนัให้กบัละคร ดงัท่ี วชัระ ปาเอ่ียม ผู้ เขียนบทละคร กล่าวว่า 
“ละครเร่ืองว้าวุ่น 2013 เป็นละครพูด ดงันัน้ จึงไม่มีเพลงส าหรับนกัแสดงท่ีร้อง แตมี่ดนตรีเสริมให้
รสชาติของละครในบางบริบทให้สนกุขึน้ ช่วงท่ีเล่าเก่ียวกบันิสิต เพลงจะออกแนวจิ๊กโก๋ๆ หรือ ช่วง
ท่ีเพ่ือนแตง่งานกนั ก็จะเป็นเพลงท่ีเล่นด้วยกีตาร์ตวัเดียว ไม่ได้ใช้วงดนตรีวงใหญ่เหมือนกบัของสุ
นทราภรณ์” (วชัระ ปานเอ่ียม, สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกับบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด แสดงทัศนะว่า เพลงและดนตรีประกอบใน
ละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด ไม่มีในเร่ือง เพราะเป็นละครพูด มีเพียงดนตรีท่ีสร้าง
อารมณ์ความรู้สึกให้เกิดขึน้กับผู้ ชม สุวรรณี จักราวรวุธ ผู้ ก ากับละครเวที กล่าวว่า “ละครเร่ือง
วัยอะเฟร่ด เป็นละครพูด ดังนัน้ เพลงในเร่ืองนีจ้ึงไม่มีบทร้อง มีเพียงดนตรีประกอบให้เกิด



  137 

ความรู้สึก ความเข้มข้น ความดรามาติกของเร่ือง และโน้มน้าวความคิดความรู้สึกของผู้ ชม” 
(สวุรรณี จกัราวรวธุ, สมัภาษณ์, 2562) 

 ต่างจาก บริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด อธิบายว่า เพลงและดนตรีประกอบของ
ละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด เพลงต้องท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก และสามารถ
เช่ือมโยงระหวา่งผู้ชมกบัละครได้ ดงัท่ี พิษฎ์ณภทัร โยธินรัตนชยั ผู้ออกแบบเพ่ือการแสดง กลา่วว่า 
“ละครเวทีเร่ืองเพลงรักสามฤดู เป็นละครพูดแต่มีเพลงประกอบ ดงันัน้ เพลงท่ีมีเนือ้ร้อง จึงท า
หน้าท่ีหลกัคือ สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดขึน้ในละคร ต้องท าหน้าท่ีเช่ือมระหว่างละครกับผู้ชม 
แต่เพลงท่ีน ามาใช้ ไม่ถูกแต่งขึน้ใหม่ หากแต่เป็นการน าเพลงยอมนิยมในยคุปัจจุบนัมาใช้ แต่ไม่
ประสบความส าเร็จ อาจเป็นเพราะเพลงไม่ทันสมัย ในขณะท่ี ดนตรีท าหน้าท่ีสร้างอารมณ์ 
ความรู้สกึให้ละครเชน่กนั” (พิษฎ์ณภทัร โยธินรัตนชยั, สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปได้ว่า 5 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิล
เลจ จ ากดั (มหาชน), บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั ,บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั ,บริษัท เซ
เนิริโอ จ ากัด และบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์  จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 88.88) ไม่พบเพลงท่ีมีเนือ้ร้อง 
เพราะละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยของทุกบริษัท น าเสนอในรูปแบบละครพูด แต่อีก 1 
บริษัท (บริษัทคอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 16.66) ละครท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของ
บริษัท แม้เป็นละครพูดแตเ่ป็นละครพูดท่ีมีเพลงประกอบ ดงันัน้  จึงมีเพลงท่ีมีเนือ้ร้องประกอบใน
ละครเวที พบวา่ เพลงไมถ่กูเขียนขึน้ใหมแ่ตเ่ป็นการคดัเลือกเพลงยอดนิยมตามยคุสมยั  

จากการสรุปลักษณะของเพลงและดนตรีของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด 
ผู้วิจยัพบว่า เกือบทกุเร่ือง ไม่มีเพลงท่ีมีเนือ้ร้อง หากแตมี่ดนตรีในการประกอบละคร ซึ่งท าหน้าท่ี 
สร้างอารมณ์ ความรู้สึก และเสริมสถานการณ์ของเร่ืองให้เกิดความเข้มข้นตามท่ีผู้ก ากบัต้องการ 
จากปรากฏการณ์ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า เพลงและดนตรีอาจเป็นอีกปัจจยัในการพิจารณาซือ้
บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ของผู้ ชมไทย เพราะผู้ ชมไทยมีรสนิยมท่ีช่ืนชอบการชมมหรสพท่ีมี
ดนตรีประกอบ 

2.6 ภาพ (Spectacle) หมายถึง ภาพท่ีเกิดจากองค์ประกอบบนเวที ได้แก่ ฉาก ไฟ 
เสือ้ผ้า หรือเทคนิคพิเศษ เพ่ือท าให้ผู้ชมเข้าใจสถานท่ี เวลา สถานการณ์ ของเร่ือง     ซึ่งจะท าให้
ผู้ชมเกิดความรู้สกึเช่ือและคล้อยตามไปกบัละคร ภาพและเทคนิคของละครเวทีเชิงพาณิชย์ของแต่
ละบริษัท แสดงผลดงัตอ่ไปนี ้

2.6.1 ภาพ (Spectacle) ของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดของแต่ละ
บริษัท  
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บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่า ภาพของละคร
เวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด ภาพจะมีความยิ่งใหญ่อลงัการ มีเทคนิคพิเศษท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
แตท่กุอยา่งต้องเกิดการศกึษาข้อมลูอย่างถกูต้อง มารุต สาโรวาท ผู้ก ากบัละคร กลา่ววา่  

 
ละครเวทีเร่ือง รอยดริุยางค์ เดอะมิวสคิลั เป็นละครเวทีอิงประวตัิศาสตร์ ดงันัน้ การสร้างสรรค์
ภาพทุกอย่าง ต้องมีการศึกษาอย่างถูกต้อง อย่างเป็นระบบ นอกจากนีก้ารใช้เทคนิคที่ตื่นตา 
ตื่นใจ หลายอย่าง เช่น เทคนิคการเปลี่ยนเสือ้ผ้าของตวัละครที่ค่อนข้างเร็ว เทคนิคการเปลี่ยน
ฉากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การใช้เคร่ืองเล่นล า้สมยัในฉากของตวัละครปัจจุบนั เทคนิคการ
ซ้อนภาพด้วย Projection mapping เพื่อให้เกิดการล าดับภาพจากปัจจุบนักลบัไปสู่อดีต ได้
ภาพหลายภาพทีไ่มเ่คยเห็น เช่นภาพการเสด็จกลบันิวตัพระนครของในหลวงรัชกาลที่ 5 ดงันัน้ 
ละครเร่ืองนีเ้น้นภาพที่ตื่นตาตื่นใจ ด้วยเทคนิคที่ทนัสมยั แต่ต้องถูกกต้องตามประวตัิศาสตร์  
(มารุต สาโรวาท, สมัภาษณ์, 2562) 

 
นอกจากนี ้ขวัญชัย อ่ิมจ ารูญ ผู้ ออกแบบฉาก เร่ืองรอยดุริยางค์ เดอะมิวสิคัล 

กลา่ววา่  
 

เอกลกัษณ์ของบริษัท Index คือ ความทันสมัย ดังนัน้ ละครเร่ืองนีจ้ึงใช้เทคนิคพิเศษหลาย
อย่าง เช่น มลัติมีเดียตา่งๆ เน้นเทคนิคแสงสีเสียง เลือกฉากที่เปิดมาต้นเร่ืองแล้วตรึงผู้ชม ฉาก
ที่ยิ่งใหญ่อลงัการ บ่งบอกถึงยคุสมยันัน้ เปลี่ยนฉากเยอะ เลื่อนเข้า เลื่อนออก ขึน้ลงเยอะ โดย
ใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยด าเนินงาน ในสว่นเสือ้ผ้า ต้องศกึษา แบบต้องถกูต้อง ต้องงดงาม ถกู
ยคุสมยั เหมาะสมกบัตวัละคร ทัง้ฐานะ และนิสยัของตวัละคร (ขวญัชยั  อิ่มจ ารูญ, สมัภาษณ์, 
2562)   

 
ในขณะท่ี ปกรณ์ กาญจนศรีสขุกลุ ผู้ออกแบบไฟ กล่าวว่า “การออกแบบไฟของ

ละครเร่ืองรอยดริุยางค์ เน้นความสมจริง ย่ิงใหญ่ ในแตล่ะสถานท่ี โดยเฉพาะฉากเสด็จกลบัสยาม 
ฉากอ่ืนๆ เน้นการใช้ไฟส่ือความหมายและความรู้สึก” (ปกรณ์  กาญจนศรีสุขกุล, สัมภาษณ์ , 
2562) นอกจากนี ้ณัฐพร เทพรัตน์ ผู้ ออกแบบเสือ้ผ้า กล่าวว่า “การออกแบบเสือ้ผ้า เกิดจาก
การศึกษาข้อมูลประวตัิศาสตร์และยุคสมัย แล้วจึงน ามาออกแบบให้ถูกต้องทัง้ฐานนะ นิสัย ท่ี
ส าคญัต้องสวยงาม สมจริง” (ณฐัพร เทพรัตน์, สมัภาษณ์, 2562) 

ทิศทางเดียวกบับริษัทโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั แสดงทศันะวา่ ภาพของละครเวที
เร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ ภาพท่ีเกิดขึน้บนเวทีต้องอิงจากประวตัศิาสตร์ ต้องถกูต้อง   ทัง้เร่ือง 
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วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ท าให้เกิดภาพบนเวทีสมจริงและมีการใช้เทคนิคพิเศษในการแสดง 
ดงัท่ี พิมพ์ไทย โลหิตคปุต์ ผู้ เขียนบท กล่าววา่ “ภาพท่ีเกิดขึน้ในละครเร่ืองโหมโรง เป็นภาพในสมยั
รัชกาลท่ี 4 และ รัชกาลท่ี 7 ดงันัน้ ภาพท่ีสร้างขึน้ต้องเกิดการการศึกษา ต้องอิงประวตัิศาสตร์ให้
ถกูต้อง เสนห์่ของละคร คือ การจ าลองวิถีชีวิตของความเป็นไทยสมยัก่อนขึน้มาบนเวที มีการสลบั
ระหว่างช่วงเวลารัชกาลท่ี 4 และ รัชกาลท่ี 7 ต้องอาศัยเทคนิคการเปล่ียนฉาก ฉากในวังต้อง
อลงัการ สมจริง โดยเฉพาะฉากการประลองดนตรีไทย” (พิมพ์ไทย โลหิตคปุต์, สมัภาษณ์, 2562)  

นอกจากนี ้พล หยุประเสริฐ ผู้ออกแบบฉาก กลา่ววา่ “การออกแบบส าหรับละคร
เร่ือง โหมโรง เป็นแบบสมจริง ฉากการประลองต้องยิ่งใหญ่ แต่ต้องสามารถเปล่ียนฉากได้อย่าง
รวดเร็ว ดงันัน้ การออกแบบต้องตอบโจทย์ละคร มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบางส่วน” (พล หุย
ประเสริฐ, สมัภาษณ์, 2562) สพุคัตรา เครือครองสขุ ผู้ออกแบบไฟ กล่าววา่  “การออกแบบไฟ เกิด
จากการตีความบท ไฟต้องท าหน้าท่ีบอกเวลา เสริมอารมณ์ สร้างความหมายบางอย่างให้เกิดขึน้  
ประเด็น คือ ต้องการให้เห็นให้แสงมีความแตกต่างอย่างชดัเจน เช่น ฉากท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางวัฒนธรรมจนน าไปสู่การไม่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติไทย ” (สุพัคตรา เครือครองสุข , 
สมัภาษณ์, 2562) ในขณะท่ี พชัรพนัธ์ เทียนศริิ ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า กล่าวว่า “ละครเร่ืองโหมโรง เป็น
ละครแนวสมจริง ดงันัน้ การออกแบบต้องท าการศึกษาอย่างละเอียด ต้องถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด ส่วนเร่ืองความสวยงาม ก็เป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาเช่นกนั ถกูต้อง สวยงาม สามารถใช้
งานได้จริงอนันีก็้ส าคญั” (พชัรพนัธ์ เทียนศริิ, สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกับบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด อธิบายว่า ภาพของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความ
นิยมสูงท่ีสุด ภาพท่ีน าเสนอต้องถูกต้อง เหมาะสมกับเร่ือง และเหมาะสมกับยุคสมัย และมีการ
ส่ือสารท่ีชดัเจน กระชบัและตรงไปตรงมา ท่ีส าคญัต้องเกิดจากการศกึษาอย่างถกูต้อง ดงัท่ี    ศศ
วตั บษุยพนัธ์ ผู้ออกแบบฉาก กลา่ววา่  
 

ฉากของละครเร่ืองสี่แผ่นดิน เป็น แนวสมจริง แต่ความสมจริงขึน้อยู่กับหน้าที่ในแต่ละฉาก 
เพราะฉากต้องใช้ไฟช่วยให้ได้ทัง้อารมณ์และความรู้สกึ เช่น ฉากพระราชวงับางประอิน ต้องให้
เห็นบรรยากาศของความโรแมนติก การออกแบบใช้เพียงก่ิงไม้ที่มีดอกพันธุ์ทิพย์ ท าให้
ความรู้สกึโรแมนติก ดงันัน้ หลกัการออกแบบ คือ เลือกแบบอ้างอิงที่ต้องการสื่อสารอารมณ์ที่
ต้องการ เช่น ความเศร้า ความหวงั ความยิ่งใหญ่ อลงัการ จากนัน้ออกแบบโดยยึดหลกัแบบ
อ้ า ง อิ ง  แ ล ะ ค ว รพิ จ า รณ า  mood and tone เ ข้ า ม า เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ค ว บ คู่ กั น ไป ด้ ว ย  
(ศศวตั บษุยพนัธ์, สมัภาษณ์, 2562) 
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นอกจากนี ้ปรากรม์ กาญจนศรีสุขกุล ผู้ออกแบบไฟ กล่าวว่า “ไฟของละครเวที 
เร่ือง ส่ีแผ่นดิน เดอะ มิวสิคัล เกือบจะเป็น realistic แสงและการเปล่ียนฉากเน้นการเล่าเร่ืองท่ี
รวดเร็วเพราะเนือ้หาของเร่ืองเยอะมาก ภาพท่ีน าเสนอจึงต้องเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมากระชับ 
แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในแตล่ะช่วงชีวิตของแมพ่ลอยได้อย่างชดัเจน มีการน าสญัลกัษณ์
บางอย่างใช้ในการส่ือความหมายของการเปล่ียนแปลง เคล่ือนท่ีไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ” (ปรากรม์ 
กาญจนศรีสขุกลุ, สมัภาษณ์, 2562) ในขณะท่ี บณัฑิต จนัทะวนั ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า กล่าววา่ “การ
ออกแบบเสือ้ผ้าของละครเวที เร่ืองส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคลั เป็นแนวสมจริง หรือ realistic เสือ้ผ้า
เน้นการศึกษาตามประวัติศาสตร์ อ้างอิงตามยุคสมัย และตามช่วงเวลาท่ีตัวละครอยู่ รวมถึง
สถานะของตวัละคร ละครด าเนินเร่ืองถึง ส่ีแผ่นดิน เสือ้ผ้าก็ต้องศึกษาประวตัิศาสตร์เสือ้ผ้าทัง้ 4 
แผ่นดิน ความงดงามก็ต้องให้เหมาะสมกับการน าเสนอบนเวที” (บณัฑิต จันทะวัน, สมัภาษณ์, 
2562) 

ในขณะท่ีบริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด แสดงให้เห็นว่า ภาพของละครเวทีเร่ืองท่ี
ได้รับความนิยมสูงท่ีสุด ภาพท่ีน าเสนอต้องเหมาะสม ภาพทุกอย่างต้องสมจริง แต่ต้องมีความ
ชดัเจนในการส่ือสาร ทกุอยา่งต้องเกิดจากการศกึษาอย่างถกูต้อง ถึงแม้ว่าเร่ืองจะถกูสร้างขึน้จาก
วรรณกรรม ดงัท่ี นิทศัน์ สิงหามาตร์ ผู้ก ากับละคร กล่าวว่า “การออกแบบฉากของละครเร่ือง โรมิ
โอกบัอีเรียม เน้นความสมจริง ของสถานท่ีในละคร การออกแบบเกิดจากการตีความบทละคร และ
เน้นให้เกิดการใช้งานท่ีสนบัสนุนกบัการแสดงด้วย นอกจากนี ้ความยิ่งใหญ่ของฉากเกิดจากการ
ค านวณสถานท่ีจดัแสดง” (นิทัศน์ สิงหามาตร์, สัมภาษณ์, 2562) นอกจากนี ้พิษฎ์ณภัทร โยธิน
รัตนชยั ผู้ออกแบบเพ่ือการแสดง ละครเวทีเร่ืองโรมิโอกะอีเรียม กล่าวว่า    “การออกแบบไฟ ต้อง
เป็นทิศทางเดียวกบัฉาก ต้องสนบัสนนุให้ฉากเดน่ขึน้ รวมถึงฉากการบอกถึงยคุนัน้ๆ เพราะละคร
เป็นการน าเร่ืองระหวา่งอีเรียมกบั Romeo มาผสมกนั การออกแบบเสือ้ผ้าเป็นแบบสมจริง ยดึตาม
ยคุสมยั ท่ีส าคญั เร่ืองฐานะของตวัละครต้องส่ือสารให้ชดั ต้องจริงให้มากท่ีสดุแตต้่องสวย เพราะ
เป็นการน าเสนอสูผู่้ชม” (พิษฎ์ณภทัร โยธินรัตนชยั, สมัภาษณ์, 2562) 

เช่นเดียวกับษริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด แสดงทัศนะว่า ภาพของ
ละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด ภาพท่ีน าเสนอเน้นรูปแบบสมจริง หรือ realistic ตามยุค
และสมัยท่ีเกิดขึน้ในละคร แม้ว่าจะไม่ใช้ละครเชิงประวัติศาสตร์ แต่ละครมียุคท่ีชัดเจน จึงต้อง
ศกึษาและสร้างสรรค์งานให้ถกูต้องดงัท่ี วิรสิทธ์ิ ศริิตนั ผู้ออกแบบฉากและไฟ กลา่ววา่ 

 
ละครเร่ืองหนึ่งในดวงใจ เดอะ มิวสิคลั เป็นเร่ืองราวของกลุม่วยัรุ่นชายหญิง ในสมยัก่อนที่มา
เจอกนัแล้วเกิดความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ แนวทางการน าเสนอทัง้ฉากไฟ ต้องสมจริง เช่น ริมถนน 
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บ้าน ร้านอาหาร ต้องสมจริงตามยุคสมยั แม้ว่าจะไม่ใช่ละครอิงประวตัิศาสตร์ แต่ละครถูก
ก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน ดังนัน้ การออกแบบต้องยึดตามช่วงเวลาจริง การเปลี่ยนฉากมี
เทคนิคพิเศษ เน้นการใช้ไฟเข้าช่วยให้สมจริงตามเนือ้เร่ือง (วิรสทิธ์ิ ศิริตนั, สมัภาษณ์, 2562) 

  
นอกจากนี ้นิกร สิทธิกรตระกลู ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า กลา่วว่า “เสือ้ผ้าของละครเร่ือง

หนึ่งในดวงใจ เดอะมิวสิคลั เป็นแบบสมจริง ตามยุคสมยั ไม่มีอะไรพิเศษ แตเ่น้นให้เหมาะสมกับ
ตวัละคร ทัง้ฐานะ นิสยั และชว่งวยั” (นิกร สิทธิกรตระกลู, สมัภาษณ์, 2562) 

นอกจากนีบ้ริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด อธิบายว่า ภาพของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับ
ความนิยมสงูท่ีสดุ ภาพบนเวทีเน้นการส่ือสารเพ่ือให้ผู้ชมเห็นภาพแล้วสามารถเข้าใจเร่ืองราวนัน้ๆ 
ได้ ท่ีส าคญั ต้องมีการศกึษาอย่างถกูต้องตามประวตัิศาสตร์ของเร่ืองก่อนการสร้างงาน ฤทธิรงค์ จิ
วาถานนท์ ผู้ ออกแบบฉาก กล่าวว่า “เร่ืองแม่นาค เดอะมิวสิคลั เป็นละครลักษณะท่ีต้องศึกษา
ประวัติศาสตร์อย่างจริงจัง ถึงแม้เร่ืองจะเป็นเร่ืองแต่ง แต่เร่ืองมีช่วงเวลาหรือยุคชัดเจน การ
ออกแบบฉากเน้นการส่ือสารกับผู้ชม เพ่ือส่ืออารมณ์และบรรยากาศของเร่ือง ไม่ต้องยิ่งใหญ่ แต่
หากละครสามารถส่ือสารได้อย่างท่ีออกแบบถือว่าประสบความส าเร็จ” (ฤทธิรงค์   จิวาถานนท์, 
สมัภาษณ์, 2562)นอกจากนี ้ฉลาดเลิศ ตุงคะมณี ผู้ ออกแบบแสง กล่าวว่า “ละครเร่ือง แม่นาค 
แสงมีความส าคญั เพราะแสงเป็นตวัก าหนดช่วงเวลา อารมณ์ และความหมายในฉากต่างๆ การ
ออกแบบแสงมาจากการตีความบทและปรับหน้างานด้วย โดยปรึกษาและน าเสนอกับผู้ ก ากับ 
เทคนิคพิเศษมีหลายฉาก เช่น ฉากวิญญาณ ฉากจมน า้ ฉากพายเรือ ฉากเรือวิญญาณ ไฟ ฉาก 
และเทคนิคพิเศษท าให้เกิดฉากเหล่านัน้” (ฉลาดเลิศ ตงุคะมณี, สมัภาษณ์, 2562) ในขณะท่ี เอือ้
อาทร วงศ์ศิริ ผู้ควบคมุการผลิต กล่าวว่า “การออกแบบเสือ้ผ้า เน้นยุคสมยั สมจริง แต่เน่ืองจาก
เร่ืองแม่นาค เป็นเร่ืองเล่า ไม่มีประวตัิศาสตร์ชดัเจน จึงต้องเลือกยุคให้ชดัเจน ไฟ อาจมีเทคนิค
พิเศษเยอะเพราะเป็นละครผี นอกจากไฟ ยงัมีเทคนิคอ่ืนๆ    ท่ีน ามาใช้ ทัง้ฉากจมน า้ ฉากผีหลอก 
และฉากเก็บมะนาว ซึ่งทัง้หมดออกแบบเพ่ือให้เกิดอารมณ์ร่วมของผู้ ชมกับละคร” (เอือ้อาทร 
วงศ์ศริิ, สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปได้วา่ 5 ใน 6 บริษัท ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิล
เลจ จ ากัด (มหาชน), บริษัทโต๊ะกลมโทรทศัน์ จ ากัด,บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด, ษริษัท เจเอสแอล โก
ลบอล มีเดีย จ ากัด และบริษัท คอมมาดีไ้ลน์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 88.88) พบว่า ละครท่ีได้รับ
ความนิยมสงูท่ีสดุ น าเสนอภาพท่ีสมจริง แม้ว่าฉากเน้นความอลงัการ เพ่ือสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ 
แตฉ่ากต้องท าหน้าท่ีบอกสถานท่ี ชว่งเวลา และความหมายเชิงสญัลกัษณ์ตามบริบทของบทละคร 
เช่นเดียวกับ การออกแบบไฟ ท่ีเกิดจากการตีความของบทละคร มีการศึกษาข้อมูลอ้างอิงอย่าง
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เป็นระบบ เน้นการใช้เทคนิคพิเศษในการน าเสนอเพ่ือให้เกิดความสมจริงและความราบร่ืนของการ
เปล่ียนฉาก รวมถึงไฟท่ีต้องท าหน้าท่ีเสริมและส่งความรู้สึก หรือแม้แต่ขับเค้นอารมณ์ตาม
สถานการณ์ในละคร ทิศทางเดียวกับการออกแบบเสือ้ผ้า ท่ีต้องเกิดจากการตีความอย่างเป็น
ระบบและต้องถกูต้องตามยุคสมยัหรือประวตัิศาสตร์ในละคร ต้องสมจริง เหมาะสมกับยุค ฐานะ 
และบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ท่ีส าคญัเสือ้ผ้าต้องสวยงาม ต่างจากอีก 1 บริษัทผลิตละครเวที
เชิงพาณิชย์ (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 16.66) ท่ีการออกแบบฉากไม่เน้นความ
ยิ่งใหญ่ อลังการ แต่กลบัเน้นการส่ือความหมายตามบทละคร เพ่ือให้เกิดอารมณ์ร่วม และตาม
ความรู้สกึของละคร มีการใช้เทคนิคพิเศษหลากหลายให้เหมาะสมกบัแตล่ะฉาก สว่นการออกแบบ
ไฟ เน้นการออกแบบเพ่ือเสริมเน้นอารมณ์ และบอกช่วงเวลา มีการใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือสร้างความ
นา่กลวัในบางสถานการณ์ ในขณะท่ีการออกแบบเสือ้ผ้า เน้นสมจริง ตามยคุ เหมาะกบัฐานะและ
บคุลิกของตวัละครเป็นส าคญั  

จากการสรุปลกัษณะภาพบนเวทีของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ ผู้วิจยัพบว่า 
ภาพ (Spectacle) ท่ีน าเสนอบนเวที ต้องท าให้ผู้ชมเช่ือในสถานการณ์ เวลา และสถานท่ี บางฉาก
อาจยิ่งใหญ่ อลงัการ เพ่ือสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ ทว่าบางฉากอาจลดทอน เพ่ือให้เกิดความหมาย
หรือสามารถส่ือสารได้ดียิ่งขึน้  ทัง้นี ้การออกแบบท่ีมุ่งเน้นการสร้างฉากท่ีอลงัการ การใช้เทคนิคไฟ
หลากหลาย เสือ้ผ้าท่ีงดงาม เพ่ือมุ่งสร้างภาพความต่ืนตา ต่ืนใจ อนัอาจท าให้เกิดภาพจ า ความ
ประทบัใจแก่ผู้ชม สู่ความภกัดิ์ดีตอ่บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ตอ่ไป นอกจากนี ้ผู้ชมไทยอาจ
คาดหวงักบัความยิ่งใหญ่และความสวยงามให้สมเหตสุมผลกบัราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์
ท่ีมีราคาคอ่นข้างสงู 

2.6.2 ภาพ (Spectacle) ของละครเวทีที่ ได้รับความนิยมน้อยที่ สุดของแต่ละ
บริษัท 

บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั อธิบายวา่ ภาพของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อย
ท่ีสุด ภาพบนเวทีเน้นความสมจริง ใช้เทคนิคพิเศษในบางช่วง ดงัท่ี สุวรรณี จกัราวรวุธ ผู้ก ากับ 
กล่าวว่า “ละครเวที เร่ืองวยัอะเฟร่ด เป็นเร่ืองท่ีกลุ่มวยัรุ่นชอบเท่ียว บงัเอิญติดเกาะ อยู่ ท่ีรีสอร์ท
แหง่หนึง่ ฉากออกแบบให้สมจริง ให้ได้บรรยากาศของรีสอร์ทเก่า ริมทะเล ไมค่อ่ยมีการเปล่ียนฉาก 
และ ไม่มีเทคนิคพิเศษ ยกเว้นเสียงและดนตรีประกอบ” (สุวรรณี จักราวรวุธ, สมัภาษณ์, 2562) 
นอกจากนี ้ฉลาดเลิศ ตงุคะมณี ผู้ออกแบบไฟ กล่าวว่า “การออกแบบไฟ เน้นสมจริง มีเพียงฉาก
คนป่าและฉากผี การออกแบบไฟช่วยเสริมอารมณ์ให้กับสถานการณ์ เทคนิคพิเศษอ่ืน ไม่มี ไม่
เหมือนละครเร่ืองแม่นาค ท่ีการออกแบบแสงและเทคนิคพิเศษมีมาก” (ฉลาดเลิศ ตุงคะมณี , 
สมัภาษณ์, 2562) ในส่วนของ การออกแบบเสือ้ผ้า เอือ้อาทร วงศ์ศิริ ผู้ ควบคุมการผลิต กล่าว่า 



  143 

“เน่ืองจากละครเร่ืองวยัอะเฟร่ด เป็นเร่ืองละครพูด realistic ดงันัน้ เสือ้ผ้าจึงออกแบบตามบุคลิก 
ลกัษณะของตวัละคร ไม่มีอะไรพิเศษ เน้นเสมือนจริง มีเพียงฉากคนป่าและฉากผีเท่านัน้ ท่ีต้อง
ออกแบบเสือ้ผ้าพิเศษ แตไ่มห่ลดุจากความสมจริง” (เอือ้อาทร วงศ์ศริิ, สมัภาษณ์, 2562) 

คล้ายกบัษริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั แสดงทศันะว่า ภาพของละคร
เวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ ภาพท่ีน าเสนอเป็นแนวเสมือนจริง ฉากไม่มาก อาจเป็นเพราะต้อง
ลดงบประมาณและเวลาท่ีจ ากดั ดงัท่ี ปิลนัลน์ ปณุญประภา ผู้ออกแบบฉากและไฟ กล่าววา่ “การ
ออกแบบในช่วงแรกโปรดิวเซอร์ ต้องการให้น าเสนอแบบ selective realistic คือ การเลือกฉากท่ี
สมจริงบางส่วนออกมาแสดง เช่น บ้าน เลือกน าเสนอเฉพาะห้อง ท่ีท างานก็เลือกเอาเฉพาะห้อง
ท างาน แตด้่วยระยะเวลาและงบประมาณท่ีจ ากัด รวมทัง้โรงละครท่ีจ ากดั จึงต้องตดัทอนออกอีก 
จนเป็นการท าฉากแบบ based on selective realistic ตัดทอนลงเหลือเพียง Construction 
Selective คือเลือกเฉพาะโครงสร้างหลกัๆ มาเท่านัน้ ในส่วนของไฟก็เช่นกนั จะไม่สมบรูณ์เหมือน 
realistic 100% การออกแบบจะเห็นวา่น่ีคือช่วงกลางวนั แสงอาทิตย์เข้าทางด้านนี ้แตจ่ะเลือกเอา
ลกัษณะเดน่ท่ีเป็นภาพจ าให้คนเห็นแล้วจ าได้ขึน้มา อะไรท่ีเป็นรายละเอียดมากๆ จะถกูละไว้ในท่ี
มืดๆ” (ปิลนัลน์ ปณุญประภา, สมัภาษณ์, 2562) ในส่วนของเสือ้ผ้า วชัระ แวววฒุินนัท์ ผู้ดแูลการ
ผลิต กล่าว่า “เสือ้ผ้าเร่ืองว้าวุ่น เป็นเสือ้ผ้า นิสิต จุฬา ท่ีใช้ชดุนิสิตจริงๆ ไม่มีการเพิ่มเติม ส่วนชุด
ล าลอง ในฉากนอกมหาวิทยาลัย จะเป็นชุดท่ีเหมาะสมกับบุคลิกตัวละครแต่อยู่ในช่วงยุคนัน้  
ยคุ 2013 ซึง่ไมไ่ด้เก่ามาก” (วชัระ แวววฒุินนัท์, สมัภาษณ์, 2562) 

เช่นเดียวกับบริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด แสดงทศันะว่า ภาพของละครเวที
เร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ ภาพท่ีเกิดขึน้บนเวที ไมมี่อะไรพิเศษ ฉากน้อยแตเ่น้นความสมจริง 
ดงัท่ี พล หุยประเสริฐ ผู้ออกแบบฉาก กล่าวว่า “การออกแบบส าหรับละครเร่ือง รองเท้าของพ่อ 
เป็นแบบสมจริง การออกแบบฉากพยายามส่ือสารให้เห็นความแตกต่างของคนสองรุ่น ฉากส่วน
ใหญ่เกิดขึน้ท่ีบ้าน และท่ีท างาน การออกฉากเน้นแบบสมจริง ไม่มีเทคนิคพิเศษใดๆ” (พล หุย
ประเสริฐ, สัมภาษณ์, 2562) นอกจากนี ้สุพัคตรา เครือครองสุข ผู้ ออกแบบไฟ กล่าวว่า “การ
ออกแบบไฟ ละครเร่ือง รองเท้าของพ่อ ไม่มีเทคนิคพิเศษ เพียงแตไ่ฟต้องท าหน้าท่ีบอกเวลา เสริม
อารมณ์ ของเร่ืองก็เป็นยุคปัจจุบัน ดังนัน้ ไฟจึงไม่มีเทคนิคพิเศษใด” (สุพัคตรา เครือครองสุข, 
สมัภาษณ์, 2562) ในขณะท่ี พชัรพนัธ์ เทียนศิริ ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า กล่าวว่า “ละครเร่ืองรองเท้าของ
พ่อ เป็นละครแนวสมจริง ดงันัน้ การออกแบบเกิดจากการวิเคราะห์ตวัละคร อาย ุฐานะ ทศันะคต ิ
ความชอบ เสือ้ผ้า สมจริงมากๆ ไม่มีการออกแบบใหม่ ใช้วิธีการคดัเลือกจากเสือ้ผ้าในยุคสมัยนี ้
เพราะตวัละครคือคนในยคุปัจจบุนั” (พชัรพนัธ์ เทียนศริิ, สมัภาษณ์, 2562) 
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ในขณะท่ีบริษัท คอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด แสดงให้เห็นว่า ภาพของละครเวทีเร่ืองท่ี
ได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ ภาพท่ีน าเสนอต้องสมจริง ไม่เน้นความอลงัการ แต่ภาพท่ีสร้างขึน้ต้อง
เสริมกบัเร่ืองและสถาการณ์ในเร่ือง ดงัท่ี นิทศัน์ สิงหามาตร์ ผู้ก ากบัละคร กล่าวว่า “การออกแบบ
ฉากของละครเร่ือง เพลงรักสามฤด ูเน้นความสมจริงของสถานท่ีในละคร เน้นให้เกิดการใช้งานท่ี
สนบัสนนุกบัการแสดงด้วย ช่วงเวลามีสองช่วง ฉากไม่อลงัการ ฉากใหญ่ๆ  มีเพียงไม่ก่ีฉาก ได้แก่ 
ฉากประเทศเกาหลีและฉากในประเทศไทย” (นิทัศน์ สิงหามาตร์, สมัภาษณ์, 2562) นอกจากนี ้
พิษฎ์ณภทัร โยธินรัตนชยั ผู้ออกแบบเพ่ือการแสดง กลา่ววา่ 

 
ละครเร่ืองเพลงรักสามฤดู ช่วงเวลาเป็นช่วงสงคราม เสือ้ผ้าจะเป็นแนวสงคราม แนววินเทจ 
ย้อนยคุ แตส่มจริง ไมไ่ด้สวยหรูมาก เป็นแนวเอิร์ธโทน จะหลดุกรอบมากไมไ่ด้ เน้นให้เหมาะกบั
นกัแสดง ในสว่นการออกแบบไฟจะเน้นสมจริง ไม่มีเทคนิคพิเศษมาก มีเพียงฉากสงคราม ท่ีใช้
เทคนิคให้เกิดความรู้สึกบรรยากาศของสงคราม นอกนัน้ ไฟท าหน้าที่บอกช่วงเวลา เสริม
อารมณ์ของเร่ืองเท่านัน้ ในสว่นเสือ้ผ้า เป็นแนวสมจริง เน้นให้เหมาะกบับคุลกิของตวัละคร ทัง้
ฐานะและนิสยั  (พิษฎ์ณภทัร โยธินรัตนชยั, สมัภาษณ์, 2562) 
 

นอกจากนี ้บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั อธิบายวา่ ภาพและเทคนิคของละครเวทีท่ีได้รับ
ความนิยมน้อยท่ีสดุ ภาพท่ีน าเสนอเน้นการส่ือสารกบัผู้ชมให้ชดัเจน ไมซ่บัซ้อน เข้าใจง่าย และไม่
อลงัการ ดงัท่ี ศศวตั บุษยพนัธ์  ผู้ออกแบบฉาก กล่าวว่า “เน่ืองจากละครเวที เร่ือง Boxing boys 
ไม่ได้ระบสุถานท่ีชดัเจนวา่เป็นสถานท่ีใด เกิดขึน้ท่ีโลเคชัน่ใด ดงันัน้การออกแบบฉากจงึยึด mood 
and tone ท่ีผู้ ก ากับต้องการ นอกจากนี ้การออกแบบฉากยังออกแบบให้สอดคล้องกับมวยไทย
และการเต้นสมยัใหม่เป็นหลกั สว่นใหญ่จะเป็นงาน lighting ฉากมีน้อย ไมอ่ลงัการ เพราะต้องการ
เน้นการแสดงการมวยไทยและการเต้น” (ศศวตั บุษยพนัธ์, สมัภาษณ์,  2562) ในขณะท่ี ปรากรม์ 
กาญจนศรีสุขกุล ผู้ ออกแบบไฟ กล่าวว่า “การส่ือสารกับผู้ ชมจะแตกต่างออกไป เนือ้หาไม่ได้มี
เยอะ และไม่ซับซ้อน ฉากและแสงเป็นแค่การเสริมอารมณ์ความรู้สึก เน้น mood tone ตามท่ีผู้
ก ากบัต้องการ ไม่ได้สมจริง ท าให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบให้มีลกูเล่นของแสงและภาพได้มาก
ขึน้ มีการน าเลเซอร์มาช่วยสร้างภาพให้น่าสนใจมากขึน้” (ปรากรม์ กาญจนศรีสขุกุล, สมัภาษณ์, 
2562) นอกจากนี ้บณัฑิต จนัทะวนั ผู้ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย กล่าวว่า “ฉากและแสง เน้น mood 
tone ของเร่ืองในการออกแบบ    แตเ่สือ้ผ้า ต้องสมจริง และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เพราะ
นกัแสดงต้องชกมวย ต้องเต้น ต้องเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ เสือ้ผ้าต้องเลือกวสัดท่ีุยืดหยุ่น 
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ไม่ขาดง่าย เคล่ือนไหวไม่ติดขัดเพ่ือส่งเสริมการแสดงของนักแสดง โดยเฉพาะชุดของนักเต้นท่ี
สวยงามและเหมือน  มิวสิควิดีโอ” (บณัฑิต จนัทะวนั, สมัภาษณ์, 2562) 

เหมือนกบับริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่า ภาพ
ของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด ภาพบนเวทีต้องมีความเป็นแฟนตาซี เพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจกบักลุ่มผู้ชมท่ีเป็นเด็ก ดงัท่ี ขวญัชยั อ่ิมจ ารูญ ผู้ออกแบบฉาก กล่าวว่า “ละครเวที 
เร่ือง สุดสาคร the new adventure ไม่ค่อยมีการเปล่ียนฉากเยอะ เน้นฉากขนาดใหญ่ อยู่กับท่ี 
ฉากส่วนใหญ่เน้นใช้วสัดผุ้าเพ่ือฉาย Projection Mapping และเลเซอร์ นอกจากนี ้ยงัมีหุ่นท่ีใช้คน
ใส่ เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้เกิดกับเด็ก” (ขวัญชัย อ่ิมจ ารูญ , สัมภาษณ์ , 2562) นอกจากนี ้
ปกรณ์ กาญจนศรีสุขสกุล ผู้ ออกแบบไฟ กล่าวว่า “ละครเร่ือง    สุดสาคร เป็นละครส าหรับเด็ก 
แนวแฟนตาซี ดงันัน้ ต้องเน้นเทคนิคแสงสีเสียง สามารถท าได้แบบไม่มีขีดจ ากดั มีการน าเลเซอร์
มาช่วยสร้างภาพให้น่าต่ืนเต้น ไม่เน้นการส่ือความหมายเชิง  ดรามาติก เพราะกลุ่มเป้าหมายคือ
เด็ก ดงันัน้ ต้องท าให้เหนือจินตนาการ เน้นการใช้มัลติมีเดีย เลเซอร์ เพ่ือสร้างความอัศจรรย์ มี
อุปกรณ์ประกอบการแสดงท่ีเน้นสีสันฉูดฉาด” (ปกรณ์  กาญจนศรีสุขสกุล, สัมภาษณ์, 2562) 
ทิศทางเดียวกบั ณัฐพร เทพรัตน์ ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า กล่าวว่า “เสือ้ผ้าของละครเร่ือง สุดสาคร เป็น
แนวแฟนตาซี ไม่สมจริง เสือ้ผ้าเน้นสีสนัใช้ร่วมกบั mascot ส่วนการน าเสนอคาแรคเตอร์ตา่งๆต้อง
ไปกับจินตนาการของเด็กได้ ถ้าสมจริง หรือ realistic มาก เด็กจะไม่ชอบ” (ณัฐพร เทพรัตน์ , 
สมัภาษณ์, 2562) 

สรุปได้ว่า 4 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัทโต๊ะกลมโทรทศัน์ 
จ ากดั,ษริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด, บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั และคอมมาดีไ้ลน์ จ ากัด 
คดิเป็น ร้อยละ 66.66)  พบวา่ ละครเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อย น าเสนอภาพท่ีสมจริง ตามยคุและ
สถานการณ์ของละคร ฉากไม่เน้นความอลงัการ ฉากไม่มาก ไม่มีเทคนิคพิเศษในการเปล่ียนฉาก 
ในขณะท่ีการออกแบบไฟ เน้นสมจริง และส่ือสารอารมณ์ของตวัละคร เช่นเดียวกบั การออกแบบ
เสือ้ผ้า ท่ีเน้นสมจริง เหมาะกบับคุลิกตวัละคร ฐานะของตวัละครเป็นหลกั แตอี่ก 2 บริษัท (บริษัท  
อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั คดิเป็น ร้อยละ 33.33) พบว่า 
ฉากไม่ยิ่งใหญ่ มีน้อยชิน้ เน้นการสร้างภาพจ าให้เกิดขึน้    มีการใช้เทคนิคพิเศษหลากหลาย เพ่ือ
สร้างความน่าสนใจของละคร เช่น การใช้ Projection Mapping และ การใช้เลเซอร์ ในการเสริม
การสร้างสรรค์งานละคร ในการออกแบบไฟ เน้นการออกแบบให้ต่ืนตาต่ืนใจเพ่ือเสริมอารมณ์ของ
เร่ืองให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมกับ เสือ้ผ้า ไม่สมจริง เน้นให้เหมาะกับบุคลิกของตวัละคร แต่ต้อง
สนบัสนนุกบัการแสดง  
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จากการสรุปลักษณะภาพบนเวทีของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด ผู้ วิจัย
พบว่า บางบริษัท น าเสนอ ฉาก ท่ีไม่อลังการ น้อยชิน้ ไม่มีเทคนิคพิเศษ อาจเพราะการจ ากัด
งบประมาณ ในขณะท่ีบางบริษัทใช้เทคนิคพิเศษในการออกแบบไฟและเสือ้ผ้า เพ่ือเสริมอารมณ์
ของเร่ือง ทว่าฉากไม่น่าสนใจและไม่มีเทคนิคพิเศษเช่นกัน ท าให้ไม่เกิดความประทับใจกับผู้ชม 
ละครจึงไม่ประสบความส าเร็จ เพราะภาพรวมในการน าเสนอ อาทิ ฉาก ไฟ เสือ้ผ้า อาจเป็นอีก
ปัจจยัในการพิจารณาซือ้ชมละครเวทีของผู้ชมไทย 

3. ผลการศึกษาทัศนะของผู้ชมต่อลักษณะของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย  
3.1 ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 

จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาทศันะตอ่ละครเวทีเชิงพาณิชย์ จ านวน 70 คน จ าแนกดงันี ้
3.1.1 จ าแนกตามเพศของผู้ให้ข้อมลู จ าแนกได้ดงันี ้

ก. เพศชาย  จ านวนทัง้สิน้  39 คน คดิเป็นร้อยละ 55.71 
ข. เพศหญิง  จ านวนทัง้สิน้  31 คน คดิเป็นร้อยละ 44.28 

3.1.2 จ าแนกตามอายขุองผู้ให้ข้อมลู จ าแนกได้ดงันี ้
ก. อายนุ้อยกวา่ 31 ปี  จ านวนทัง้สิน้  22 คน คดิเป็นร้อยละ 31.41 
ข. อายรุะหวา่ง  31 – 40 ปี จ านวนทัง้สิน้ 26 คน คดิเป็นร้อยละ 37.13 
ค. อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี จ านวนทัง้สิน้ 14 คน คดิเป็นร้อยละ 19.98 
ง. อายมุากกวา่ 50 ปี  จ านวนทัง้สิน้ 8 คน คดิเป็นร้อยละ 11.41 
 3.1.3 จ าแนกตามกลุม่ของผู้ให้ข้อมลู จ าแนกได้ดงันี ้
ก. กลุม่ผู้ชม   จ านวนทัง้สิน้ 40 คน คดิเป็นร้อยละ 57.14 
ข. กลุม่นกัแสดง  จ านวนทัง้สิน้ 17 คน คดิเป็นร้อยละ 24.28 
ค. กลุม่นกัวิชาการ จ านวนทัง้สิน้ 13 คน คดิเป็นร้อยละ 18.57 

3.1.4 จ าแนกตามการศกึษาของผู้ให้ข้อมลู จ าแนกได้ดงันี ้
ก. การศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวนทัง้สิน้ 31 คน คดิเป็นร้อยละ 44.28 
ข. การศกึษาระดบัปริญญาโท จ านวนทัง้สิน้ 38 คน คดิเป็นร้อยละ 54.28 
ค. การศกึษาระดบัปริญญาเอก จ านวนทัง้สิน้ 1 คน คดิเป็นร้อยละ 1.42 

3.1.5 จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีกลุม่ตวัอยา่งศกึษา จ าแนกได้ดงันี ้
ก. ศลิปะการแสดงหรือการละคร จ านวนทัง้สิน้ 38 คน คดิเป็นร้อยละ 57.28 
ข. ส่ือสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ จ านวนทัง้สิน้ 7 คน คดิเป็นร้อยละ 10 
ค. ศลิปะศาสตร์หรืออกัษรศาสตร์ จ านวนทัง้สิน้ 5 คน คดิเป็นร้อยละ 7.14 
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ง.  อ่ืนๆ (บริหาร,นิตศิาสตร์,สถาปัตยกรรม) จ านวนทัง้สิน้ 20 คน คดิ 
เป็นร้อยละ 28.57 

3.1.6 จ าแนกตามรายได้ของผู้ให้ข้อมลู จ าแนกได้ดงันี ้
ก. รายได้ 15,000 หรือน้อยกวา่ จ านวนทัง้สิน้ 12 คน คดิเป็นร้อยละ 17.14 
ข. รายได้ระหวา่ง 15,001 – 30,000 บาท จ านวนทัง้สิน้ 14 คน  

คดิเป็นร้อยละ 20 
ค. รายได้ระหวา่ง 30,001 – 50,000 บาท จ านวนทัง้สิน้ 31 คน  

คดิเป็นร้อย ละ 44.28 
ง.  รายได้ระหวา่ง มากกวา่ 50,000 บาท จ านวนทัง้สิน้  13 คน  

คดิเป็นร้อยละ 18.57 
 

จากข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีสุ่มมาศกึษา จ านวน 70 คน ปรากฏวา่ เป็น
บุรุษมากกว่าสตรี หากกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเป็นตัวแทนของประชากรอาจเช่ือได้ว่าบุคคล
ส่วนมากท่ีชมละครเวทีเชิงพาณิชย์เป็นบุรุษ ช่วงวยัท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 37.13 อยู่ในช่วง 
31-40 ปี อาจเป็นเพราะผู้ชมในช่วงดงักล่าวเป็นผู้ ท่ีมีงานท าอย่างมัน่คง เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าระดบั
การศึกษาท่ีมากท่ีสุด คือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 54.28 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ ชมท่ีมี
การศึกษาสูงมักนิยมชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ในขณะท่ีเม่ือพิจารณา สาขาวิชาพบว่า ร้อยละ 
57.28 จบการศึกษาสาขาศิลปะการแสดงหรือศิลปะการละคร อาจเป็นเพราะผู้ ท่ีศึกษาด้านการ
ละครยงัคงเสพผลงานละครเวที ทวา่พิจารณาจากรายได้ พบว่า ร้อยละ 44.28 มีรายได้อยูร่ะหวา่ง 
30,001 – 50,000 บาท  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยัได้ศกึษารายละเอียดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมลู ซึ่งเป็นผู้
ท่ีเคยชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  หากศกึษาเปรียบเทียบกลุม่ตวัอยา่งกบัเพศ สรุปได้ดงัตาราง 
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ตาราง 3 กลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

             กลุม่ตวัอยา่ง 
เพศ 

กลุม่ท่ี 1 
)ร้อยละ(  

กลุม่ท่ี 2 
)ร้อยละ(  

กลุม่ท่ี 3 
)ร้อยละ(  

รวม 
)ร้อยละ(  

ชาย  28.57  14.28  12.85  55.71 
หญิง  28.57  10  5.71  44.28 
รวม 57.14 24.28 18.56 100 

 

หมายเหต ุ  :กลุม่ตวัอย่าง : กลุม่ท่ี 1  :ผู้ชมทัว่ไป ,กลุม่ท่ี 2  :นกัวิชาการ  ,กลุม่ท่ี 3  :นกัแสดง 

 

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับกลุ่มตวัอย่างจากตารางข้างต้น พบว่า 
กลุ่มผู้ชมทัว่ไปท่ีชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ บรุุษมีจ านวนเท่ากับสตรี ส่วนกลุ่มนกัวิชาการมีจ านวน
บุรุษมากกว่าสตรี ร้อยละ 4.28 ในขณะท่ี กลุ่มนักแสดง บุรุษมากกว่าสตรี ร้อยละ 7.14 เม่ือ
พิจารณาภาพรวมของผู้ชมทัง้หมด พบว่า บรุุษมากกว่าสตรี 11.43 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมี
บคุลากรท่ีเป็นบรุุษท างานวิชาการด้านการละครและเป็นนกัแสดงละครเวทีมากกว่าสตรี ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะงานละครเวทีเป็นงานหนกัและใช้ระยะเวทีในการผลิต 

ตาราง 4 กลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

           อาย ุ
 
กลุม่ตวัอยา่ง 

อายนุ้อย
กวา่ 31 ปี 

)ร้อยละ(  

31 – 40 ปี  
)ร้อยละ(  

41 – 50 ปี  
)ร้อยละ(  

มากกวา่  
50 ปี 

)ร้อยละ(  

รวม 
)ร้อยละ(  

กลุม่ท่ี 1 ผู้ชมทัว่ไป  21.42  15.71  11.42  8.57  57.14 
กลุม่ท่ี 2 นกัวิชาการ  2.85  15.71  4.28  1.42  24.28 

กลุม่ท่ี 3 นกัแสดง 7.14  5.71  4.28  1.42  18.57 
รวม 31.41 37.13 19.98 11.41 100 

 
หมายเหต ุ  :กลุม่ตวัอย่าง : กลุม่ท่ี 1  :ผู้ชมทัว่ไป ,กลุม่ท่ี 2  :นกัวิชาการ  ,กลุม่ท่ี 3  :นกัแสดง 
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หากพิจารณาความสมัพนัธ์ภาพรวมระหว่างอายุกบักลุ่มตวัอย่างจากตารางข้างต้น 
พบว่า ข้อมูลภาพรวมของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ผู้ชมจ านวนมากท่ีสดุอยู่ในช่วงอาย ุ31 – 41 
ปี คิดเป็นร้อยละ 37.13 ในขณะท่ี ช่วงอายุ มากกว่า 50 ปี ชมละครน้อยท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 
11.41 หากกลุ่มตวัอย่างมีลักษณะเป็นตวัแทนของประชากรก็อาจเช่ือได้ว่า กลุ่มผู้ ชมท่ีนิยมชม
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย อยู่ในชว่ง 31-41 ปี อาจเป็นเพราะเป็นกลุม่ท่ีมีประกอบอาชีพมัน่คงและ
มีก าลังซือ้บัตรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ในขณะภาพรวมกลุ่มผู้ ชมน้อยท่ีสุด อยู่ในช่วงอาย ุ
มากกว่า 50 ปี อาจเป็นเพราะความไม่สะดวกในการเดินทางและเนือ้หาไม่ตรงกับความต้องการ
ของกลุม่ผู้สงูอาย ุหรืออาจกลา่วได้วา่ผู้ชมท่ีมีอายมุากไมน่ิยมชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย 

หากพิจารณารายละเอียดในแตล่ะกลุ่มโดยพิจารณาจากอาย ุพบว่า กลุ่มผู้ชมทัว่ไป 
ท่ีอายุน้อยกว่า 31 ปี มีจ านวนชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 21.42 ซึ่งกลุ่มผู้ชมดงักล่าวอาจ
เป็นนกัศกึษาท่ีมีความสนใจในศิลปะการละคร รวมถึงนกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาศิลปะการแสดงและ
ศลิปะการละคร ทว่า หากพิจารณาแนวโน้มจ านวนผู้ชมแตล่ะกลุม่กบัอาย ุพบวา่ จ านวนผู้ชมส่วน
ใหญ่จะลดลงเม่ืออายุมากขึน้ ดงันัน้ ผู้ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรพิจารณาเนือ้หาและวิธีการ
น าเสนอให้ตรงกบักลุม่เปา้หมาย ซึง่อายขุองผู้ชมถือเป็นอีกปัจจยัท่ีควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

ตาราง 5 กลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

           กลุม่ตวัอยา่ง 
 

ระดบัการศกึษา 

กลุม่ท่ี 1 
ร้อยละ 

กลุม่ท่ี 2 
ร้อยละ 

กลุม่ท่ี 3 
ร้อยละ 

รวม 
ร้อยละ 

ปริญญาตรี  35.71  1.42  7.14  44.28 
ปริญญาโท  21.42  21.42  11.42  54.28 

ปริญญาเอก  0  1.42  0  1.42 
รวม 57.14 24.28  18.57 100 

 

หมายเหต ุ  :กลุม่ตวัอย่าง : กลุม่ท่ี 1  :ผู้ชมทัว่ไป ,กลุม่ท่ี 2  :นกัวิชาการ  ,กลุม่ท่ี 3  :นกัแสดง 
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หากพิจารณาความสมัพันธ์ภาพรวมระหว่างระดบัการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างจาก
ตารางข้างต้น พบว่า ผู้ชมระดบัปริญญาโท เป็นกลุ่มผู้ชมท่ีมีจ านวนสงูท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 54.28 
ในขณะท่ี กลุ่มผู้ ชมท่ีน้อยท่ีสุด เป็นระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 1.42 อาจเป็นเพราะผู้ ชม
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ มีอาชีพการงานท่ีมั่นคง รวมถึงรายได้ท่ีสามารถซือ้บัตรชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ได้  

หากพิจารณารายละเอียดในแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาจากระดับการศึกษา พบว่า 
กลุ่มผู้ชมทัว่ไป ท่ีมีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี เป็นกลุ่มท่ีชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ สงูท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 35.71 อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ ชมกลุ่มนี ้เป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีสนใจการแสดงละครเวที 
หรือ ผู้ ท่ีศกึษาศลิปะการแสดงและการละคร ดงันัน้ ผู้ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรให้ความส าคญั
กับระดบัการศึกษาของกลุ่มผู้ชมซึ่งเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์
ด้วย 

ตาราง 6 กลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีศกึษา 

       กลุม่ตวัอยา่ง 
 

สาขาวิชาท่ีศกึษา 

กลุม่ท่ี 1 
ร้อยละ 

กลุม่ท่ี 2 
ร้อยละ 

กลุม่ท่ี 3 
ร้อยละ 

รวม 
ร้อยละ 

ศลิปะการแสดงหรือการ
ละคร 

 22.85  18.57  12.85  57.28 

ส่ือสารมวลชนหรือนิเทศ
ศาสตร์ 

 7.14  1.42  1.42  10 

ศลิปะศาสตร์หรือ 
อกัษรศาสตร์ 

 4.28  1.42  1.42  7.14 

อ่ืนๆ )บริหาร,นิตศิาสตร์
,สถาปัตยกรรม(  

 22.85  2.85  2.85  28.57 

รวม 57.14 24.28  18.57 100 

 

หมายเหต ุ  :กลุม่ตวัอย่าง : กลุม่ท่ี 1  :ผู้ชมทัว่ไป ,กลุม่ท่ี 2  :นกัวิชาการ  ,กลุม่ท่ี 3  :นกัแสดง 
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หากพิจารณาความสมัพันธ์ภาพรวมระหว่างระดบัการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างจาก
ตารางข้างต้น พบว่า ผู้ ชมท่ีศึกษาในสาขาศิลปะการแสดงและหรือการละคร เป็นกลุ่มผู้ ชมท่ีมี
จ านวนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.28 ในขณะท่ี กลุ่มผู้ชมท่ีน้อยท่ีสุด เป็นสาขาวิชาศิลปะศาสตร์
หรืออกัษรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.14 อาจเป็นเพราะผู้ศกึษาในสาขาศิลปะยงัคงให้สนใจในการ
ชมและศกึษาละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทยอยู่ และเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ผู้ศกึษาในสาขาศิลปศาสตร์หรือ
อกัษรศาสตร์ เข้าชมละครเวทีเชิงพาณิชย์น้อย อาจเป็นเพราะไม่เห็นถึงคณุคา่เชิงสนุทรียะในงาน
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย    

หากพิจารณารายละเอียดในแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาจากสาขาวิชา เป็นท่ีน่าสงัเกต
ว่า ผู้ศึกษาสาขาวิชา อ่ืนๆ อาทิ การบริหาร  ,นิติศาสตร์, สถาปัตยกรรม สนใจในการชม ละครเวที
เชิงพาณิชย์ คิดเป็น ร้อยละ 28.57 อาจกล่าวได้ว่า ผู้ ชมไทยท่ีมีความสนใจในงานละครเวที ไม่
จ าเป็นต้องศกึษาในศาสตร์ด้านศลิปะการแสดงหรือการละครเพียงเทา่นัน้   

ตาราง 7 กลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามรายได้ 

     ลกัษณะงาน 

เงินเดือน 

กลุม่ท่ี 1 

ร้อยละ 

กลุม่ท่ี 2 

ร้อยละ 

กลุม่ท่ี 3 

ร้อยละ 

รวม 

ร้อยละ 

15,000 หรือน้อยกวา่  17.14  0  0  17.14 

15,001 – 30,000 บาท  15.71  0  4.28  20 

30,001 – 50,000 บาท  15.71  15.71  2.85  44.28 

มากกวา่ 50,000 บาท  8.57  8.57  1.42  18.57 

รวม 57.14 24.28 18.57 100 

 

หมายเหต ุ  :กลุม่ตวัอย่าง : กลุม่ท่ี 1  :ผู้ชมทัว่ไป ,กลุม่ท่ี 2  :นกัวิชาการ  ,กลุม่ท่ี 3  :นกัแสดง 

 
หากพิจารณาความสัมพันธ์ภาพรวมระหว่างรายได้ของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง

ข้างต้น พบว่า รายได้ของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด อยู่ระหว่างรายได้ 30,001 – 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 44.28 รองลงมา คือ ผู้ ท่ีมีรายได้ อยู่ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20 ในขณะท่ีรายได้ของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสดุ อยู่ระหว่างรายได้ 15,000 หรือ
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น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 17.14หากกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะเป็นตวัแทนของประชากรก็อาจเช่ือได้
ว่า กลุ่มผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทยเป็นผู้ ท่ีมีรายได้รับกลางถึงค่อนข้างสูง อาจเป็นเพราะราคา
บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์มีราคาสงูเม่ือเทียบกบัคา่ครองชีพในประเทศไทย 

3.2 ผลการศึกษาทัศนะของผู้ชมต่อลักษณะของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย 
จากการส ารวจทศันะของกลุ่มตวัอย่างท่ีชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย แบบสอบถาม

ยึดหลักส่วนประสมทางการตลาดบริการ )SERVICE MARKETING MIX หรือ 7P’s ได้แก่ 
Product, Price, Promotion, People, Place, Physical, Process) ในการวิเคราะห์ ผู้ ชมจ านวน 
70 คน สรุปผลโดยรวมได้ดงันี ้

3.2.1 ผลคะแนนเฉล่ียรวมของการประเมินค่าระดับความส าคัญต่อลักษณะ
ของละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

ตาราง 8 ผลการแสดงทศันะ ของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย เก่ียวกบั ละครเวที (P-Product) 

P – Product 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไมจ่ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

1. เนือ้เร่ืองและ
รูปแบบการน าเสนอมี
ผลตอ่การตดัสินใจชม
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

0.00 0.00 2.86 4.29 92.86 4.9 

2. บทละครหรือเร่ืองท่ี
ใช้ในการผลิตละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ควร
เป็นท่ีรู้จกั 

18.60 2.90 10 22.90 45.70 3.74 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

P – Product 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไมจ่ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

3. เนือ้เร่ืองละครเวที
เชิงพาณิชย์ควรเป็น
ละครย้อนยคุ 
 

5.71 8.57 7.14 7.14 71.43 4.30 

4. รูปแบบการ
น าเสนอละครเวทีเชิง
พาณิชย์ในประเทศ
ไทยควรเป็น ละคร
เพลง 

5.71 5.71 4.29 12.86 71.43 4.39 

5. รูปแบบการ
น าเสนอละครเวทีเชิง
พาณิชย์ในประเทศ
ไทยควรเป็น ละครพดู 

42.86 5.71 7.14 8.57 35.71 2.89 

6. วนัในการจดัแสดง
มีผลตอ่การตดัสินใจ
เข้าชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ 

4.29 4.29 21.43 40.00 30.00 3.87 
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จากตารางแสดงผลการส ารวจทัศนะของผู้ ชม ในเร่ือง ผลิตภัณฑ์ (Product)  

ซึ่งหมายถึง ละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีบริษัทผลิตละครน าเสนอกับผู้ชม พบว่า เนือ้เร่ืองและรูปแบบ
การน าเสนอมีผลต่อการตดัสินใจชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  คะแนนเฉล่ีย 4.9 ซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูง 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ ชมพิจารณาเนือ้หาและวิธีการน าเสนอก่อนตดัสินใจชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
นอกจากนี ้ผู้ชมแสดงความเห็นว่าบทละครหรือเร่ืองท่ีใช้ในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรเป็นท่ี
รู้จกั คะแนนเฉล่ีย 3.74 และเนือ้เร่ืองของละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรเป็นละครย้อนยคุ คะแนนเฉล่ีย 
4.30 นอกจากนี ้รูปแบบในการน าเสนอ ผู้ชมเห็นวา่ ควรเป็นรูปแบบละครเพลง คะแนนเฉล่ีย 4.39 
ในขณะท่ีละครพดู ผลคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 2.89 ประเด็นเร่ืองวนัในการจดัแสดงมีผลตอ่การตดัสินใจ
เข้าชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ผลคะแนนเฉล่ีย 3.87 ดงันัน้ ผลการศึกษาจากแบบสอบถามเพ่ือการ
ส ารวจทศันะของผู้ชม สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกบัการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารบริษัทผลิตละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ไทย 

ตาราง 9 ผลการแสดงทศันะ ของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย เก่ียวกบั ราคาบตัรชมละครเวที 
(P-Price) 

P – Price 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไม่
จ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

1. ราคามีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัร
ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

1.43 0.00 10.00 27.14 61.43 4.47 

2. ราคาบตัรชมละครเวที 
เชิงพานิชย์ ควรมีราคา 500 บาท  

1.43 1.43 7.14 11.43 78.57 4.64 

3. ราคาบตัรชมละครเวที 
เชิงพานิชย์ ควรมีราคา 1,000 บาท 

1.43 1.43 7.14 25.71 64.29 4.50 

4. ราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพานิชย์ 
ควรมีราคา 1,500 บาท 

1.43 5.71 11.43 17.14 64.29 4.37 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

P – Price 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไม่
จ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

5. ราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพานิชย์ 
ควรมีราคา 2,000 บาท 

0.00 0.00 10.00 55.71 34.29 4.24 

6. ราคาบตัรชมละครเเวทีเชิง
พานิชย์ ควรมีราคา 2,500 บาท 

8.57 10.00 25.71 15.71 40.00 3.69 

7. ราคาบตัรชมละครเเวทีเชิง
พานิชย์ ควรมีราคา 3,000 บาท 

50.00 28.57 15.71 4.29 1.43 1.79 

 
จากตารางแสดงผลการส ารวจทศันะของผู้ชม ในเร่ือง ราคา (Price)  ซึ่งหมายถึง การ

ตัง้ราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ พบว่าผลจากแบบสอบถาม ราคาบตัรมีผลกับการตดัสินใจ
ของผู้ ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.47 ปรากฏว่า คะแนนเฉล่ียสูงสุดสามอันดบัแรก
ได้แก่ (1) ราคาบัตร 500 บาท มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.64   (2) ราคาบัตร 1,000 บาท มีค่าคะแนน
เฉล่ีย 4.50 (3) ราคาบตัร 1,000 บาท มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.37 นอกจากนีย้งัพบว่า มีคะแนนเฉล่ียท่ี
ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ บตัรราคา 3,000 บาท ท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ีย 1.79 ดงันัน้ ราคาบตัรชมละครเวที
เชิงพาณิชย์ไทย ควรมี 5 ระดบั ได้แก่ 500 บาท, 1,000 บาท, 1,500 บาท, 2,000 บาท และ 2,500 
บาท ซึง่ไมส่อดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
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ตาราง 10 ผลการแสดงทศันะ ของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย เก่ียวกบัการสง่เสริมการขาย (P-
Promotion) 

P – Promotion 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไม่
จ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

1. โปรโมชัน่ มีผลกบัการตดัสินใจ
ซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

0.00 0.00 1.43 21.43 77.14 4.76 

2. การสง่เสริมการขายบตัรชม
ละครเวทีเชิงพานิชย์ในช่วง
เทศกาลพิเศษเป็นการสง่เสริมการ
ขายท่ีเหมาะสม 

0.00 0.00 4.29 10.00 85.71 4.81 

3. การสง่เสริมการขายบตัรชม
ละครเวทีเชิงพานิชย์โปรโมชัน่ ด้วย
การ ซือ้…..แถม........เป็นการ
สง่เสริมการขายท่ีเหมาะสม 

0.00 1.43 4.29 15.71 78.57 4.71 

4. การสง่เสริมการขายบตัรชม
ละครเวทีเชิงพานิชย์ด้วยการ ขาย
ก่อนชว่งจ าหนา่ยบตัรจริง )Early 
bird) เป็นการสง่เสริมการขายท่ี
เหมาะสม 
 

1.43 1.43 7.14 25.71 64.29 4.50 

5. การสง่เสริมการขายบตัรชม
ละครเวทีเชิงพานิชย์ด้วยวิธี  
ลด % เป็นการสง่เสริมการขายท่ี
เหมาะสม 

1.43 5.71 11.43 17.14 64.29 4.37 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

P – Promotion 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไม่
จ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

6. การสง่เสริมการขายบตัรชม
ละครเวทีเชิงพานิชย์ ส าหรับ
นกัเรียน นกัศกึษา เป็นการส่งเสริม
การขายท่ีเหมาะสม 

0.00 1.43 5.71 35.71 57.14 4.49 

7. การสง่เสริมการขายบตัรชม
ละครเวทีเชิงพานิชย์ส าหรับ หมู่
คณะ เป็นการสง่เสริมการขายท่ี
เหมาะสม 

4.29 1.43 50.00 35.71 8.57 3.43 

8.ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย มีผลกบั
การตดัสินใจซือ้บตัรชมละคร 

0.00 0.00 5.71 4.29 90.00 4.84 

9.ชอ่งทางการขายบตัรชมละคร
เวทีเชิงพานิชย์ควรเป็น ชอ่งทาง 
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากดั 

0.00 0.00 4.29 10.00 85.71 4.81 

10. ชอ่งทางการขายบตัรชมละคร
เวทีเชิงพานิชย์ควรเป็นช่องทาง 
Melon Thailand  

10.00 8.57 14.29 28.57 38.57 3.77 

11. ชอ่งทางการขายบตัรชมละคร
เวทีเชิงพานิชย์ควรเป็นช่องทาง 
Facebook  

10.00 8.57 65.71 8.57 7.14 2.94 

12. ชอ่งทางการขายบตัรชมละคร
เวทีเชิงพานิชย์ควรเป็น ชอ่งทาง 
Box office )หน้างาน(  

17.14 50.00 11.43 17.14 4.29 2.41 
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จากตารางแสดงผลการส ารวจทัศนะของผู้ ชมในเร่ือง โปรโมชั่น (Promotion) ซึ่ง
หมายถึง วิธีการสง่เสริมการขายบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ เพ่ือกระตุ้นยอดขายตามเปา้ประสงค์
ของบริษัท รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัรชมละครของแตล่ะบริษัท พบว่า โปรโมชัน่ มีผลกับ
การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวที  เชิงพาณิชย์ ผลคะแนนเฉล่ีย 4.76 ปรากฏว่า คะแนนเฉล่ียสงูสดุ
สามอนัดบัแรกได้แก่ (1)โปรโมชัน่ช่วงเทศกาลพิเศษ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.81 (2) โปรโมชัน่ ซือ้แถม 
มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.71 (3) โปรโมชั่น ขายก่อนช่วงจ าหน่ายบัตรจริง (Early bird) มีค่าคะแนน
เฉล่ีย 4.50 นอกจากนี ้พบวา่ ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย มีผลกบัการตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ มีคะแนนเฉล่ีย  4.84 ส่วนช่องทางการจ าหน่ายบัตร ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การ
จ าหน่ายทางช่องทาง Thai Ticket มีคะแนน 4.81 คะแนน ล าดับสองคือ ช่องทาง Melon 
Thailand และล าดบัสดุท้าย คือ ช่องทาง Face book ดงันัน้  ผลการศกึษาจากแบบสอบถามเพ่ือ
การส ารวจทัศนะของผู้ชม เก่ียวกับการส่งเสริมการขาย (Promotion) และ ช่องทางการจ าหน่าย
บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารบริษัท
ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย 

ตาราง 11 ผลการแสดงทศันะ ของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทยเก่ียวกบั บคุลากร (P- People) 

P – People 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไม่
จ าเป็น 

(%) 

น้อย 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

1. พนกังานบริการผู้ชมมีผลกบัการ
ตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ 

0.00 1.43 11.43 21.43 65.71 4.51 

2. นกัแสดง ท่ีมีช่ือเสียงมีผลตอ่การซือ้
บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

0.00 0.00 5.71 4.29 90.00 4.84 

 
จากตารางแสดงผลการส ารวจทัศนะของผู้ ชมในเร่ือง บุคลากร (People) หมายถึง 

ดารา นกัแสดง ท่ีมีช่ือเสียง มีผลตอ่การซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.84 
ทิศทางเดียวกนั พนกังานบริการผู้ชมมีผลกบัการตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
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 มีคะแนนเฉล่ีย 4.51 ซึ่งผลจากแบบสอบถามสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับการ
สมัภาษณ์  เชิงลกึผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย 

ตาราง 12 ผลการแสดงทศันะ ของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย เก่ียวกบัสถานท่ีจดัแสดง  
(P-Place) 

P – Place 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไม่
จ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

1. สถานท่ีจดัแสดงมีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้บตัรชมเชิงเวทีละคร
พาณิชย์ 

5.71 1.43 7.14 38.57 47.14 4.20 

2. การจ าหนา่ยของท่ีระลกึมีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละคร
เวทีเชิงพานิชย์ 

10.00 8.57 65.71 8.57 7.14 2.94 

3. จดุบริการขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้
บตัรชมละครเวทีเชิงพานิชย์ 

2.86 4.29 21.43 18.57 52.86 4.14 

4. ท่ีจอดรถมีผลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพานิชย์ 

0.00 0.00 4.29 10.00 85.71 4.81 

5. ห้องน า้มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้
บตัรชมละครเวทีเชิงพานิชย์ 

0.00 1.43 7.14 5.71 85.71 4.76 

6. ท่ีนัง่รอก่อนชมละครมีผลตอ่
การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวที
เชิงพานิชย์ 

0.00 0.00 12.86 12.86 74.29 4.61 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

7.เก้าอีช้มละครมีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิง
พานิชย์ 

0.00 0.00 11.43 24.29 64.29 4.53 

8.การดแูลรักษาความสะอาดมีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละคร
เวทีเชิงพานิชย์ 

0.00 0.00 2.86 20.00 77.14 4.74 

9.การรักษาความปลอดภยัมีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละคร
เวทีเชิงพานิชย์ 

0.00 0.00 1.43 21.43 77.14 4.76 

 
จากตารางแสดงผลการส ารวจทัศนะของผู้ ชมในเร่ือง สถานท่ีจัดแสดง (Place)           

ซึ่งหมายถึง โรงละครท่ีใช้ในการจดัแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ของแต่ละบริษัท พบว่า สถานท่ีจดั
แสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ มีผลต่อการตดัสินใจซือ้บตัรชมเชิงพาณิชย์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.20 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ดงันัน้ โรงละครท่ีใช้ใน
การจดัแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์เป็นอีกปัจจยัในการตดัสินใจชมละครเวทีของผู้ชมไทย ทวา่ การ
สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลเก่ียวกับหลักการเลือกโรง
ละครในการจดัแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ ดงันัน้ ผู้วิจยัสอบถามจากผู้ชมเพ่ือทราบทศันะเก่ียวกบั
โรงละคร พบว่า คณุลกัษณะของสถานท่ีจดัแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูสดุสาม
อนัดบัแรก ได้แก่ (1) ท่ีจอดรถส าหรับผู้ชม คะแนนเฉล่ีย 4.81 (2) ความปลอดภยัของโรงละครและ
ห้องน า้ท่ีเพียงพอ คะแนนเฉล่ียเท่ากันท่ี 4.76 (3) ความสะอาดของโรงละคร คะแนนเฉล่ีย 4.74 
ดงันัน้ บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ไม่ควรมองข้ามคณุลกัษณะดงักล่าวท่ีน าเสนอข้างต้น ซึ่ง
เป็นปัจจยัในการซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ของผู้ชมคนไทย 
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ตาราง 13 ผลการแสดงทศันะ ของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ 
(P-Physical) 

P – Physical 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไม่
จ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

1. การตกแตง่สถานท่ีจดัแสดงมี
ผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชม
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

1.43 1.43 11.43 28.57 57.14 4.39 

2. Backdrop ส าหรับถ่ายรูปมีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ 

1.43 1.43 7.14 11.43 78.57 4.64 

3. สิ่งอ านวยความสะดวกผู้พิการ
และผู้สงูอายมีุผลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

0.00 0.00 8.57 37.14 54.29 4.46 

4. ปา้ยบอกรายละเอียดส าคญัมี
ผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชม
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

1.43 5.71 11.43 17.14 64.29 4.37 

5. ตู้ฝากของ )Locker(มีผลตอ่
การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวที
เชิงพาณิชย์ 

0.00 2.86 11.43 35.71 50.00 4.33 

6. ท่ีนัง่สบูบหุร่ีมีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ 

8.57 10.00 25.71 15.71 40.00 3.69 
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จากตารางแสดงผลการส ารวจทัศนะของผู้ ชมในเร่ือง ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical) ซึ่งหมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์จดัเพ่ือเตรียม
ส าหรับผู้ชม ทัง้ภายในและภายนอกโรงละคร พบวา่ สถานท่ีจดัแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ มีผลตอ่
การตดัสินใจซือ้บตัรชมเชิงพาณิชย์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.39 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ดงันัน้ การตกแตง่โรงละครท่ีใช้ในการจดัแสดงละครเวที
เชิงพาณิชย์เป็นอีกปัจจยัในการตดัสินใจชมละครเวทีของผู้ ชมไทย พบว่า การตกแต่งสถานท่ีจดั
แสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดสามอันดบัแรก ได้แก่ (1) Backdrop ส าหรับ
ถ่ายรูป คะแนนเฉล่ีย 4.64 (2) สิ่งอ านวยความสะดวกผู้พิการและผู้สงูอาย ุคะแนนเฉล่ีย 4.46 และ 
(3) ป้ายบอกรายละเอียดส าคัญ คะแนนเฉล่ีย 4.37 ดังนัน้ นอกจากบริษัทผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ต้องเลือกสถานท่ีจดัการแสดงให้เหมาะสมแล้ว การตกแตง่สถานท่ีก็เป็นสิ่งจ าเป็น ตอ่การ
ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ส าหรับผู้ชมคนไทย. 

ตาราง 14 ผลการแสดงทศันะ ของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย เก่ียวกบักระบวนการดแูลผู้ชม 
(P-Process) 

P – Process 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไม่
จ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

1.กระบวนการดแูลผู้ชม มีผลตอ่
การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวที
เชิงพาณิชย์ 

5.71 8.57 7.14 7.14 71.43 4.30 

2. กระบวนการดแูลผู้ชมในการซือ้
บตัรหรือจองบตัรมีผลตอ่การ
ตดัสินใจของผู้ชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ 

1.43 1.43 7.14 25.71 64.29 4.50 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

P – Process 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น Mean 

ไม่
จ าเป็น 
(%) 

น้อย 
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

มาก 
(%) 

มาก
ท่ีสดุ 
(%) 

3. กระบวนดแูลผู้ชมในการรับ
บตัรมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัร
ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
 

1.43 7.14 0.00 37.14 54.29 4.36 

4. กระบวนการต้อนรับผู้ชมมีผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ 
 

10.00 8.57 14.29 28.57 38.57 3.77 

5. กระบวนการดแูลผู้ชมในการ
เข้าสูโ่รงละครมีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ 

7.14 4.29 7.14 28.57 52.86 4.16 

6. กระบวนการดแูลผู้ชมระหวา่ง
พกัคร่ึงการแสดง มีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ 

7.14 5.71 0.00 54.29 32.86 4.00 

7. กระบวนการดแูลผู้ชมเม่ือละคร
จบมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชม
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

0.00 0.00 10.00 55.71 34.29 4.24 
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จากตารางแสดงผลการส ารวจทัศนะของผู้ ชมในเร่ือง กระบวนการดูแลผู้ ชม 
(Process) ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการให้บริการและการดูแลผู้ ชมละครเวทีของบริษัทผลิต
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ พบว่า กระบวนการดูแลผู้ ชม มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ ชมละครเวที  
เชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.30 ปรากฏว่ากระบวนการดูแลผู้ ชมท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดสาม
อนัดบั ได้แก่ (1) กระบวนการดแูลผู้ชมในการซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.50  
(2) กระบวนดูแลผู้ ชมในการรับบัตรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.36 และ (3) 
กระบวนการดแูลผู้ชมเม่ือละครจบ คะแนนเฉล่ีย 4.24  

จากการศึกษา แบบสอบถามท่ีศึกษาทัศนะของผู้ ชมโดยยึดหลักส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (SERVICE MARKETING MIX หรือ 7P’s ได้แก่ Product, Price, Promotion, 
People, Place, Physical, Process) พบว่า เม่ือน าคะแนนเฉล่ีย มาเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ีย ได้ผล
ดงันี ้  

1. ละครเวที (P-Product) หมายถึง เนือ้หาและรูปแบบการน าเสนอ คะแนนเฉล่ีย 
4.90 

2. บคุลากร (People) หมายถึง  บคุลากร ในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ได้แก่ 
พนกังานทกุสว่น ดารา นกัแสดง ท่ีแสดงในละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.84 

3. โปรโมชั่น (Promotion) หมายถึง วิธีการส่งเสริมการขายบัตรเพ่ื อกระตุ้ น
ยอดขายตาม  เปา้ประสงค์ของบริษัท คะแนนเฉล่ีย 4.76 

4. ราคา (Price) หมายถึง ราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.47 
5. การตกแต่งสถานท่ีจดัแสดง (Physical) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ี

บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์จดัเพ่ือเตรียมส าหรับผู้ชม คะแนนเฉล่ีย 4.39 
6. กระบวนการดแูลผู้ชม (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการและ

การดแูลผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.30 
7. สถานท่ีจดัแสดง (Place) หมายถึง โรงละครท่ีใช้ในการจดัแสดงละครเวทีเชิง

พาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.20 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง ละครเวทีเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2560 ในประเทศไทย 
ความมุ่งหมายในงานวิจยัครัง้นี ้คือ 1) เพ่ือศกึษาแนวทางการบริหารงานของบริษัทผลิตละครเวที
เชิงพาณิชย์ โดยใช้หลักส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคาบตัร (Price), การส่งเสริมการขาย (Promotion), บุคลากรในการผลิต
ละครเวที(People), สถานท่ีจัดแสดง (Place), ลักษณะกายภาพ (Physical) และ กระบวนการ
ดูแลผู้ ชม (Process) วิเคราะห์การบริหารงานของผู้ บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิ งพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานธุรกิจละครเวทีเชิงพาณิชย์ 2) เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบของละคร โดยใช้หลัก The Six Element of Aristotle ในการวิเคราะห์ละครเวทีเชิง
พาณิชย์ ได้แก่ 1.โครงเร่ือง (Plot), 2.ตัวละคร (Character), 3. ความคิด (Thought), 4.ภาษา 
(Dialogue), 5. เพลงและดนตรี (Song and Music) และ 6.ภาพ (Spectacle)  เพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบของละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีปรากฏในประเทศไทย อันจะแสดงให้เห็นทิศทางและ
แนวคิดการสร้างสรรค์ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 – 
2560 

ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัประเภทการวิจยัเชิงพรรณนา (Description research) โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงหลกัการบริหารและหลกัการ
สร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ของแตล่ะบริษัท เคร่ืองมือท่ีผู้วิจยั ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ การเก็บข้อมูลด้วยวิธีถามค าถาม (The Technique of Asking) โดยผู้ วิจยัแบ่ง
การเก็บข้อมลูออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการตอบ
แบบสอบถาม ชนิดมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ อนัจะน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ดงัมีรายละเอียดดงันี ้
 
บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์   ช่ือผู้บริหารท่ีให้สัมภาษณ์  
บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั     ฤดีภญั แสงชโูต  
บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั   วชัระ แวววฒุินนัท์ 
บริษัท อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั )มหาชน(   เกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ 
บริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั    เอกชยานนัต์  เทพวนินกร 
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บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั      เอือ้อาทร วงศ์ศริิ 
บริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั    พิริยะ โพธ์ิวิจิตร 
 
บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์   ช่ือทีมงานผลิต  

                                                    (Production Team)  
บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั     ฤดีภญั แสงชโูต  
                                                                                      (โปรดวิเซอร์และทีมก ากบั) 
       ณฐัพนัธุ์ ศริิธนากิจ (ผู้ เขียนบท) 
       บณัฑิต จนัทะวนั  
                                                                                      (หวัหน้าทีมผู้ออกแบบ)  
                                                                                      ศศวตั บษุยพนัธ์ (ผู้ออกแบบฉาก) 
                                                                                  ปรากรม์ กาญจนศรีสขุกลุ(ผู้ออกแบบไฟ) 
 
บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ช่ือทีมงานผลิต  

(Production Team)  
                                                วชัระ แวววฒุินนัท์  

(โปรดวิเซอร์ และ ผู้ เขียนบท) 
       วชัระ ปานเอ่ียม (ผู้ก ากบั) 

วิรสิทธ์ิ ศริิตนั (ผู้ออกแบบฉาก) 
ปิลนัลน์ ปณุญประภา  
(ผู้ออกแบบไฟ) 
นิกร สิทธิกร และ ณัฐพร เทพรัตน์
(ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า)  

 
บริษัท อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน(  ช่ือทีมงานผลิต  

เกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ 
ผู้ควบคมุการผลิต 

       สนธยา สชุฎา (ผู้ เขียนบท) 
       นภคั ไตรเจริญเดช (ผู้ เขียนบท) 
       มารุต สาโรวาท (ผู้ก ากบั)  
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       ขวญัชยั อ่ิมจ ารูญ (ผู้ออกแบบฉาก) 
       ปกรณ์ กาญจนศรีสขุกลุ 
        (ผู้ออกแบบไฟ) 
       ณฐัพร เทพรัตน์ (ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า) 
 
บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด   ช่ือทีมงานผลิต  

(Production Team) 
เอกชยานนัต์  เทพวนินกร 
ผู้ควบคมุการผลิต 
ธีรวฒัน์ อนวุตัรอดุม (ผู้ก ากบั) 
พิมพ์ไทย โลหิตคปุต์ (ผู้ เขียนบท) 
พล หยุประเสริฐ (ผู้ออกแบบฉาก) 
สพุคัตรา เครือครองสขุ  
(ผู้ออกแบบไฟ) 
พชัรพนัธ์ เทียนศริิ  
(ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า) 
 

บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด     ช่ือทีมงานผลิต  
(Production Team) 

                    เอือ้อาทร วงศ์ศริิ 
       (โปรดวิเซอร์) 
       สวุรรณี จกัราวรวธุ  

(ผู้ก ากบัและทีมเขียนบท) 
ฤทธิรงค์ จิวาถานนท์  
(ผู้ออกแบบฉาก) 

       ฉลาดเลิศ ตงุคะมณี  
(ผู้ออกแบบแสง) 
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บริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด    ช่ือทีมงานผลิต  
(Production Team) 
พิริยะ โพธ์ิวิจิตร 

       (โปรดวิเซอร์ เขียนบท  
และทีมก ากบั) 

       นิทศัน์ สิงหามาตร์  
(ผู้ เขียนบท และทีมก ากบั) 
พิษฎ์ณภทัร โยธินรัตนชยั  
(หวัหน้าทีมออกแบบ)  
 

และ กลุม่ตวัอยา่งผู้ชมท่ีชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ด้วยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือ
แบบใช้ความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) เพ่ือศึกษาทัศนะของ
ผู้ชมท่ีมีตอ่ละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย จ านวน 70 คน  

1.สรุปผล 
1 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์  

โดยใช้หลักส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) ดังมีผล
ต่อไปนี ้

1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 
พบว่า ขัน้ตอนแรกในการด าเนินงาน 5 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

(บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด,บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากัด(มหาชน), บริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด และบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 
88.33) คือ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ดงันัน้ กลุ่มบริษัทกลุ่มนีเ้ช่ือว่าหลักการส าคัญของการ
ด าเนินธุรกิจ คือ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ ชม หากบริษัทเข้าใจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ ชม บริษัทจะสามารถเลือกเนือ้หา รูปแบบ ให้โดยตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมได้ อนัอาจน าไปสู่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ของบริษัท
ต่อไป ต่างจาก บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด ท่ีไม่สนใจกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองด้วยบริษัทมีนโยบายมุ่ง
ผลิตละครเวทีตามความต้องการของบริษัทเป็นหลัก ท าให้บริษัทข้ามขัน้ตอนการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ ชมไป ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงกับการด าเนินงานเชิงธุรกิจของบริษัท 
นอกจากนีย้งัพบว่า กลุ่มเป้าหมายของ บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด , บริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด และ 
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บริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด คือ กลุ่มครอบครัว ในขณะท่ี กลุ่มเปา้หมายของ บริษัท อินเด็กซ์ 
ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) คือ กลุ่มเด็กและวยัรุ่น ,บริษัท เจเอสแอล  โกลบอล มีเดีย จ ากัด 
คือ ผู้ สูงอายุ ,บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด คือ กลุ่มพนักงานออฟฟิศและ ผู้ ศึกษาหรือท างานสาย
ศิลปะการแสดง สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายของแต่ละบริษัท ค่อนข้างชดัเจน อาจส่งผลให้
การสร้างสรรค์งานละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยท่ีไมห่ลากหลาย 

พบวา่ 5 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั,บริษัท เจเอ
สแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน), บริษัท คอมมาดี ้
ไลน์ จ ากัด และบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 88.33) เลือกบทละครท่ีเป็นท่ีรู้จกั 
หรือเคยผลิตในส่ืออ่ืน เช่น เร่ือง ส่ีแผ่นดนิ เคยผลิตในรูปแบบวรรณกรรม, เร่ืองโหมโรง เคยผลิตใน
รูปแบบภาพยนตร์, เร่ืองโรมิโอ เคยผลิตในรูปแบบวรรณกรรมและภาพยนตร์ เป็นต้น ถือเป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นใจในภาพและเนือ้หาท่ีจะเกิดขึน้ในละครให้เกิดกับผู้ชมละครเวที เชิงพาณิชย์ 
แม้ว่า บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั จะแตง่บทละครขึน้ใหม่ แตเ่พลงทัง้หมดท่ีน ามาใช้
ในละครเวทีเป็นเพลงสนุทราภรณ์ ซึ่งกลุ่มเปา้หมายของบริษัทคุ้นชินเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่า 
การสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดกบัผู้ชมเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารจดัการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย 
ทว่า อาจส่งผลให้การสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต มีแนวโน้มการสร้างสรรค์
ละครเนือ้หาใหม่ๆ ลดน้อยลง เพราะคนไทยนิยมละครหรือเร่ืองท่ีเป็นท่ีรู้จกั และยงัอาจท าให้เกิด
การผลิตซ า้อีกด้วย ต่างจากบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด ท่ีมุ่งผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์จากการ
สร้างสรรค์บทละครใหมข่องผู้ผลิตเป็นหลกั แตผู่้วิจยัพบว่า ผลงานละครเวทีของบริษัท ดรีมบอกซ์ 
จ ากัด ในปี 2561 – 2563 เกิดการผลิตซ า้ หรือท่ี เรียกว่า การรีสเตจ (Restage) เช่น แม่นาค เดอะ
มิวสิคลั, น า้เงินแท้ เดอะมิวสิคลั และ นางฟ้า  เดอะมิวสิคลั เป็นต้น จากปรากฏการณ์การผลิตซ า้
ของบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัหลกัการเลือกเร่ืองท่ีผู้ชมรู้จกั หรือ เคย
ผลิตซ า้ในส่ืออ่ืน สง่ผลท าให้แนวโน้มการสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย เร่ืองใหม ่ลดน้อยลง 

พบวา่ เนือ้หาของละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุของทกุบริษัท มี
เนือ้หาหรือเหตกุารณ์ท่ีเป็นช่วงเวลาในอดีต และน าเสนอเนือ้หาเก่ียวศิลปวฒันธรรมไทย เช่น เร่ือง   
โหมโรง เดอะมิวสิคลั และ เร่ืองรอยดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั น าเสนอเร่ือง ดนตรีไทย ,เร่ือง  ส่ีแผน่ดิน 
น าเสนอวิถีชีวิตของคนในวงั ,เร่ืองแม่นาค น าเสนอความเช่ือ เร่ืองผี ของชาวบ้าน เป็นต้น ถือเป็น
การน าเสนอภาพหรือเร่ืองราวท่ีผู้ ชมอาจไม่เคยเห็น ท าให้เกิดอรรถรสกับผู้ ชม  เกิดความเพลิน
เพลิน ต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพอดีตในประวตัิศาสตร์ ในขณะชมละครเวที เชิงพาณิชย์ สะท้อนให้เห็น
ว่า ผู้ชมคนไทยอาจเร่ิมตระหนกัและเห็นคณุค่าของประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมอนังดงามของ
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ชาติมากยิ่งขึน้ ทวา่ ปรากฏการณ์ดงักล่าวสะท้อน ว่า ผู้ชมคนไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพ อาจเกิด
สภาวะความโหยหาอดีต เพราะความวุ่นวายในเมืองหลวง หรือ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ในขณะท่ี เนือ้หาของบทละครท่ีได้รับความนิยมน้อยของทุกบริษัท  
เป็นเร่ืองท่ีแต่งขึ น้ ใหม่  เนื อ้หาเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่ม  เช่น  เร่ืองว้าวุ่น  น าเสนอเร่ือง  นิสิต  
คณะสถาปัตยกรรม จฬุาฯ, เร่ืองวยัอะเฟร่ด เสนอเร่ือง กลุ่มนกัท่องเท่ียว วยัรุ่น , เร่ืองเพลงรักสาม
ฤด ูน าเสนอ เร่ืองทหาร เป็นต้น ส่งผลให้จ ากดักลุ่มผู้ชมในวงแคบเฉพาะผู้ ท่ีสนใจเนือ้หาดงักล่าว 
แม้ว่า บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน) จะน าตวัละคร สดุสาคร จาก วรรณคดีไทย 
มาสร้างสรรค์ละครเวที แต่เนือ้หาเป็นเร่ืองแต่งขึน้ใหม่ ท าให้จ ากัดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ กลุ่ม
เด็ก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายไม่มีความพร้อมในการซือ้บตัรเข้าชม และการเดินทางไปชมละคร ส่งผล
โดยตรงกบัจ านวนผู้ชม สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ อาจเกิดข้อผิดพลาดใน
การเลือกกลุม่เปา้หมาย หรือ การเลือกเร่ืองเพ่ือน ามาผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

พบว่า รูปแบบการน าเสนอของละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด
ของทุกบริษัท เป็น รูปแบบละครเพลง (Musical) สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ชมคนไทยท่ีช่ืนชอบมหรสพ
บันเทิงท่ีมีเพลงประกอบ นอกจากนี ้ผู้ ชมยังได้ชมภาพการเต้นร าของนักแสดง ฉากท่ีงดงาม 
เทคนิคการน าเสนอท่ีสร้างความรู้สกึต่ืนตา ต่ืนใจ ผู้ชมอาจรู้สึกคุ้มคา่กบัราคาบตัรเข้าชมละครเวที    
เชิงพาณิชย์ท่ีมีราคาค่อนข้างสงู ในขณะท่ี รูปแบบละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อย 5 ใน 6 บริษัท
ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด,บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษัท
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน), บริษัทดรีมบอกซ์ จ ากัด และบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์ 
จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 88.33)  เป็นรูปแบบละครพูด เช่น ละครเร่ือง ว้าวุ่น 2013 ของบริษัทเจเอ
สแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ,ละครเร่ือง วัยอะเฟร่ด ของบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด , ละครเร่ือง 
รองเท้าของพ่อ ของบริษัท โต๊ะกลม จ ากดั เป็นต้น อาจเป็นเพราะการน าเสนอละครพดู มีเพียงบท
สนทนาระหวา่งตวัละคร ไมมี่การน าเสนอภาพท่ีสร้างความตื่นตา ต่ืนใจ ท าให้ผู้ชมรู้สกึเบื่อ เป็นผล
ท าให้ไม่สามารถดงึความสนใจของผู้ชมได้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ชมในสงัคมไทยให้ความส าคญักับ
องค์ประกอบละครเวที เช่น ฉาก เสือ้ผ้า แสง หรือเทคนิคพิเศษ มากกว่าการน าเสนอเนือ้หาเป็น
หลกั อาจท าให้ในอนาคตการสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ ต้องน าเสนอในรูปแบบละครเพลง
เพียงเท่านัน้ ในขณะท่ี ละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยของบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ จ ากัด คือ เร่ือง 
เพลงรักสามฤด ูน าเสนอในรูปแบบ ละครเพลง ประเภท JUKEBOX ท่ีน าบทเพลงมาร้อยเรียงต่อ
กนัในละคร พบว่า เพลงท่ีน ามาใช้ ไม่เป็นท่ีรู้จกั จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ชมท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายของได้  
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พบว่า ช่วงเวลาในการจัดแสดง มีผลต่อจ านวนผู้ ชม บริษัทต้องพิจารณา
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่การวิเคราะห์ช่วงเวลาส าคัญของ
กลุ่มเป้าหมายของบริษัท เช่น บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด , บริษัทดรีมบอกซ์ จ ากัด 
และบริษัทซีเนริโอ จ ากัด ท่ีตดัสินใจเล่ือนการจัดแสดงละครเม่ือเกิดสถานการณ์ทางการเมือง , 
บริษัท  อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) พิจารณาช่วงปิดเทอมของเด็กซึ่งเป็น
กลุ่มเปา้หมายของละคร เป็นต้น ดงันัน้ ช่วงเวลาการจดัแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ส่งผลโดยตรง
ตอ่การตดัสินใจของผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย 

นอกจากนี ้ผลการตอบแบบสอบถามผู้ ชม พบว่า เนือ้เร่ืองและรูปแบบการ
น าเสนอมีผลต่อการตดัสินใจชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.9 ซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูง แสดง
ให้เห็นว่า ผู้ ชมพิจารณาเนือ้หาและวิธีการน าเสนอก่อนตัดสินใจชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
นอกจากนี ้ผู้ชมแสดงความเห็นว่าบทละครหรือเร่ืองท่ีใช้ในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรเป็นท่ี
รู้จกั คะแนนเฉล่ีย 3.74 และเนือ้เร่ืองของละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรเป็นละครย้อนยคุ คะแนนเฉล่ีย 
4.30 นอกจากนี ้รูปแบบในการน าเสนอ ผู้ชมเห็นว่า ควรเป็นรูปแบบละครเพลง คะแนนเฉล่ีย 4.39 
ในขณะท่ีละครพดู ผลคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 2.89 ประเด็นเร่ืองวนัในการจดัแสดงมีผลตอ่การตดัสินใจ
เข้าชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ผลคะแนนเฉล่ีย 3.87 ดงันัน้ ผลการศึกษาจากแบบสอบถามเพ่ือการ
ส ารวจทศันะของผู้ชม สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวที
เชิงพาณิชย์ไทย 

สรุปการบริหารงาน ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ได้วา่  
1. ขัน้ตอนแรกการด าเนินงานธุรกิจละครเวทีเชิงพาณิชย์ คือ การวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย แตทุ่กบริษัทมีกลุ่มเปา้หมายชดัเจน ส่งผลให้การสร้างสรรค์ละครของแตล่ะบริษัท
ไมห่ลากหลาย 

2. ขัน้ตอนท่ีสอง คือ การเลือกเร่ือง ควรเป็นเร่ืองท่ีเป็นท่ีรู้จกั หรือ เคยผลิตใน
ส่ืออ่ืนๆ มาก่อนบริษัทต้องสร้างความมัน่ใจให้เกิดขึน้กบัผู้ชมคนไทย ส่งผลให้การสร้างสรรค์ละคร
เวทีเร่ืองใหมล่ดลง  

3. ขัน้ตอนท่ีสาม คือ การเลือกรูปแบบการน าเสนอ  : คนไทยนิยมละครเพลง 
ดงันัน้ แนวโน้มละครเวทีเชิงพาณิชย์ จะต้องเป็นละครเพลงเพ่ือให้ถกูจริตกบัผู้ชมคนไทย 

4. การเลือกช่วงเวลาในการจัดแสดง ส่งผลโดยตรงกับผู้ ชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ ดงันัน้ บริษัท ควรวิเคราะห์วนั เวลา ในการจดัแสดงอยา่งรอบคอบ 
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1.2 ราคา (Price) 
พบวา่ 5 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั, บริษัท       

เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด , บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน) , บริษัท   
โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด และบริษัท คอมมาดี ไลน์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 88.33)  ก าหนดราคา
บตัรจากต้นทนุการผลิตและผลก าไรท่ีบริษัทตัง้เปา้หมายไว้ แตด้่วยสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน กร
อปกับรายได้ของคนไทยท่ีไม่สูงมากนกั ท าให้การตัง้ราคามี 6 ระดบั ได้แก่ บตัรราคา 500 บาท, 
1,000 บาท, 1,500 บาท, 2,000 บาท, 2,500 บาท และ 3,000 บาท เพ่ือต้องการตอบสนองผู้ ชม
ไทยท่ีมีรายได้และก าลงัซือ้ท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีอีก 1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด ร้อยละ 
16.66) ค านวณจากต้นทุนการผลิตและจ านวนท่ีนั่งทัง้หมดของการจดัแสดงละครเวที โดยราคา
บตัรชมละครของดรีมบอกซ์ ต ่าสดุอยู่ท่ีราคา 800 บาท และสงูสดุอยู่ท่ี 2,500 บาท สะท้อนให้เห็น
ว่า ราคาบตัรชมละครของบริษัทดรีมบอกซ์ จ ากัด มีความแปลผันตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีผล
โดยตรงกบัต้นทนุการผลิต 

ในขณะท่ีผลการส ารวจผู้ชม เร่ือง ราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ พบวา่ ราคา
บตัรมีผลกับการตัดสินใจของผู้ ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.47 ปรากฏว่า คะแนน
เฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ (1) ราคาบัตร 500 บาท มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.64 (2) ราคาบัตร 
1,000 บาท มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.50 (3) ราคาบตัร 1,500 บาท มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.37 นอกจากนี ้
ยังพบว่า มีคะแนนเฉล่ียท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ บัตรราคา 3,000 บาท ท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ีย 1.79 
ดงันัน้ ราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย ควรมี 5 ระดบั ได้แก่ 500 บาท, 1,000 บาท, 1,500 
บาท, 2,000 บาท และ 2,500 บาท  

สรุปการตัง้บตัรชมละครเวทีของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ พบว่า 5 ใน 6 
บริษัท ตัง้ราคาบตัรของ 6 ระดบั ได้แก่ บตัรราคา 500 บาท, 1,000 บาท, 1,500 บาท, 2,000 บาท, 
2,500 บาท และ 3,000 บาท ไม่สอดคล้องกับการส ารวจผู้ ชมท่ีพบว่า แต่ผู้ วิจยัได้ผลการส ารวจ
ผู้ชม บตัรชมละครเวที ควรมี 5 ระดบั ได้แก่ 500 บาท, 1,000 บาท, 1,500 บาท, 2,000 บาท และ 
2,500 บาท พบว่า บตัรราคา 3,000 บาท ได้คะแนนค่ากลาง (Mean) ต ่า แสดงว่า อาจไม่ควรตัง้
ราคาดังกล่าว เพราะราคาสูงเกินรายได้มาตรฐานของประชากรไทย อีก 1 บริษัท (บริษัท ดรีม
บอกซ์ จ ากัด) ค านวณจากต้นทนุการผลิตและจ านวนท่ีนัง่ทัง้หมดของการจดัแสดงละครเวที โดย
ราคาบตัรชมละครของดรีมบอกซ์ ต ่าสดุอยูท่ี่ราคา 800 บาท และสงูสดุอยูท่ี่ 2,500 บาท 
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1.3 โปรโมช่ัน (Promotion) 
พบว่า การส่งเสริมการขายของทุกบริษัท ในช่วงเทศกาลพิเศษได้ผลดีท่ีสดุ อาทิ 

ช่วงเทศกาลวนัแม่ ช่วงปีใหม่ ช่วงตรุษจีน ทุกบริษัทมีการจดัให้มีการลดราคาบตัรท าให้ยอดขาย
บตัรสูงขึน้ อาจเป็นเพราะคนไทยให้ความส าคญักับช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายมากกว่า
ปกติ นอกจากนี ้การส่งเสริมการขายท่ีได้รับการตอบรับจากผู้ ชมไทย คือ การขายก่อนช่วง
จ าหน่ายบตัรจริง (Early bird) ,การลดเปอร์เซ็นต์ และ การแถมบตัรเม่ือซือ้จ านวนท่ีก าหนด เช่น 
ซือ้ 4 แถม 1 เป็นต้น ถือเป็นการส่งเสริมการขายท่ีผู้ ชมไทยให้การตอบรับเช่นกัน ในส่วนการ
จ าหนา่ยบตัรชมละคร พบวา่ 5 ใน 6 บริษัทบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั
,บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด(มหาชน), บริษัท 
โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั และบริษัท คอมมาดี ไลน์ จ ากดั คดิเป็นร้อยละ 88.33) จ าหนา่ยบตัรผา่น
ช่องทาง บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากัด เพราะความสะดวกในการบริหารจัดการ ในขณะท่ี  
อีก 1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 16.66) จ าหน่ายบัตรชมละครเวทีผ่าน
ชอ่งทางเฟสบคุและเวปไซด์ของบริษัทเพราะกลุ่มผู้ชมของบริษัทมีจ านวนไมม่าก บริษัทจึงต้องการ
ดแูลกลุม่ผู้ชมละครอยา่งใกล้ชิด 

ในขณะท่ีผลการส ารวจผู้ชม เร่ือง โปรโมชัน่ (Promotion) พบว่า โปรโมชัน่ มีผล
กับการตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ผลคะแนนเฉล่ีย 4.76 ปรากฏว่า คะแนนเฉล่ีย
สูงสุดสามอนัดบัแรกได้แก่ (1)โปรโมชั่นช่วงเทศกาลพิเศษ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.81 (2) โปรโมชั่น 
ซือ้…แถม.... มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.71 (3) โปรโมชัน่ ขายก่อนช่วงจ าหน่ายบตัรจริง (Early bird) มี
คา่คะแนนเฉล่ีย 4.50 นอกจากนี ้พบว่า ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลกับการตดัสินใจซือ้บตัรชม
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.84 ส่วนช่องทางการจ าหน่ายบตัร ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
คือ การจ าหน่ายทางช่องทาง บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากดั มีคะแนน 4.81 คะแนน ดงันัน้ ผล
การศึกษาจากแบบสอบถามเพ่ือการส ารวจทัศนะของผู้ ชม เก่ียวกับการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) และ ช่องทางการจ าหน่ายบัตรชมละครเวทีเชิ งพาณิชย์ สอดคล้องเป็นทิศทาง
เดียวกบัการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย  

สรุปได้ว่า การส่งเสริมการขาย (โปรโมชัน่) และ ช่องทางการจดัจ าหน่ายบตัร มี
ผลกับการตัดสินใจซือ้บัตรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมท่ีผู้ ชมให้ความสนใจเรียงสาม
ล าดบัแรก ได้แก่ (1)โปรโมชั่นช่วงเทศกาลพิเศษ (2) โปรโมชัน่ ซือ้ แถม. และ (3) โปรโมชัน่ ขาย
ก่อนช่วงจ าหน่ายบัตรจ ริง (Early bird) ช่องทางการจัดจ าหน่าย เรียงสามล าดับ  ได้แก่   
(1) บ ริษั ท  ไทยทิ ค เก็ต  เม เจอ ร์  จ ากัด  (2)  Melon Thailand (3)  Face book นอกจาก นี ้ 
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การส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจของคนดไูทย คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.76 ซึ่งมีค่าคะแนนใน
ระดบัสูง ดงันัน้ บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ต้องให้ความส าคญักับการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมการขายบตัรชมละคร โดยคิดแผนการส่งเสริมตัง้แต่เร่ิมจ าหน่ายบตัร เพ่ือกระตุ้นยอดขาย
บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ในขณะท่ี ช่องทางการจดัจ าหน่ายทัง้สามล าดบัท่ีมีคะแนนสูง เป็น
ชอ่งทางการจองผา่นระบบออนไลน์ ซึง่ตรงกบัวิถีชีวิตของคนในยคุปัจจบุนั 

1.4 บุคลากร (People) 
(People)พบว่า ทุกบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ด าเนินงานด้านการบริหาร

จดัการด้วยบคุลากรหรือพนกังานประจ าภายในบริษัท ในขณะท่ีงานผลิต หรือ Production Team 
ได้แก่ ฝ่ายเสือ้ผ้า แสง เสียง และฉาก ทุกบริษัท จดัจ้างบุคลากรจากภายนอกทัง้หมด โดยเลือก
บริษัทท่ีคุ้นเคยและมีความช านาญเฉพาะด้าน การจดัจ้างบคุลากรฝ่ายผลิตจากภายนอกอาจเป็น
เพราะกิจการงานของทกุบริษัทไม่ได้ท าการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว บริษัทจึงไม่
มีนโยบายจ้างบคุลากรฝ่ายผลิตเป็นพนกังานประจ า ประเด็นการใช้นกัแสดงในการผลิตละครเวที
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย พบว่า 5 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัทซีเนริโอ 
จ ากดั, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน), 
บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด และ บริษัท คอมมาดี ไลน์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 83.33)  
ใช้นกัแสดง ดารา หรือศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตละครเวที ด้วยเหตผุลเชิงการประชาสัมพนัธ์ 
อาจเป็นเพราะผู้ชมไทยต้องการชม ดารา นกัแสดงหรือศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ หรืออาจมัน่ใจในฝีมือ
การแสดงของนกัแสดงเหลา่นัน้ สะท้อนให้เห็นว่า ส่ือกระแสหลกั (ส่ือโทรทศัน์) มีผลโดยตรงกบัส่ือ
ละครเวที เพราะดารา ศิลปิน ผู้ ท่ีมีช่ือทัง้หมดมาจากส่ือกระแสหลัก นอกจากนี ้แสดงให้เห็นว่า
ผู้ชมไทยอาจไม่สนใจความสามารถของนกัแสดงอย่างแท้จริง แต่กลับสนใจ รูปลักษณ์ภายนอก
ของนักแสดงมากว่าความสามารถด้านศิลปะการแสดง ขณะท่ีอีก  1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอกซ์ 
จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 16.66) ไม่เช่ือในการน าศิลปิน ดารา มาใช้ผลิตละครเวที หากแต่บริษัท
พิจารณาจากคณุภาพของนกัแสดงเป็นหลกั 

ในขณะท่ีผลการส ารวจผู้ ชม เร่ือง บุคลากร (People) ท่ีส ารวจในประเด็นว่า 
ดารา นกัแสดง ท่ีมีช่ือเสียง มีผลตอ่การซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.84 
นอกจากนี ้พนักงานบริการผู้ ชมมีผลกับการตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ มีคะแนน
เฉล่ีย 4.51 ซึ่งผลจากแบบสอบถามสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท
ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
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สรุปว่า บุคลาการในการผลิตละครเวที (Production Team) ทุกบริษัทจัดจ้าง
จากบริษัทภายนอก (Supplier) โดยมีพนักงานประจ าของแต่ละบริษัทด าเนินงานในส่วนการ
บริหารจดัการ ส่วนประเด็นเร่ือง ดารา นกัแสดง มีผลตอ่การตดัสินใจของคนด ูซึ่งมีคะแนนเฉล่ีย
ค่อนข้างสูงท่ี 4.84 ดังนัน้ การผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย จ าเป็นต้องใช้ดารา 
นักแสดงท่ีมีช่ือเสียง เพราะส่งผลโดยตรงกับประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่า ส่ือกระแสหลัก 
โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ มีผลโดยตรงกบัละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย 

1.5 สถานที่จัดแสดง (Place) 
พบว่า 2 ใน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัทซีเนริโอ จ ากดั และบริษัทโต๊ะกลม จ ากดั มีโรง

ละครของบริษัท ได้แก่ โรงละครรัชดาลยั และโรงละครสยามพิฆเนศ ตามล าดบั ในขณะท่ี 4 ใน 6 
ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ได้แก่ บริษัท  ดรีมบอกซ์ จ ากัด ,บริษัท เจเอสแอล โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั, บริษัทอินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทคอมมาดีไ้ลน์ จ ากดั ไม่มี
โรงละครของบริษัท ดงันัน้ ทัง้ 4 บริษัท จึงต้องเช่าโรงละครเพ่ือจดัแสดงละคร หลักการเลือกโรง
ละครของทัง้ 4 บริษัท มีดงันี ้ 1.บริษัทต้องพิจารณาจากคา่เช่าโรงละคร ต้องไม่เกินงบประมาณท่ี
บริษัทตัง้ไว้ เพราะงบประมาณส าคญัท่ีสุดส าหรับการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 2. บริษัทต้อง
พิจารณาฟังก์ชัน่ของโรงละครท่ีจะสามารถสนบัสนนุกบับทละครท่ีบริษัทเลือกน ามาผลิต 3. บริษัท
ต้องพิจารณาความสะดวกในการเดินทาง ท่ีจอดรถ ห้องน า้ต้องเพียงพอตอ่จ านวนผู้ชม โรงละครมี
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ชมสงูอายแุละผู้ มีความบกพร่องทางร่างกาย  

ในขณะท่ีผลการส ารวจผู้ชม เร่ือง สถานท่ีจดัแสดง (Place) มีผลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้บัตรชมเชิงพาณิชย์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 ดังนัน้ โรงละครท่ีใช้ในการจัดแสดงละครเวทีเชิง
พาณิชย์เป็นอีกปัจจัยในการตดัสินใจชมละครเวทีของผู้ ชมไทย ทว่า จากผลสัมภาษณ์ผู้บริหาร
บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ โรงละครต้องมีความสะดวกในการเดินทาง ท่ีจอดรถ ห้องน า้ต้อง
เพียงพอต่อจ านวนผู้ ชม มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ ชมสูงอายุและผู้ มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ต่างจากการส ารวจผู้ ชมท่ีพบว่า 4 อันดบัของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีโรงละครท่ีผู้ ชม
ต้องการ ได้แก่ (1) ท่ีจอดรถส าหรับผู้ ชม คะแนนเฉล่ีย 4.81 (2) ความปลอดภัยของโรงละคร 
คะแนนเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.76 (3) ห้องน า้ท่ีเพียงพอ คะแนนเฉล่ียเทา่กนัท่ี 4.76 (4) ความสะอาดของ
โรงละคร คะแนนเฉล่ีย 4.74 

สรุปว่า สถานท่ีจดัแสดง มีผลต่อการตดัสินใจของผู้ชม หลกัส าคญัในการเลือก 
โรงละครของกลุ่มบริษัทท่ีไม่มีโรงละครของบริษัท คือ 1.ต้องไม่เกินงบประมาณ 2.ฟังก์ชั่นต้อง
สนับสนุนกับบทละคร 3.โรงละครต้องมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 4.โรงละครต้องมีความปลอดภัย  
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5.โรงละครต้องมีห้องน า้เพียงพอ และ 6.โรงละครต้องสะอาด ดังนัน้ บริษัทผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ ไม่ควรมองข้ามคณุลกัษณะดงักล่าวท่ีน าเสนอข้างต้น ซึ่งเป็นอีกปัจจยัในการซือ้บตัรชม
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ของผู้ชมคนไทย. 

1.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical) 
พบว่า โรงละครท่ีสามารถเช่าเพ่ือจัดแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ มีเพียง 4  

ท่ี ได้แก่ โรงละครรัชดาลัย, โรงละครสยามพิฆเนศ, โรงละครเอ็มเธียเตอร์ และหอประชุมศูนย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งโรงละครรัชดาลัยและโรงละครสยามพิฆเนศเป็นโรงละครท่ีตัง้ใน
ห้างสรรพสินค้า ท าเลท่ีตัง้ของโรงละครอาจได้เปรียบ ทัง้เร่ืองการเดินทาง สิ่งอ านวยความสะดวก
ก่อนและหลงัชมละคร นอกจากนี ้ลกัษณะทางกายภาพภายนอกมีความทนัสมยั ตา่งจาก ส่วนโรง
ละครเอ็มเธียเตอร์และหอประชมุศนูย์วฒันธรรม ซึ่งเป็นโรงละครเก่าท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีไม่
ทันสมัย ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ ชมละคร แต่กลับพบว่า ทุกบริษัทผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ให้ความส าคญักับการตกแต่งสถานท่ี ได้แก่ การจดัสถานท่ีเพ่ือรับบตัรชมละคร การจัด
ปา้ยให้ข้อมูลแก่ผู้ชมละคร การเตรียมสถานท่ีเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ชมสูงอายแุละผู้ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย การเตรียมรถพยาบาลเพ่ือปอ้งกันเหตฉุุกเฉิน การเตรียมสถานท่ีจอด
รถ การเตรียมห้องน า้ การเตรียมความพร้อมภายในโรงละคร การดแูลความสะอาด การดแูลความ
ปลอดภัย นอกจากนี ้ทุกบริษัทยังให้ความส าคญักับการตกแต่งด้านหน้าโรงละคร อาทิ Photo 
Backdrop , การจดัฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงเพ่ือให้ผู้ชมถ่ายรูป หรือ มีการจดักิจกรรม
พิเศษให้กับผู้ชมละครก่อนเข้าชมการแสดง ปรากฏการณ์ดงักล่าวอาจเป็นเพราะการแสดงละคร
เวทีถือเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทงานบริการ ดงันัน้ ผู้ชมคนไทยจงึคาดหวงัการบริการและการอ านวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสม และคุ้ มค่ากับราคาบัตรชมละคร ส่งผลให้บริษัทผลิตละครเวที  
เชิงพาณิชย์ให้ความส าคญักันการตกแต่งสถานท่ีทัง้ภายนอกและภายในโรงละคร ท่ีส าคญัการ
ตกแตง่สถานท่ีอาจท าให้เกิดความประทบัใจกบัผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ในระยะยาวอีกด้วย 

ในขณะท่ีผลการส ารวจผู้ ชม เร่ือง ลักษณะทางกายภาพ (Physical) พบว่า 
ลกัษณะทางกายภาพ ของโรงละคร มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมเชิงพาณิชย์ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 
4.39 นอกจากนี ้พบว่า การตกแต่งสถานท่ีจัดแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
สามอันดับแรก ได้แก่ (1) Backdrop ส าหรับถ่ายรูป คะแนนเฉล่ีย 4.64 (2) สิ่งอ านวยความ
สะดวก  ผู้พิการและผู้สูงอายุ คะแนนเฉล่ีย 4.46 และ (3) ป้ายบอกรายละเอียดส าคญั คะแนน
เฉล่ีย 4.37  



  177 

สรุปว่า ลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้บัตรชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ ทัง้นี ้การตกแตง่สถานท่ีจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดงันัน้ ทกุบริษัทต้อง Backdrop ส าหรับให้ผู้ชม
รูปถ่ายรูป อนัเป็นผลดีต่อในแง่ของการประชาสมัพนัธ์ของละครเวทีอีกด้วย นอกจากนี ้สิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายก็ุเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีบริษัทต้องจดัเตรียมความพร้อม รวมถึง
ป้ายบอกรายละเอียดส าคญั ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น อนัน าไปสู่การสร้างความประทบัใจให้เกิดกับผู้ชม
ตอ่ไป. 

1.7 กระบวนการดูแลผู้ชม (Process) 
พบว่า ทกุบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ให้ความส าคญักบัการดแูลผู้ชม มีการ

จดัเตรียมพนกังานเพ่ือดแูลผู้ชมทกุกระบวนการ ทกุช่วงเวลา ตัง้แตก่ารต้อนรับผู้ชม การรับบตัรชม
ละคร การให้ข้อมูลแก่ผู้ ชม การน าผู้ชมเข้าสู่โรงละคร การให้บริการในช่วงพกัคร่ึงเวลา การดแูล
ผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางร่างกาย การดแูลผู้ชมกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบตัิเหตฉุกุเฉิน อาจเป็น
เพราะทุกบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลผู้ชมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจดัการ
แสดง และถือเป็นส่วนส าคญัของงานบริการท่ีจะสร้างความประทบัใจและความภกัดีให้เกิดขึน้กบั
ผู้ชม ดงันัน้ บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรให้ความส าคญักับกระบวนการดูแลผู้ ชมอย่าง
ใกล้ชิด 

ในขณะท่ีผลการส ารวจผู้ ชม เร่ือง กระบวนการดูแลผู้ ชม (Process) พบว่า 
กระบวนการดูแลผู้ ชม มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.30 
นอกจากนี ้กระบวนการดแูลผู้ชมท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูสดุสามอนัดบั ได้แก่  (1) กระบวนการดแูล
ผู้ชมในการซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.50 (2) กระบวนดแูลผู้ชมในการรับบตัร
ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ คะแนนเฉล่ีย 4.36 และ (3) กระบวนการดแูลผู้ชมเม่ือละครจบ คะแนน
เฉล่ีย 4.24  

สรุปว่า กระบวนการดูแลผู้ ชม มีผลต่อการตัดสินใจซือ้บัตรชมละครเวทีเชิง
พาณิชย์ ทัง้นี ้กระบวนการท่ีจ าเป็น สามอนัดบัได้แก่ การดแูลผู้ชมในการซือ้บตัร การดแูลผู้ชมใน
การรับบตัร และการดแูลผู้ชมเม่ือจบละคร   

กระบวนการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์  
พบว่า ทุกบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ แบ่งส่วนการท างานออกเป็นเป็น 5 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนท่ี 1. งานบริหารจดัการ (Managerial) ประกอบด้วย 14 ขัน้ตอนดงันี ้1.เลือกเร่ืองหรือ
บทท่ีเกิดจากการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชม 2.ติดตอ่ขอลิขสิทธ์ิ ในกรณีบทละคร นวนิยาย หรือ เร่ืองมีผู้ ถือ
ลิขสิทธ์ิ 3.ติดตอ่ผู้ เขียนบทเพ่ือเขียนบทในทิศทางท่ีบริษัทต้องการหรือหากเป็นภาษาตา่งประเทศ
ต้องแปลเป็นภาษาไทย 4.ประมาณการงบการท างานทัง้หมดของทกุฝ่าย เพ่ือควบคมุงบประมาณ
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ในการผลิต 5.เลือกและติดต่อทีมงานโปรดกัชนัท่ีจะมาด าเนินงานเบือ้งหลงั ได้แก่ ทีมเคร่ืองเสียง 
ทีมออกแบบแสง ทีมออกแบบฉากและอปุกรณ์ประกอบฉาก ทีมออกแบบเสือ้ผ้า เป็นต้น 6.จองโรง
ละคร เพ่ือก าหนดวนัจดัแสดง วนัซ้อมใหญ่ แม้ว่าในกรณีท่ีมีโรงละครเป็นของบริษัท ก็จ าเป็นต้อง
จองคิวใช้โรงละคร 7.ประสานงานห้องซ้อม เพ่ือใช้ในการซ้อมการแสดง 8.วางตารางท างาน
โดยรวมของทุกฝ่าย เพ่ือควบคุมและติดตามงาน 9.จดัการคดัเลือกนักแสดง(ออดิชัน) ทัง้นี ้ผู้ ท่ี
คดัเลือกจะเป็นทีมก ากับการแสดง 10.จ าหน่ายบตัร ทีมบริหารมีหน้าท่ีติดต่อบริษัทจัดจ าหน่าย
บตัร เพ่ือแจ้งรายละเอียดของละครและก าหนดวนัในการจ าหน่ายบตัร 11.จดัการความสะอาดโรง
ละคร ทีมบริหารจดัการมีหน้าท่ีติดตอ่บริษัทท าความสะอาดเพ่ือท าความสะอาดโรงละคร ก่อนการ
แสดง และ 12.เตรียมพร้อมส าหรับการแสดง หมายถึง การจดัการและประสานงานทกุส่วนให้เกิด
ความราบร่ืนในการแสดง 13.จดัการแสดงในรอบส่ือมวลชน เป็นรอบท่ีส าคญัมาก โดยการเชิญ
ส่ือมวลชนมาชมการแสดง อนัเป็นการประชาสมัพนัธ์ละครอีกรูปแบบหนึ่ง 14. ดแูล จดัการในวนั
จดัแสดงจริง ส่วนท่ี 2 งานก ากับ (Directorial) ประกอบด้วย 12 ขัน้ตอนดงันี ้ 1.สรุปภาพรวมของ
โปรดกัชนั เพ่ือให้ทีมงานทัง้หมดเห็นเป็นทิศทางเดียวกนั 2. พฒันาตารางซ้อม ร่วมกับทีมบริหาร 
เพราะอาจมีรายละเอียดของนักแสดงท่ีมีข้อจ ากัดในการซ้อมเพ่ือให้การซ้อมราบร่ืนและงานท่ี
สมบูรณ์  3.เตรียมการคดัเลือกนักแสดงและคดัเลือกนักแสดง หลังจากทีมบริหารประสานงาน
พืน้ท่ีและประชาสมัพนัธ์ขา่วการคดัเลือกนกัแสดง ทีมก ากบัมีหน้าท่ีตีความบท เพ่ือสรุปตวัละครท่ี
ใช้ในงานละคร 4.ประกาศรายช่ือนักแสดง หลังจากสรุปกับทีมบริหาร จากนัน้ ทีมธุรการจะ
ด าเนินการประกาศรายช่ือนกัแสดง 5.ออกแบบการเดินของตวัละคร หรือ Design Blocking เพ่ือ
เป็นการวางแผนก่อนการซ้อมการแสดง 6.อ่านบทครัง้แรกร่วมกนั (First Reading) เพ่ือให้ผู้ก ากับ
แนะน านักแสดงในทิศทางท่ีผู้ ก ากับต้องการ รวมถึงการมอบหมายงานให้นักแสดงท่องบทและ
วิเคราะห์ตวัละคร 7.ซ้อมครัง้แรกร่วมกัน เพ่ือให้นักแสดงเห็นภาพรวมทัง้หมดของละคร  8.ซ้อม
การแสดงและการเต้น 9.ให้นักแสดงซ้อมพร้อมเสือ้ผ้า ทัง้นี ้ทีมบริหารจะเป็น ผู้ประสานงานกับ
ผู้ออกแบบเสือ้ผ้า เพ่ือให้นกัแสดงได้ทดลองสวมใส่เสือ้ผ้า โดยมีผู้ก ากบัและทีมบริหารเป็นผู้ตดัสิน 
หากมีการแก้ไข ทีมเสือ้ผ้าเป็นผู้ รับผิดชอบ 10.ประชุมสรุปเทคนิค (Paper tech) ผู้ ก ากับเป็นผู้
ประชุมกับฝ่ายออกแบบหรือฝ่ายเทคนิคทัง้หมด เพ่ือแก้ไขงานและสรุปงานให้เป็นในทิศทาง
เดียวกนั 11.ซ้อมเสมือนจริง (Run through) ผู้ก ากบัเป็นผู้ควบคมุการด าเนินการแสดงแบบเสมือน
จริง โดยมีทีมบริหารคอยอ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา 12.ควบคุมการแสดงในวนัแถลง
ขา่วและวนัแสดงจริง และให้สมัภาษณ์กบัส่ือมวลชนในวนัแสดงจริง ส่วนท่ี 3 งานเพลงและดนตรี
ประกอบ (Music) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนดงันี ้ 1.ติดตอ่เพ่ือประพนัธ์ดนตรีและเพลง 2.แต่งเพลง
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ตามความต้องการของทีมก ากับและทีมบริหารจดัการ 3.แต่งโน้ตดนตรีและเพลง เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการแสดง เพ่ือสร้างสุนทรียรสให้เกิดกับละคร 4.ซ้อมวงดนตรีจากโน้ตเพลงของผู้ แต่ง
เพลง เพ่ือปรับแตง่ให้สมบรูณ์ 5.ซ้อมวงดนตรีบนเวทีร่วมกบันกัแสดงในวนัซ้อมใหญ่และจดัแสดง
จริง เพ่ือความสมบูรณ์ของการแสดง และแสดงจริงในวันแสดง ส่วนท่ี  4 งานออกแบบ 
(Technical) ประกอบด้วย 19 ขัน้ตอนดงันี ้1.ประมาณเวลาท าฉาก และ อุปกรณ์การแสดงสร้าง
ฉาก เพ่ือน าก าหนดการท างานและน าเสนอแก่ฝ่ายบริหารจัดการ 2.จัดท ารายการอุปกรณ์การ
แสดง (props) จากการตีความบทละคร เพ่ือจัดซือ้ จัดหา มาใช้ในการซ้อมการแสดง และ การ
แสดงจริง 3.สร้างฉาก หลงัจากน าเสนอผู้ก ากบัและทีมบริหาร 4.ออกแบบเสือ้ผ้า จากการตีความ
บทละครและทิศทางของ ผู้ก ากับการแสดง 5.ออกแบบแสง จากการตีความบทละครและทิศทาง
ของผู้ก ากบัการแสดง  6.สรุป ฉาก อปุกรณ์การแสดง เทคนิค 7.ตดัเย็บ เช่า จดัหา เสือ้ผ้าส าหรับ
นกัแสดง จากการตีความจากบทละคร และทิศทางผู้ก ากบั 8.ท าล าดบัการเปล่ียนเสือ้ผ้า การบท
ละคร 9.ลองเสือ้ผ้าซ้อมเหมือนจริง ในวันซ้อมใหญ่ เพ่ือความสมบูรณ์ของงาน 10.สรุปงาน
ออกแบบทัง้หมด ทีมออกแบบประชุมเพ่ือสรุปและรายงานปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข 
ก่อนเข้าโรงละคร 11.ก าหนดต าแหน่งไฟ (Light Plot) จากการตีความบทละคร และการซ้อมการ
แสดง 12. การน างานเทคนิค เช่น ไฟ ฉาก เสียง เข้าโรงละคร (Load in) 13.แขวนไฟและโฟกสัไฟ       
ในระหวา่งท่ีมีการติดตัง้ฉาก ช่างไฟอาจท าการแขวนไฟ ในกรณีท่ีไม่รบกวนซึ่งกนัและกนั 14.ซ้อม
คิวเทคนิค 15.สรุปและซ้อมคิวไมค์ จากการซ้อมของนักแสดงทัง้หมด 16.ติดตัง้เทคนิคเพิ่มเติม 
หากผู้ก ากับต้องการเพิ่มเทคนิคพิเศษเพิ่มเติม 17.ก าหนดคิวการเปล่ียนฉากและการเข้าออกของ
อุปกรณ์ประกอบฉาก 18.ซ้อมเทคนิค (Run Tech) เป็นการซ้อมเฉพาะส่วนเทคนิค โดยไม่ต้องมี
นกัแสดง เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เทคนิคทัง้หมด 19.ด าเนินงานในวนัแสดงจริง ส่วนท่ี 5 งาน
ธุรการ (Administrative) ประกอบด้วยขัน้ตอน 14 ขัน้ตอน ดังนี ้1.ประกาศผลการออดิชั่นหรือ
คดัเลือกนกัแสดง โดยน าผลมาจากทีมก ากับ จากนัน้มีหน้าท่ีในการติดต่อให้นกัแสดงท่ีผ่านการ
คดัเลือกมาในวันท่ีก าหนด 2.ออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ละคร  
3.อัพเดทข้อมูลส่ือออนไลน์ ในเวปไซด์ หรือ เพจของบริษัท เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวละคร  
4.ประสานงานโฆษณาทุกส่ือ เพ่ือให้ส่งใบเสนอราคา น าเสนอแก่ทีมบริหาร 5.เตรียมเอกสารส่ือ 
(Press Kit) เพ่ือใช้ในการจดัแถลงข่าวหรือน าส่งส่ือมวลชน 6.รวบรวมประวตัิผลงานนกัแสดง เพ่ือ
น ามาใช้ในสูจิบัตร 7.พิมพ์บัตรละคร โดยประสานโรงพิมพ์ในจ านวนท่ีสรุปในท่ีประชุม  
8.ถ่ายภาพนิ่งนกัแสดง เพ่ือน าไปใช้ในสูจิบตัร รวมถึงการส่งข่าวส่ือมวลชน 9.ออกแบบ  สูจิบตัร 
10.ลงโฆษณา จากการอนุมตัิตามความเหมาะสมของทีมบริหาร 11.ถ่ายภาพซ้อมเพ่ือน าไปใช้ใน
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การประชาสมัพนัธ์ทกุส่ือ 12.สง่ข่าวการจดัแสดงละครเวทีให้สมาชิกของบริษัทและแจ้งสิทธิในการ
ซือ้บตัร13.พิมพ์สูจิบตัร หลังได้รับการอนุมัติจากทีมบริหาร 14.ถ่ายภาพรอบส่ือมวลชนและการ
แสดงในวันแสดงจริง รวมทัง้สิน้ 64 ขัน้ตอน ในขณะท่ี กระบวนการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
รูปแบบละครพดู จะด าเนินงานเช่นเดียวกับละครเพลง ทว่าต่างกนัในส่วนของการท าเพลง ท่ีไม่มี
การแตง่เพลง แต่งโน้ตเพลง และซ้อมวงดนตรี เหลือเพียงการคดัเลือกดนตรีหรือเพลงประกอบให้
เหมาะสมกบัละคร ดงันัน้ การผลิตละครพดูในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์มีเพียง 61 ขัน้ตอน 

2.องค์ประกอบของละครเวทีเชิงพาณิชย์  
2.1 โครงเร่ือง (Plot) 

พบว่า โครงเร่ืองของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดของแต่ละบริษัทมีความ
หลายหลาย พบว่า 2 ใน 6 บริษัท (บริษัทคอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั และ บริษัทอินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากัด(มหาชน) คิดเป็น ร้อยละ 33.32) โครงเร่ืองคล้ายกัน กล่าวคือ โครงเร่ืองก าหนดให้เกิด
เหตกุารณ์พิเศษท าให้ตวัละครย้อนกลบัไปในอดีต ตวัละครได้พบเหตกุารณ์ไม่คาดคดิจากการย้อน
อดีต จนได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ ท่ีได้พบ เม่ือกลับมาในช่วงเวลาปัจจุบัน ตัวละครเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้ ได้แก่ โรมิโอกบัอีเรียม อุบตัิเหตรัุก และ ละครเร่ือง รอยดริุยางค์ 
เดอะมิวสิคลั ขณะท่ีอีก 2 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัทซีเนริโอ จ ากดั และบริษัท
โต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 33.32) โครงเร่ืองก าหนดให้ชีวิตของตวัละครพลิกผนัเข้า
ไปอยู่ในวงั ตวัละครพบเหตกุารณ์ท่ีท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินชีวิตในวงั แตแ่ล้วต้องออกมาใช้ชีวิต
นอกวงัเพราะต้องแตง่งานมีครอบครัว ตวัละครต้องประสบปัญหาครอบครัวและการเปล่ียนแปลง
ของบ้านเมืองและสงัคมจนกระทัง่ตวัละครเสียชีวิต ได้แก่ ละครเร่ือง ส่ีแผ่นดิน เดอะ มิวสิคลั และ 
ละครเร่ืองโหมโรง เดอะมิวสิคลั นอกจากนีพ้บว่า 1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 
16.66) โครงเร่ืองเก่ียวกับความรักของหนุ่มสาว ท่ีมีความต่างกันทางฐานะ แม่สามีกีดกัน กลั่น
แกล้งจนฝ่ายหญิงตาย สดุท้ายความรักของหนุ่มสาวไม่สมหวงั คล้ายกบัอีก 1 บริษัท (บริษัท เจเอ
สแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 16.66) เป็นโครงเร่ืองเก่ียวกับความรักของหนุ่มสาว 
ตา่งฐานะจึงท าให้ครอบครัวกีดกนั แตส่ดุท้ายความรักของหนุ่มสาวลงเอยกนัด้วยดี จากโครงเร่ือง
ทัง้ 6 โครงเร่ือง ผู้วิจยัพบวา่ 4 ใน 6 โครงเร่ือง ได้แก่ ส่ี แผน่ดนิ เดอะมิวสิคลั, โหมโรง เดอะมิวสิคลั
, แม่นาค เดอะมิวสิคลั, รอยดุริยางค์ เดอะมิวสคลั เป็นละครประเภท ละครชีวิต (Drama) และ
น าเสนอเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมไทย รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต สะท้อนให้เห็นว่า คนไทย
อาจต้องการหลักหนีชีวิตท่ีจ าเจ ต้องการโหยหาภาพความสุขในอดีต หรืออาจอยากเห็นภาพ
ศิลปวฒันธรรมท่ีไม่สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งความสุขเหล่านัน้ผู้ ชมอาจพบได้จากชม
ละครเวทีเนือ้เร่ืองท่ีเก่ียวกับอดีต หรือเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมไทย และเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า สภาวะ
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ทางสงัคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนัมีสภาวะความตึงเครียด แต่ผู้ชมไทยยงันิยมเสพละครท่ีมี
เนือ้หาเข้มข้น เฉกเช่น ละครชีวิต (Drama) ในขณะท่ี อีก 2 เร่ือง ได้แก่ โรมิโอกับอีเรียม อบุตัิเหตุ
รัก และ หนึ่งในดวงใจ   เดอะมิวสิคลั เป็นละครตลก (Comedy) ซึ่งน่าจะสามารถสร้างอรรถรสให้
เกิดกับผู้ชมคนไทยได้โดยง่าย นอกจากนีย้งัพบว่า โครงเร่ืองมีลกัษณะเป็นเหต ุเป็นผล เข้าใจได้ 
และสามารถเช่ือโยงระหว่างเร่ืองกบัผู้ชมได้ โครงเร่ืองในช่วงเร่ิมต้น ตวัละครหลกัของทกุเร่ืองจะมี
ความขดัแย้งกบับคุคลในครอบครัว เช่น ศร ในเร่ืองรอยดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั ท่ีมีความขดัแย้งกบั
พ่อของตนเอง, โรมิโอ ในเร่ืองโรมิโอกบัอีกเรียม อบุตัิเหตรัุก มีความขดัแย้งกบัพ่อและแม่ , แม่นาค 
เดอะมิวสิคลั มีความขดัแย้งกับแม่ของสามี เป็นต้น จนน าท าให้ชีวิตของตวัละคร พลิกผนั ได้พบ
กบัเหตกุารณ์ท่ีตนเองต้องเผชิญหน้าและต้องตดัสินใจ ท่ีส าคญั โครงเร่ืองเน้นการการเปิดตวัละคร
ชว่งแรกท่ีน่าสนใจ  ในสว่นปมปัญหาของทกุเร่ืองมีความชดัเจน เข้าใจง่าย จดุวิกฤต สามารถสร้าง
ความรู้สึกต่ืนเต้น และเหตกุารณ์คล่ีคลายท่ีผู้ชมเข้าใจง่าย บทสรุปหรือจดุจบของเร่ือง จบแบบมี
ความสขุ และไมท่ิง้ประเดน็ตอ่เน่ืองให้กบัผู้ชม  

พบว่า โครงเร่ืองของเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยของทกุบริษัท มีความแตกตา่งกนั 
เช่น ละครเร่ือง เพลงรักสามฤดู เป็นเร่ืองเก่ียวกับความรักท่ีไม่สมหวังของทหารไทยกับผู้ หญิง
เกาหลี, ละครเร่ือง วยัอะเฟร่ด เป็นเร่ืองความขดัแย้งระหวา่งกลุม่วยัรุ่นซึง่เป็นนกัทอ่งเท่ียวกบัหญิง
ผู้สงูอายเุจ้าของรีสอร์ท, ละครเร่ือง Boxing Boys เป็นเร่ืองราวความพยายามของชายหนุ่มร่างเล็ก
ท่ีมีความฝันอยากเป็นนักมวย, ละครเร่ือง ว้าวุ่น เป็นเร่ืองราวการใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัยของ
กลุ่มนิสิต สถาปัตย์ จฬุา, ละครเร่ือง สดุสาคร เดอะ นิว แอดแวนเจอร์ เป็นเร่ืองราวของเด็กชายท่ี
ต้องการกอบกู้ โรค และ ละครเร่ืองรองเท้าของพ่อ เป็นเร่ืองราวความขดัแย้งระหว่างพ่อกับลูกใน
เร่ืองการสืบทอดธุรกิจ พบว่า โครงเร่ืองส่วนใหญ่ ไม่สามารถสร้างความเช่ือให้เกิดกบัผู้ชม และไม่
สามารถท าให้ผู้ชมเช่ือมโยงกับเร่ืองได้ ปมปัญหาของทุกเร่ืองไม่ชดัเจน คลุมเครือ จุดวิกฤตของ
เร่ืองสว่นใหญ่ต่ืนเต้นแตจ่ดุคล่ีคลายมกัท าให้ผู้ชมไม่เข้าใจท่ีมาท่ีไป หรือ ไม่สมเหตสุมผล ทกุเร่ือง
จบแบบมีความสุข แต่ทิง้ประเด็นตอ่เน่ืองให้กบัผู้ชม อาทิ ในตอนจบของวยัอเฟร่ด ทิง้ประเด็นให้
ผู้ชมคิดต่อว่า ท าอย่างไรคนในสังคมท่ีมีความแตกต่างกันจึงสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุข , 
เร่ืองเพลงรักสามฤดู ทิง้ประเด็นให้ผู้ ชมคิดต่อว่า ท าอย่างไรความเหล่ือมล า้ในสังคมจึงหมดไป 
นอกจากนี ้ผู้ วิจยัพบว่า โครงเร่ืองทกุเร่ืองถกูแตง่ขึน้ใหม่ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ชมไทยอาจไม่เช่ือมัน่
ในโครงเร่ืองท่ีถกูแตง่ขึน้ใหม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัเร่ืองท่ีเป็นท่ีรู้จกั หรือ เคยผลิตในส่ือตา่งๆ มาก่อน 
นอกจากนีก้ลุม่เปา้หมายของละครแตล่ะเร่ืองเน้นเฉพาะกลุ่ม เช่น ละครเร่ือง ว้าวุน่ เน้นผู้ชมท่ีเป็น
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นิสิต จุฬา, ละคร เร่ือง สดุสาคร เน้น กลุ่มเด็ก, รองเท้าของพ่อ เน้นกลุ่มคนท าธุรกิจ เป็นผลท าให้
เกิดการจ ากดัผู้ชมในวงแคบ จงึมีผลท าให้ละครไมป่ระสบความส าเร็จ   

2.2 ตัวละคร (Character) 
พบว่า 4 ใน 6 บทละครของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสูง

ท่ีสดุ (บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษัทโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั, บริษัท อินเด็กซ์ ครี
เอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ คิดเป็น ร้อยละ 66.66) ตวัละครหลกัเป็น
เพศชาย มีอายอุยู่ในช่วงวยัรุ่น รูปร่างดี หน้าตาดี มีความสามารถพิเศษ เช่น ศร ในเร่ืองโหมโรง มี
ความสามารถเร่ืองการตีระนาด , ไมค์ ในเร่ือง รอยดริุยางค์เดอะมิวสิคลั มีความสามารถด้านการ
ร้องเพลง เป็นต้น ตัวละครมีความคิดเป็นของตนเอง มีความมุ่งมั่นสูง และมีความขัดแย้งกับ
ครอบครัว สดุท้าย สามารถเอาชนะกบัอปุสรรค์และได้เรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  จนสามารถ
ปรับปรุงตวัให้ดียิ่งขึน้ได้ ในขณะท่ีอีก 2 บริษัท (บริษัทซีเนริโอ จ ากดั และ บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั 
คิดเป็น ร้อยละ 33.33) เป็นตวัละครเพศหญิง มีความงามพร้อม ทัง้รูปร่าง หน้าตา และฐานะ แต่
ต้องอยู่ภายใต้อ านาจของคนท่ีมีสถานะสงูกว่า เช่น แม่สามี และ พ่ีสาวตา่งมารดา หากวิเคราะห์
ถึงความปรารถนาสูงสุดในชีวิตตวัละคร พบว่า 4 ใน 6 บทละครเวทีของบริษัทผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด (บริษัทซีเนริโอ จ ากัด, บริษัท   ดรีมบอกซ์ จ ากัด, บริษัท เจเอ
สแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด และบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ คิดเป็น ร้อยละ 66.66) ความปรารถนา
สงูสดุของตวัละคร คือ การมีครอบครัวท่ีสมบรูณ์ ในขณะท่ีอีก  2 บริษัท (บริษัทโต๊ะกลม โทรทศัน์ 
จ ากดั และ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) คิดเป็น ร้อยละ 33.33) พบว่า ความ
ปรารถนาสูงสุดของตวัละครหลกั คือ การเป็นท่ียอมรับจากคนในสงัคม ได้แก่  ตวัละคร ศร จาก
เร่ือง โหมโรง เดอะมิวสิคลั และ ไมค์ จากเร่ือง รอยดริุยางค์   เดอะ มิวสิคลั ทว่า หากวิเคราะห์ตวั
ละครต้านท่ีคอยขดัขวางความปรารถนาสงูสดุของตวัละคร พบวา่ 4 ใน 6 บทละครของบริษัทผลิต
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุด (บริษัทโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากัด , บริษัท อินเด็กซ์ 
ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั และบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ คิดเป็น 
ร้อยละ 66.66) เป็นเพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลในครอบครัวของตวัละคร เช่น พ่อและปู่  
เป็นต้น ตา่งจากอีก 2 บริษัท (บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั และ บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 
33.33) ตวัละครต้าน เป็นตวัละครเพศหญิง ได้แก่ เร่ือง ส่ีแผ่นดิน เป็นคุณอุ่น ซึ่งเป็นลูกภรรยา
หลวงของคุณพ่อแม่พลอย และ เร่ือง แม่นาค เป็นแม่ของมาก สามีของตน สรุปได้ว่า บทละคร  
4 ใน 6 เร่ือง ตวัละครหลกั และ ตวัละครต้าน เป็นเพศชาย อีก 2 เร่ือง ตวัละครหลกั และ ตวัละคร
ต้าน เป็นเพศหญิง และยงัพบอีกว่า ตวัละครหลกัหรือตวัละครเอกของเร่ือง ลกัษณะนิสยัของตวั



  183 

ละครมีความซับซ้อน เหมือนคนจริงๆ มีทัง้ส่วนดีและส่วนเสียปะปนกัน (Well- Rounded 
Character)ตวัละครมีพฒันาการทัง้นิสยั ทศัคติ แนวคิด เปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้ หลงัจากตวัละคร
ได้ผ่านสถานการณ์ในเร่ือง (Dynamic Character) นอกจากนี ้พบว่า ตวัละครหลกัส่วนใหญ่ เป็น
เพศชาย อยูใ่นชว่งวยัรุ่น ฐานะดี มีความมัน่ใจในตวัเอง มีความละอายในการกระท าผิดหรือท าชัว่ 
ท่ีส าคญัผู้วิจยัพบว่า ตวัละครหลกัของทุกเร่ือง มีความขดัแย้ง 3 ลกัษณะ ได้แก่ 3.1 ความขดัแย้ง
ภายในตัวละคร อาทิ ตัวละครแม่นาคท่ีตัวเองเสียชีวิตแล้วแต่ยังต้องการใช้ชีวิตกับพ่ีมาก 3.2 
ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร อาทิ ตวัละครศร กับ ขนุอิน ในเร่ือง รอย ดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั 3.3 
ความขดัแย้งระหว่างตวัละครกับสภาพแวดล้อม อาทิ แม่พลอย ท่ีถูกส่งตวัเข้าไปในวงั อาจเป็น
เพราะผู้ เขียนบทละครต้องการสร้างตวัละครให้มีมิติ มีชีวิต และมีความใกล้เคียงกับความเป็น
มนษุย์ เพ่ือสร้างความเช่ือให้เกิดขึน้กบัเร่ือง 

พบว่า ตวัละครในบทละครท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของทุกบริษัทผลิตละคร
เวที  เชิงพาณิชย์ (คดิเป็น ร้อยละ 100) เป็นตวัละคร เพศชาย ส่วนอายขุองตวัละคร พบว่า 4 ใน 6 
ของบทละคร(บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด, บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย 
จ ากดั และบริษัท คอมมาดี ้ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 66.66) เป็นตวัละครวยัรุ่น ท่ีมีนิสยั มทุะล ุมัน่ใจใน
ตัวเอง ใจร้อน และอีก 2 เร่ือง (บริษัทโต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด และ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  
วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 33.33) เป็นตวัละครวยัเด็ก ได้แก่ สุดสาคร จากเร่ือง สุด
สาคร ดิ แอดเวนเจอร์ และ เป็นตัวละครวัยกลางคน ได้แก่ ก่อ จากเร่ือง รองเท้าของพ่อ หาก
วิเคราะห์ถึงความปรารถนาสงูสดุของชีวิตตวัละคร พบว่า 3 ใน 6 ตวัละครปรารถนามีครอบครัวท่ี
สมบูรณ์แบบ ได้แก่, บี จากเร่ือง เพลงรักสามฤดู, ก่อ จากเร่ือง รองเท้าของพ่อ, โจ๋ย จากเร่ือง
วยัอะเฟร่ด และ บี จากเร่ือง เพลงรักสามฤด ูในขณะท่ี อีก 3 บริษัท ปรากฏความปรารถนาสงูสุด
ของตวัละครท่ีตา่งไป นัน่คือ สุดสาคร จากเร่ือง สุดสาคร ดิ นิวแอดเวนเจอร์ มีความต้องการช่วย
โลกให้โลกสะอาด, กอล์ฟ จากเร่ือง Boxing Boys ต้องการอยากเป็นนกัมวยและ หยอย จากเร่ือง 
ว้าวุ่น มีความต้องการเรียนให้จบการศึกษา หากวิเคราะห์ความขดัแย้งของตวัละครต้านซึ่งท่ีคอย
ขดัขวางความปรารถนาสูงสุดในชีวิตตวัละคร พบว่า 3 ใน 6 บทละครเวที   เชิงพาณิชย์ท่ีได้รับ
ความนิยมน้อย ตวัละครต้าน เป็นคนในครอบครัว ได้แก่ พ่อของกอล์ฟ จากเร่ือง Boxing Boys, 
พ่อของบี จากเร่ือง เพลงรักสามฤด ูและ ก้อง จากเร่ือง รองเท้าของพ่อ ต่างจากอีก 3 เร่ือง ได้แก่ 
รัศมีแข จากเร่ืองวยัอะเฟร่ด ,ปิศาจขยะ จากเร่ือง สุดสาคร ดิ นิวแอดเวนเจอร์ และ ต้น จากเร่ือง 
ว้าวุน่ หากวิเคราะห์ลกัษณะนิสยัของตวัละครหลกัทัง้ 6 เร่ือง พบว่า ตวัละครหลกัหรือตวัละครเอก
ของเร่ือง ลักษณะนิสัยของตวัละครส่วนใหญ่ ไม่ซับซ้อน มีบุคลิกชัดเจนเพียงด้านเดียว (Type 



  184 

Character) สว่นใหญ่ตวัละครไม่คอ่ยมีพฒันาการทัง้นิสยั ทศัคต ิแนวคดิ หลงัจากตวัละครได้ผา่น
สถานการณ์ในเร่ือง (Static Character) นอกจากนี ้พบว่า ตวัละครหลกัสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย อยู่
ในชว่งวยัรุ่น ฐานะปานกลาง มีความมัน่ใจในตวัเองสงูมาก ส่วนใหญ่ ไม่เช่ือเร่ืองความดี ความชัว่ 
ผู้วิจยัยงัพบอีกว่า ตวัละครหลกัของทกุเร่ือง ส่วนใหญ่ ถูกสร้างให้มีเพียงความขดัแย้งระหว่างตวั
ละคร ท าให้ตวัละครขาดมิติ อาจเป็นเพราะ    ทุกบริษัทเน้นสร้างตวัละครเพ่ือความบนัเทิงเท่านัน้ 
จนไมค่ านงึถึงความสมเหตสุมผลของตวัละคร   

2.3 ความคิด (Thought) 
พบว่าทุกบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ แก่นหรือสารสาระของละครท่ีได้รับ

ความนิยมสูงท่ีสุด น าเสนอสัจธรรม ความไม่จีรัง ยั่งยืน ไม่เท่ียงแท้ ของสรรพสิ่ง ไม่เว้นแม้แต่
ความรัก ดังนัน้ ทุกคนควรยอมรับและเรียนรู้การเปล่ียนแปลง และด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมี
ความสุข สะท้อนให้เห็นว่า ความคิดหรือสาระดงักล่าว ตรงกับหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา            
เร่ือง ไตรลกัษณ์ คือ การเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดับไป เม่ือถูกน าเสนอเป็นแก่นของละคร อาจท าให้
ผู้ชมไทยท่ีส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ หรือ ผู้นับถือศาสนาอ่ืน แต่เข้าใจหลกัธรรมชาติดงักล่าว 
เข้าใจและซาบซึง้ในสาระท่ีละครต้องการส่ือสาร ได้ดีกว่าการน าเสนอความคิดหรือสารสาระใน
ประเดน็อ่ืน ท่ีอาจไกลตวัจากผู้ชมไทย 

พบว่า  3 ใน 6 บทละครเวทีของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความ
นิยมน้อยท่ีสุด (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด, บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน)และ 
บริษัทโต๊ะกลม โทรทศัน์ จ ากดั คดิเป็น ร้อยละ 50) พบว่า สารสาระหรือแก่นของละครเวที คือ การ
เปิดใจและยอมรับความแตกตา่ง จะท าให้ชีวิตมีสขุ ในขณะท่ี 2 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ (บริษัทคอมเมดี ้ไลน์ จ ากดั และบริษัทซีเนริโอ จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 33.33) พบว่า สาร
สาระหรือแก่นของละครเวที คือ พลังท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด คือ พลังท่ีเกิดขึน้จากหัวใจของตวัเอง อีก 1 
บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 16.66) 
พบว่า สารสาระหรือแก่นของละครเวที คือ ความรักและมิตรภาพในมหาวิทยาลยัเป็นสิ่งมีคา่ จง
เก็บรักษาเอาไว้ให้ดีท่ีสดุ ซึ่งประเด็นดงักล่าว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเดน็ง่ายๆ เก่ียวกับความเช่ือ
ของมนษุย์ อาจเป็นเพราะผู้ เขียนบท เช่ือว่า การน าเสนอความคิดหรือประเด็นง่ายๆ อาจท าท าให้
ผู้ชมเข้าใจง่ายกว่าการน าเสนอประเดน็ท่ียากและต้องตีความหรือไกลตวั แตก่ารน าเสนอประเดน็ท่ี
ง่ายเกินไป อาจไม่ตอบสนองกบัผู้ชมไทย ท่ีพิจารณาความคุ้มค่าของการชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเนือ้หาของละคร    
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2.4 ภาษา (Dialogue) 
พบวา่ ทกุบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คิดเป็น ร้อยละ 100) บทสนทนาของ

ละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสุด มีลกัษณะของบทสนทนาท่ีมีความเข้าใจง่าย ค าศพัท์ไม่
ซบัซ้อน เน้นการส่ือสารตรงประเด็น เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจในเนือ้เร่ือง แม้ว่าในบางเร่ืองเป็นละครย้อน
ยคุ แต่ผู้ เขียนบทต้องการให้ผู้ชม ทุกวยัสามารถเข้าใจได้ จึงเลือกค าศพัท์ท่ีง่าย นอกจากนี ้ละคร
บางเร่ือง เช่น ละครเร่ือง ส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคัล ของบริษัทซีเนริโอ จ ากัด และ โหมโรง  
เดอะมิวสิคลั ของบริษัทโต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด มีเนือ้เร่ืองท่ีเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ ท าให้ไม่
สามารถหลีกเล่ียงค าราชาศพัท์ได้ แต่ผู้ เขียนบทเลือกค าท่ีผู้ ชมน่าจะคุ้นเคย ปรากฏการณ์การ
เลือกค าหรือบทสนทนาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน ในบทละครเวทีเชิงพาณิชย์ อาจเป็นเพราะผู้ เขียน
บทและบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ให้ความส าคญักับการส่ือสาร หากละครเวทีไม่สามารถ
ส่ือสารหรือท าให้ผู้ชมเข้าใจในเนือ้เร่ืองหรือบทสนทนาได้ ละครเวทีจะไม่สามารถท าหน้าท่ีส่ือสาร
แก่นของเร่ือง ท่ีผู้ผลิตต้องการส่ือถึงผู้ชมได้เลย 

พบว่า 5 ใน 6 บริษัท ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากดั (มหาชน), บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั ,บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั และบริษัท คอม
เมดี ้ไลน์ จ ากัด และบริษัท โต๊ะกลมโทรทัศน์  จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 88.88) พบว่า  บทสนทนา
หรือค าพูดในละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุด มีลกัษณะเป็นค าเฉพาะกลุ่ม เช่น เฉพาะกลุ่ม
เดก็ ,เฉพาะกลุม่วยัรุ่น เป็นต้น บางค าศพัท์หรือบางประโยคแสดงถึงบริบทของยคุสมยัชว่งเวลาใน
ละคร เช่น ละครเร่ืองว้าวุ่น ของบริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั และ ละครเร่ืองวนัอะฟร่ด 
ของ บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั ท่ีมีการใช้ค าศพัท์ หรือ มกุตลก ของวยัรุ่นยคุเก่า ผู้ชมอาจไม่เข้าใจ
บางค าศัพท์หรือบางประโยคท่ีตัวละครพูด เป็นผลให้ผู้ ชมไม่ได้รับอรรถรสของละครตาม
เป้าประสงค์ เป็นต้น ในขณะท่ีอีก 1 บริษัท (บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 16.66)  
บทสนนทนาของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อย พบว่า บทสนทนามีการใช้ค าน้อย เน้นการ
กระท า เพ่ือส่ือสารความต้องการของตวัละคร ทว่าเป็นผลท าให้ผู้ชมไมเ่ข้าใจการกระท าหรือความ
ต้องการของตวัละคร เป็นผลให้ผู้ชมไม่เข้าใจในสารหรือแก่นของเร่ืองท่ีบริษัทต้องการส่ือสาร อาจ
สง่ผลท าให้ละครเวทีไมป่ระสบความส าเร็จ 

2.5 เพลงและดนตรี (Song and Music) 
พบว่า ทุกบริษัทของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

พบว่า เร่ืองท่ีได้รับความนิยมสูงท่ีสุดน าเสนอในเป็นรูปแบบละครเพลง ดงันัน้ เพลงท่ีน ามาใช้ใน
ละครเวที ต้องท าหน้าท่ี ด าเนินเร่ือง เลา่เร่ือง เสริมอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร ทิศทางเดียวกนั 
ดนตรี ต้องมีหน้าท่ีเช่ือมอารมณ์ ความรู้สึก และเสริมสถานการณ์ของเร่ือง ให้เกิดขึ น้ระหว่างผู้ชม
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กับละครเวที นอกจากนีย้ังพบว่า เพลงท่ีน ามาใช้ในละครมีความแตกต่างกันตามลักษณะการ
น าเสนอ เช่น บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ไม่ถูกเขียนขึน้ใหม่ หากแต่บริษัทจะท าการ
เลือกเพลงสนุทราภรณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ละครเวที ในขณะท่ี เพลงในละครเวทีของบริษัทอิน
เด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากดั ถกูสร้างสรรค์ไปพร้อมกบัการ
เขียนบทละคร ต่างจาก บริษัท ซีเนริโอ จ ากัดและบริษัทโต๊ะกลม โทรทัศน์ จ ากัด  ท่ีเพลงถูก
สร้างสรรค์หลงัจากบทละครเสร็จ แม้วา่วิธีการสร้างสรรค์ท่ีตา่งกนั แตจ่ดุมุ่งหมายส าคญัของเพลง
ในละครเวทียงัคงมุ่งเพ่ือสร้างสุนทรียะและอรรถรสให้เกิดกบัผู้ชมคนไทย อาจเป็นเพราะผู้ชมไทย
นิยมการเสพมหรสพท่ีมีดนตรีและเพลงประกอบมาตัง้แตค่รัง้อดีต 

  พบว่า 5 ใน 6 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิล
เลจ จ ากัด (มหาชน), บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ,บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด ,บริษัท      
ซีเนริโอ จ ากดั และบริษัท โต๊ะกลม โทรทศัน์  จ ากดั คิดเป็น ร้อยละ 88.88) ไม่พบเพลงท่ีมีเนือ้ร้อง 
เพราะละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยของทุกบริษัท น าเสนอในรูปแบบละครพูด แต่อีก  
1 บริษัท (บริษัทคอมเมดี ้ไลน์ จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 16.66) ละครท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดของ
บริษัท แม้เป็นละครพูดแต่เป็นละครพูดท่ีมีเพลงประกอบ ดงันัน้ จึงมีเพลงท่ีมีเนือ้ร้องประกอบใน
ละครเวที พบว่า เพลงไม่ถูกเขียนขึน้ใหม่แต่เป็นการคดัเลือกเพลงยอดนิยมตามยุคสมัย ดงันัน้ 
เพลงจึงท าหน้าท่ีสร้างอารมณ์ความรู้สึกและเช่ือมระหว่างละครกบัผู้ชม ทวา่ ทกุบริษัทใช้ดนตรีใน
การประกอบละครเวที โดยดนตรีในละครเวทีจะท าหน้าท่ี สร้างอารมณ์ ความรู้สึก และเสริม
สถานการณ์ของเร่ืองให้เกิดความเข้มข้นตามท่ี ผู้ก ากับต้องการ จากปรากฏการณ์ดงักล่าว แสดง
ให้เห็นว่า เพลงและดนตรีอาจเป็นอีกปัจจยัในการพิจารณาซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ของ
ผู้ชมไทย เพราะผู้ชมไทยมีรสนิยมท่ีช่ืนชอบการชมมหรสพท่ีมีดนตรีประกอบ 

2.6 ภาพ (Spectacle)  
พบว่า 5 ใน 6 บริษัท ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

จ ากัด (มหาชน), บริษัทโต๊ะกลมโทรทศัน์ จ ากดั,บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั, ษริษัท เจเอสแอล โกลบอล 
มีเดีย จ ากัด และคอมมาดีไ้ลน์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 88.88) พบว่า ละครท่ีได้รับความนิยมสูง
ท่ีสุด น าเสนอภาพท่ีสมจริง แม้ว่าฉากเน้นความอลงัการ เพ่ือสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ แตฉ่ากต้อง
ท าหน้าท่ีบอกสถานท่ี ช่วงเวลา และความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามบริบทของบทละคร 
เช่นเดียวกับ การออกแบบไฟ ท่ีเกิดจากการตีความของบทละคร มีการศึกษาข้อมูลอ้างอิงอย่าง
เป็นระบบ เน้นการใช้เทคนิคพิเศษในการน าเสนอเพ่ือให้เกิดความสมจริงและความราบร่ืนของการ
เปล่ียนฉาก รวมถึงไฟท่ีต้องท าหน้าท่ีเสริมและส่งความรู้สึก หรือแม้แต่ขับเค้นอารมณ์ตาม
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สถานการณ์ในละคร ทิศทางเดียวกับการออกแบบเสือ้ผ้า ท่ีต้องเกิดจากการตีความอย่างเป็น
ระบบและต้องถกูต้องตามยุคสมยัหรือประวตัิศาสตร์ในละคร ต้องสมจริง เหมาะสมกับยุค ฐานะ 
และบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ท่ีส าคญัเสือ้ผ้าต้องสวยงาม ต่างจากอีก 1 บริษัทผลิตละครเวที
เชิงพาณิชย์ (บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด คิดเป็น ร้อยละ 16.66) ท่ีการออกแบบฉากไม่เน้นความ
ยิ่งใหญ่ อลังการ แต่กลบัเน้นการส่ือความหมายตามบทละคร เพ่ือให้เกิดอารมณ์ร่วม และตาม
ความรู้สกึของละคร มีการใช้เทคนิคพิเศษหลากหลายให้เหมาะสมกบัแตล่ะฉาก สว่นการออกแบบ
ไฟ เน้นการออกแบบเพ่ือเสริมเน้นอารณ์ และบอกช่วงเวลา มีการใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือสร้างความ
นา่กลวัในบางสถานการณ์ ในขณะท่ีการออกแบบเสือ้ผ้า เน้นสมจริง ตามยคุ เหมาะกบัฐานะและ
บุคลิกของตวัละครเป็นส าคญั จากปรากฏการณ์ดงักล่าว พบว่า งานการออกแบบของละครเวที
เชิงพาณิชย์ไทย ผู้ ออกแบบมีการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือความถูกต้องทัง้เชิง
ประวตัิศาสตร์และยุคสมยั หากแต่การออกแบบมุ่งเน้นการสร้างฉากท่ีอลงัการ การใช้เทคนิคไฟ
หลากหลาย เสือ้ผ้าท่ีงดงาม เพ่ือสร้างภาพความต่ืนตา ต่ืนใจ อันอาจท าให้ เกิดภาพจ า ความ
ประทบัใจแก่ผู้ชม สู่ความภกัดิ์ดีตอ่บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ตอ่ไป นอกจากนี ้ผู้ชมไทยอาจ
คาดหวงักบัความยิ่งใหญ่และความสวยงามให้สมเหตสุมผลกบัราคาบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์
ท่ีมีราคาคอ่นข้างสงู 

พบว่า 4 ใน 6 ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษัทโต๊ะกลมโทรทัศน์  
จ ากดั,บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด และคอมมาดีไ้ลน์ จ ากัด    
คดิเป็น ร้อยละ 66.66)  พบวา่ ละครเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อย น าเสนอภาพท่ีสมจริง ตามยคุและ
สถานการณ์ของละคร ฉากไม่เน้นความอลงัการ ฉากไม่มาก ไม่มีเทคนิคพิเศษในการเปล่ียนฉาก 
ในขณะท่ี การออกแบบไฟ เน้นสมจริง และส่ือสารอารมณ์ของตวัละคร เช่นเดียวกบั การออกแบบ
เสือ้ผ้า ท่ีเน้นสมจริง เหมาะกบับคุลิกตวัละคร ฐานะของตวัละครเป็นหลกั แตอี่ก   2 บริษัท (บริษัท 
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ซีเนริโอ จ ากดัคิดเป็น ร้อยละ 33.33) พบว่า 
ฉากไม่ยิ่งใหญ่ มีน้อยชิน้ เน้นการสร้างภาพจ าให้เกิดขึน้ มีการใช้เทคนิคพิเศษหลากหลาย เพ่ือ
สร้างความน่าสนใจของละคร เช่น การใช้ Projection Mapping และ  การใช้เลเซอร์ ในการเสริม
การสร้างสรรค์งานละคร ในการออกแบบไฟ เน้นการออกแบบให้ต่ืนตาต่ืนใจเพ่ือเสริมอารมณ์ของ
เร่ืองให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมกับ เสือ้ผ้า ไม่สมจริง เน้นให้เหมาะกับบุคลิกของตวัละคร แต่ต้อง
สนบัสนนุกบัการแสดง จากปรากฏการณ์ดงักลา่ว ฉากของละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยทกุ
บริษัท ไม่อลงัการ น้อยชิน้ ไม่มีเทคนิคพิเศษ อาจส่งผลถึงการตดัสินใจซือ้บตัรชมละครของผู้ชม
ไทยท่ีมีความคาดหวังและนิยมงานการแสดงท่ีอลังการ ต่ืนตา ต่ืนใจ นอกจากนี ้บางบริษัทใช้
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เทคนิคพิเศษในการออกแบบไฟและเสือ้ผ้า เพ่ือเสริมอารมณ์ของเร่ือง ทวา่ฉากไมน่่าสนใจและไม่มี
เทคนิคพิเศษ อาจไมเ่สริมในการชว่ยตดัสินใจซือ้บตัรชมละครของผู้ชมไทย     

2.อภปิรายผล   
1.จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ผู้ บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ท่ีอธิบายถึง

ขัน้ตอนแรกในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ คือ การประชุมทีมงานเพ่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมาย
หรือกลุ่มผู้ ชม อันมีผลจากความเข้าใจในเชิงธุรกิจของกลุ่ มผู้ บริหารในเร่ืองการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชโลธร จันทะวงศ์ ได้กล่าวเก่ียวกับการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของละครเวที ไว้ว่า การผลิตละครเวที ต้องมีการก าหนด
กลุ่มเปา้หมายท่ีชดัเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชม อนัน าไปสู่การก าหนดทิศทางในการ
ผลิตอยา่งเป็นระบบ (ชโลธร จนัทะวงศ์, 2554, น. 171) 

2. ตัวละครหลักของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย ส่วนใหญ่เป็นตัวละครเพศชาย รูปร่าง 
หน้าตาดี อาจเพราะเหตุผลเชิงการประชาสัมพันธ์ เพราะผู้ ชมไทยส่วนใหญ่นิยมนักแสดงชาย
มากกว่านักแสดงหญิง ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังตอกย า้ว่า สังคมไทยยังมีลักษณะเป็นสังคม
ปิตาธิปไตย ท่ีเพศชายเป็นใหญ่  สามารถก าหนดแนวคิด หรือกรอบพฤติกรรมของเพศหญิง 
แนวคิดดงักล่าวอาจส่งผลท าให้การสร้างตวัละครหญิงส่วนใหญ่ถูกสร้างให้ได้รับในบทบาทรอง 
หรือเป็นตัวละครท่ีสามารถท าได้ทุกอย่างเพราะความรัก อีกทัง้ตัวละครผู้ หญิงต้องเสียสละ
บางอยา่งในชีวิตเพ่ือสามารถด าเนินชีวิตตามกรอบของสงัคมไทย สอดคล้องกบั งานวิจยัของ อาท
รี วณิชตระกลู ท่ีกล่าวว่า ตวัละครหญิงในละครเพลงไทย มกัถกูสร้างให้ยึดมัน่ในความรัก ถกูลวง
ให้เช่ือมั่นในอานุภาพความรักท่ียิ่งใหญ่จนท าให้ตัวละครสามารถท าได้ทุกอย่างเพ่ือความรัก  
ท่ีส าคญั ความรักได้รับการประกอบสร้างจากสงัคมเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือร้อยรัดผู้หญิงไว้กับความ
เป็นรอง ชกัน าให้ตวัละครหญิงมีชีวิตอยู่ในกรอบความถกูต้องเหมาะสม ตามขนบความเป็นหญิง 
เพ่ือสนองตอ่บทบาทของความเป็นรองของผู้หญิงในสงัคมปิตาธิปไตย (อาทรี วณิชตระกลู , 2555, 
น. 304) 

3.โครงเร่ืองของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย ท่ีได้รับความนิยมสงูมกัน ามาจากเร่ืองหรือบท
ละครท่ีเป็นท่ีรู้จัก หรือเคยผลิตในส่ืออ่ืนมาก่อน มีลักษณะท่ีเข้าใจได้ง่าย ปมปัญหาของเร่ือง
ชดัเจน จดุจบเร่ืองน่าสนใจ สอดคล้องกบั งานวิจยัของ ยทุธนา บญุอาชาทอง ท่ีกลา่ววา่ การสร้าง
โครงเร่ืองของบทละครเวทีสมยัใหม่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ลกัษณะโครงเร่ืองต้องน่าสนใจและเป็น
เหตเุป็นผลเข้าใจได้ การเปิดเร่ืองต้องท าให้รู้จกัตวัละครอย่างน่าสนใจ การพฒันาเร่ืองต้องสร้าง
ปมปัญหาชดัเจน เพ่ือน าไปสู่จุดวิกฤต จุดคล่ีคลายต้องท าให้ผู้ชมเข้าใจ และจบเร่ืองให้น่าสนใจ 
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ไม่ซับซ้อน แต่การสร้างโครงเร่ืองของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทยในลักษณะดังกล่าว ไม่เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหมใ่ห้ผู้ชมคนไทย อนัอาจส่งผลกบัการตดัสินใจของผู้ชมในอนาคตและการด ารงอยู่
ของละครเวทีไทยในอนาคต (ยทุธนา บญุอาชาทอง, 2560,น. 402) 

4. ลักษณ ะผู้ ชมละครเวที เชิ งพ าณิ ชย์  มี สภาวะการถวิลหาอดีต  (nostalgia) 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวอาจสะท้อนได้ว่าประเทศไทยมีสภาวะตึงเครียดด้านการเมือง สงัคม และ
เศรษฐกิจ ท าให้คนไทยต้องการหลีกหนีจากสภาวะความวุ่นวายในปัจจบุนั สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ สวุรรณมาศ เล็กงาม ได้กลา่วเก่ียวกบั สภาวะการถวิลหาอดีตในไทยไว้ว่า สภาวะถวิลหาอดีต
ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย เกิดจากคนไทยเร่ิมตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมในอดีตซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติทัง้หมด อีกทัง้นโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมและ
ผลกัดนัให้เห็นคณุคา่ของวฒันธรรมไทย (สวุรรณมาศ เล็กงาม, 2561, น. 287) 

5. การตัง้ราคาบตัรเข้าชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ผู้ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์มีการตัง้ราคา
บตัรท่ีหลากหลาย แสดงให้เห็นว่า บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์แบ่งกลุ่มผู้ ชมตามฐานะหรือ
ก าลงัซือ้ของผู้ชม นอกจากนีร้าคาบตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย มีราคาคอ่นข้างสูง 
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้ของประชากรไทย ผู้ ท่ีสามารถชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยจึง
มีเพียงผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ บริหารต้องมีความระมัดระวังและ
รอบคอบในการตัง้ราคาอยา่งมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของมรกต เหรียญทอง  ท่ีได้กล่าวว่า การ
ก าหนดราคาบัตรชมละครเวที ต้องเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมท่ีหลากหลาย ซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและความพึงพอใจของผู้ชมเป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทผลิตละครต้องส ารวจความต้องการของ
ผู้ชมอยูเ่สมอ (มรกต เหรียญทอง, 2554, น. 283) 

6. การส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ทัง้นีอ้าจเป็นเพ ราะ
พฤติกรรมของคนไทยท่ีให้ความส าคญักบัชว่งเทศกาล ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายมากกวา่ปกต ิดงันัน้ 
ยอดการขายบัตรจึงสูงกว่าปกติ แต่ผู้ วิจัยเห็นว่า บริษัทควรสร้างสรรค์การส่งเสริมการขายท่ี
น่าสนใจเองโดยไม่รอช่วงเทศกาลหรืออาศยัความร่วมมือของผู้สนับสนุน บริษัทอาจจดัให้มีการ
ศกึษาวิจยัการซือ้บตัรชมละครอย่างจริงจงั เพื่อน าไปสูก่ารสง่เสริมการขายท่ีตอบสนองตอ่ผู้ชมไทย
อย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา ศรีธนพล ท่ีกล่าวว่า บริษัทผลิตละครเวทีต้อง
พิจารณาการส่งเสริมการขายให้มีความน่าสนใจมากพอท่ีจะท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้บัตรชม
ละครเวที อีกทัง้ควรมีช่องทางในการจ าหน่ายบตัรท่ีตอบสนองกบัผู้ชม ซึ่งบริษัทอาจต้องวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ชมอยา่งเป็นระบบ (จริยา ศรีธนพล, 2557, น. 80) 



  190 

7. การผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทยจ าเป็นต้องใช้นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย เพราะจากค าให้สมัภาษณ์ของผู้บริหารและทีมงานฝ่ายผลิตพบว่า 
ดารา นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง มีผลตอ่การประชาสมัพนัธ์ละครเวทีสู่ผู้ชม นอกจากนี ้ศิลปิน นกัแสดง 
ท่ีมีช่ือเสียงมกัเป็นศิลปินและนกัแสดงจากส่ือกระแสหลกั โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ อาจเป็นเพราะ
ส่ือกระแสหลกัเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายและรวดเร็วกว่าส่ือละครเวที ผู้ชมไทยจึงยึดติด
กบัช่ือเสียงของศิลปิน มากกว่าความสามารถของนกัแสดง อาจเป็นเพราะ ผู้ชมไทยมิได้เสพงาน
ศิลปะเป็นวิสัย หากแต่เสพงานศิลปะการแสดงหรือละครเวที ตามกระแสสังคม เพ่ือยกระดับ
รสนิยมของตนเอง ให้เห็นว่า ตนมีรสนิยม มีรายได้สูง เพราะบัตรชมละครเวที เชิงพาณิชย์ใน
ประเทศไทย มีราคาสูง เม่ือเทียบกบัรายได้และค่าครองชีพของคนไทย ทว่า ปรากฎการณ์ท่ีผู้ชม
ไทยยึดติดกบัการชมนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง อาจส่งผลโดยตรงตอ่การผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ อาทิ 
บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ไม่สามารถผลิตผลงานละครเวที     เชิงพาณิชย์ได้อย่างตอ่เน่ือง 
และท าให้ไม่เกิดนกัแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์หน้าใหม่ ส่งผลโดยตรงตอ่การเติบโตของละครเวที
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย 

8. ทุกบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ จัดจ้างบุคลากรฝ่ายผลิตจากภายนอกทัง้หมด 
เช่น ฝ่ายฉาก ฝ่ายแสง ฝ่ายเสียง ฝ่ายเสือ้ผ้า เป็นต้น ท าให้การด าเนินงานผลิตละครเวที  
เชิงพาณิชย์ อาจขาดความสมัพนัธ์ในการท างาน เพราะต้องด าเนินงานอยา่งมีโครงสร้าง มีก าหนด
บทบาท หน้าท่ี อย่างชดัเจน และต้องปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครัดตามลกัษณะ การด าเนินงานของ
องค์กรเชิงธุรกิจ การด าเนินงานดังกล่าว อาจส่งผลต่อการด ารงอยู่ของบริษัทผลิตละครเวที  
เชิงพาณิชย์ไทย ดงัเช่น เศรษฐ์สิริ นิรันดร ท่ีกล่าวเก่ียวกับปัจจยัการด ารงอยู่ของคณะละครไว้ว่า 
การสร้างสรรค์งานละครเวทีท่ีมีลักษณะความสัมพันธ์แบบครอบครัว พ่ีน้อง ผองเพ่ือนท่ีท างาน
ร่วมกันและเกิดความผูกผันจากกระบวนการการท าละคร พัฒนาทักษะในการท าละคร  
การแลกเปล่ียนซึ่งความคิดในการท างานและการได้มีพืน้ท่ีในการแสดงออก เปรียบเสมือนพืน้ท่ี
ของครอบครัวทางศิลปะการแสดงท่ีท าให้เกิดความผกูพนัและท าให้เกิดการด ารงอยู่ได้ (เศรษฐ์สิริ 
นิรันดร, 2562, น. 133) 

9. สถาน ท่ีจัด งาน  ห รือ  โรงละคร ท่ี ใช้จัดแสดงละครเว ที เชิ งพ าณิ ช ย์  พบว่า  
ในกรุงเทพมหานคร มีเพียง 4 โรงละครท่ีเหมาะสมในการจัดแสดงละครเวทีเชิงพาณิชย์ ได้แก่  
โรงละครรัชดาลยั โรงละครเอ็มเธียเตอร์ โรงละครสยามพิฆเนศ และศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศ 
ซึ่งกลุ่มบริษัทท่ีไม่มีโรงละครเป็นของบริษัท ได้แก่ บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ ากดั, บริษัท 
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน), บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด และ บริษัทคอมมาดีไ้ลน์ 
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จ ากัด มีความจ าเป็นต้องเช่าโรงละครในการจดัการแสดง ทว่า งบประมาณเป็นปัจจยั ข้อแรกใน
การพิจารณาเลือกโรงละคร มิได้ค านึงถึงฟังชั่นการใช้งานท่ีเหมาะสมของบทละคร ดงันัน้ อาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์งาน เพราะโรงละครท่ีใช้อาจมิใช่โรงละครท่ีเหมาะสมกับ
บทละคร สอดคล้องกบั งานวิจยัของ ชโลธร จนัทะวงศ์ ได้กลา่วไว้วา่ โรงละคร  แตล่ะท่ีมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีแตกต่างกนั บางโรงละครมีพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ ากัด ในขณะท่ีบาง
โรงละครมีพืน้ท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ดงันัน้ การเลือกโรงละครท่ีเหมาะสมใน
การจดัแสดงละครเวที จึงถือเป็นสิ่งส าคญัส าหรับผู้ผลิตละครเวที  (ชโลธร จันทะวงศ์ , 2554, น. 
164) ท่ีส าคญั การสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีท่ีเน้นการค านึงถึงงบประมาณในการเช่าโรงละคร
เป็นหลกั ส่งผลตอ่ความสม ่าเสมอในการสร้างผลงานละครเวทีเชิงพาณิชย์ อาจท าให้บริษัทผลิต
ละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทยไม่สามารถด ารงอยู่ได้ สอดคล้องกบั ผลการวิจยัของ เศรษฐ์สิริ นิรันดร ท่ี
กล่าววา่ สิ่งส าคญัอย่างยิ่งตอ่การด ารงอยูข่ององค์กรคณะละคร คือ การท่ีต้องมีสมาชิกหลกัท่ีเป็น
ผู้ก ากับ ผู้บริหาร เป็นศูนย์กลางในการขับเคล่ือน เพราะสิ่งบ่งชีท่ี้แสดงถึงการด ารงอยู่ของคณะ
ละคร คือ การสร้างงานอยา่งสม ่าเสมอ (เศรษฐ์สิริ นิรันดร, 2562, น. 134) 

10. ในปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 พบว่า ละครเวทีเชิงพาณิชย์ เป็นละครย้อนยุค 
(Period) ได้แก่ ละครเวที เร่ือง ส่ีแผ่นดิน เดอะมิวสิคัล , ละครเวที เร่ือง รอยดุริยางค์ เดอะ         
มิวสิคลั, ละครเวที เร่ือง โหมโรงเดอะมิวสิคลั เป็นต้น นอกจากนีเ้นือ้หายงัเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม
ไทย ปรากฏการณ์นี ้อาจสืบเน่ืองจากการสนบัสนนุของรัฐบาล  เน่ืองด้วย ในช่วงเวลาดงักล่าว มี
นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานในรายงานการประชุม
ปฏิรูปแห่งชาติ ครัง้ท่ี 7/2557 วาระการปฏิรูปท่ี 35 เร่ือง ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ซึ่งระบุว่า รัฐบาลให้ความส าคญักับศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยต้นทุนทางวฒันธรรม นอกจากนี ้ยังพบหลักฐาน
จากระเบียบ ส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 โดยมีการตัง้
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขึน้มาท างานร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และให้มีการจัดตัง้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานภายในส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2555 โดยมีโครงการลงทนุของ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และสนบัสนนุเอกชน เป็นเงิน 3,576 ล้านบาท อีกทัง้รัฐบาลยงัมีความตื่นตวัใน
การก้าวเข้าสู่ การเป็น  ASEAN Socio-Culture Community (ASCC) ในปี  2563 ว่าด้วยการ
สง่เสริม ศลิปวฒันธรรมไทย อนัเป็นสาระส าคญัในการก้าวสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนในเร่ืองการ
ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน แต่ปัจจุบันพบว่า การสนับสนุนของ
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รัฐบาลเป็นเพียงนโยบายท่ีขาดการขบัเคล่ือนอยา่งเป็นรูปธรรม เพราะขาดการสนบัสนนุทนุในการ
สร้างสรรค์ผลให้กบับริษัทหรือองค์กรผลิตผลงานการแสดงอย่างต่อเน่ือง ไม่เว้นแม้แต่บริษัทผลิต
ละครเวทีเชิงพาณิชย์  

ผู้วิจยัสรุปได้ว่า ทิศทางอนาคตของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทยไม่สามารถด ารงอยู่ หรือไม่
สามารถเติบโตได้มาก เพราะแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยแต่มิได้
สนับสนุนทุนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนีย้ังมีปัจจัยแวดล้อมอีกหลายด้าน เช่น ความไม่
สม ่าเสมอในการสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีเชิงพาณิชย์ คนไทยไม่เห็นความส าคญัของการเสพ
งานศิลปะ บัตรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทยมีราคาสูงเม่ือเทียบกับค่าครองชีพของคนไทย  
การสร้างสรรค์ผลงานละครไม่สามารถผลิตผลงานท่ีหลากหลายได้ โรงละครไม่เพียงพอต่อการ
น าเสนอผลงานละคร เป็นต้น ดังนัน้ ละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยจึงเ ป็นเพียงมหรสพ
บันเทิงเฉพาะกลุ่ม ไม่สามารถด าเนินเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตละครเวที เฉกเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นต้นแบบการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ได้เลย. 

3.ข้อเสนอแนะ 
นอกจากการศกึษาวิจยัในประเด็นการบริหารจดัการละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

แล้ว ผู้ ท่ีสนใจศกึษาด้านการละครและศลิปะการแสดง อาจมุง่ท าการวิจยัในการบริหารจดัการงาน
ด้านบันเทิ ง อ่ืนๆ อาทิ  การบริหารจัดการการแสดงละคร แสง เสียง (Light and Sound)  
ในประเทศไทย และการบริหารจดัการการแสดงสด (Live Show) ในประเทศไทย.  
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ดงักลม ณ ปอ้เพชร (2550). ปริทศัน์ศลิปะการละคร. พิมพ์ครัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่

ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
นพมาส แววหงส์.  (2550). ปริทศัน์ศลิปะการละคร. พิมพ์ครัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่

ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
มรกต เหรียญทอง.  (2554).  กลยทุฑ์การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จ ากดั.    

ปริญญามหาบณัฑิต.  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต.   
มทันี รัตนิน. (2550).  ศลิปะการละคร หลกัเบือ้งต้นและการฝึกซ้อม. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ยทุธนา บญุอาชาทอง.  (2560).  กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมยัใหม.่ โครงการวิจยั

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต. 
เศรษฐ์สิริ นิรันดร.  (2562).  การด ารงอยูข่องคณะละครเวทีขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร. ปริญญา

นิพนธ์ ดษุฎีบณัฑิต สาขาศลิปวฒัธนธรรม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
สมคดิ บางโม.  (2558).  องค์การและการจดัการ.  พิมพ์ครัง้ท่ี 6. กรุงเทพฯ: บริษ พบัลิชชิ่ง จ ากดั. 
สิทธ์ ธีรสรณ์.  (2551).  การตลาด: จากแนวคดิสู่การปฏิบตั.ิ  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สรุพล วิรุฬห์รักษ์.  (2554).  นาฏยศลิป์รัชกาลท่ี 5.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
อาทรี วณิชตระกลู.  (2555). จากวรรณกรรมสูล่ะครเพลงไทยร่วมสมยั: ความรักกบัการประกอบ

สร้างตวัละครเอกหญิง.  ปริญญาอกัษรศาสตรดษุฏีบณัฑิต คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.   

แหล่งอิเล็กทรอนิกส์  
มลูนิธิหนงัไทย.  (2560).  เปิดปมูประวตัิศาสตร์ละครเวทีไทย.  ออนไลน์. 
นคร วีระประวตั.ิ  (2560).  ก่อนมาสูรั่ชดาลยั.  ออนไลน์. 
ส่ีแผน่ดนิ เดอะมิวสิคลั.  (2563).  ไทยทิคเก็ตเมเจอร์.  ออนไลน์.   
รอยดริุยางค์ เดอะมิวสิคลั.  (2563).  ไทยทิคเก็ตเมเจอร์.  ออนไลน์. 
โหมโรง เดอะมิวสิคลั.  (2563).  วิกีพีเดีย.  ออนไลน์. 
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แมน่าค เดอะมิวสิคลั.  (2563).  todayline.  ออนไลน์. 
หนึง่ในดวงใจ เดอะมิวสิคลั.  (2563).  pantip.  ออนไลน์. 
โรมิโอกบัอีเรียม อบุตัเิหตรัุก.  (2563).  pantip.  ออนไลน์. 
วยัอะเฟร่ด.  (2563).  pantip.  ออนไลน์. 
ว้าวุน่ 2013. (2563).  oknation.  ออนไลน์. 
รองเท้าของพอ่.  (2563).  Siampicganesha.  ออนไลน์. 
บ๊อกซิ่ง บอย.  (2563).  thpop.  ออนไลน์. 
การสัมภาษณ์ 
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน.  (2561, 15 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี  

บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน). 
โกมทุ คงเทศ.  (2563, 4 มีนาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ. 
ขวญัชยั อ่ิมจ ารูญ.  (2561, 15 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี บริษัท อินเดก็ซ์  
ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน). 
ฉลาดเลิศ ตงุคะมณี.  (2561, 12 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี บริษัท  

ดรีมบอกซ์ จ ากดั.  
ณฐัพร เทพรัตน์.  (2561, 20 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ี ห้างสรรพสินค้าสยาม

พารากอน.  
ณฐัพนัธุ์ ศริิธนากิจ.  (2561, 20 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ี ห้างสรรพสินค้า 

เอสพานาร์ด รัชดา. 
ธนชาต ิจนัทร์เวโรจน์.  (2560,7 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ีบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ. 
ธนชั ขนัสิงหา.  (2561, 11 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ี มหาวิทยาลยั 

ศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ. 
ธีรวฒัน์ อนวุตัรอดุม.  (2561, 22 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  โรงละคร  

สยามพิฆเนศ.  
นภคั ไตรเจริญเดช.  (2561, 16 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี บริษัท  

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน). 
มารุต สาโรวาท.  (2560,7 ตลุาคม) สมัภาษณ์โดย สชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี ห้างสรรพสินค้าสยาม 

 



  196 

 

พารากอน. 
นิกร สิทธิกรตระกลู.  (2561, 20 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ี ห้างสรรพสินค้า

สยามพารากอน.  
นิมิต พิพิธกลุ.  (2560, 6 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ีโรงละครมนัตา

ศลิปะการแสดง. 
นิทศัน์ สิงหามาตร์.  (2560, 10 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ีบริษัท  

คอมมาดี ้ไลน์ จ ากดั  
บณัฑิต จนัทะวนั (2561, 20 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ี ห้างสรรพสินค้า  

เอสพานาร์ด รัชดา. 
ปรากรณ์ กาญจนศรีสขุกลุ.  (2561, 16 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี  

บริษัท อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั(มหาชน).   
ปิลนัลน์ ปณุญประภา.  (2561, 23 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
พล หยุประเสริฐ.  (2561, 4 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี ตกึพหลโยธินเพลส. 
พชัรพนัธ์ เทียนศริิ.  (2561, 22 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  โรงละคร  

สยามพิฆเนศ.  
พิมพ์ไทย โลหิตคปุต์.  (2561, 22 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว   

โรงละคร สยามพิฆเนศ.  
พิริยะ โพธ์ิวิจิตร.  (2560,1 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ีโรงแรม  

ทาวน์อินทาวน์. 
พิษฎ์ณภทัร โยธินรัตนชยั. (2560,1 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ีโรงแรม  

ทาวน์อินทาวน์. 
พนัพสัสา ธูปเทียน.  (2560,7 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ีคณะอกัษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วชัระ ปานเอ่ียม.  (2560,27 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ีบริษัท เจเอสแอล  

โกลบอล มีเดีย จ ากดั.  
วชัระ แวววฒุินนัท์.  (2560,27 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ีบริษัท เจเอสแอล  

โกลบอล มีเดีย จ ากดั.  
วิรสิทธ์ิ ศริิตนั.  (2560,29 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ีบริษัท เจเอสแอล  
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โกลบอล มีเดีย จ ากดั.  
ฤดีภญั แสงชโูต.  (2560,1 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ท่ี ตกึจีเอ็ม เอ็ม  

แกรมม่ี เพลส. 
ฤทธิรงค์ จิวาถานนท์ (2560,8 พฤศจิกายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว   

ท่ีคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ศรัทธา ศรัทธาทิพย์.  (2563, 3 มีนาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ. 
ศศวตั บษุยพนัธ์.  (2560,15 พฤศจิกายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว   

ท่ีตกึจีเอ็ม เอ็ม แกรมม่ี เพลส. 
สนธยา สชุฎา. (2561, 10 พฤศจิกายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี  

ห้างสรรพสินค้า เดอะแจส . 
สพุคัตรา เครือครองสขุ.  (2561, 10 พฤศจิกายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว ท่ี

ห้างสรรพสินค้า ไอทีสแคว หลกัส่ี.  
สวุรรณดี จกัราวรวธุ.  (2560, 12 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว   

ท่ีบริษัทดรีมบอกซ์ จ ากดั. 
เอกชยานนัต์  เทพวนินกร.  (2561, 22 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว   

โรงละคร สยามพิฆเนศ. 
เอือ้อาทร วงศ์ศิริ.  (2560, 12 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดยสชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว  ที่บริษัทดรีมบอกซ์ จ ากดั. 
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ค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
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ตัวอย่างค าถามสัมภาษณ์งานวิจัย เร่ือง “ละครเวทีเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี 2550- 2560 ใน
ประเทศไทย 

ส าหรับ ผู้บริหารบริษัทละครเวทีเชิงพาณิชย์  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  
1.ช่ือ นามสกลุ ต าแหนง่งานหรือความรับผิดชอบในบริษัท  
2.จดุเร่ิมต้นของการท าละครเวทีของบริษัทของทา่น  
3.บริษัทของทา่นมีผลงานละครเวทีตัง้แตปี่ 2550 – 2560 จ านวนก่ีเร่ือง เร่ืองอะไรบ้าง 
4.ผลงานละครเวที ท่ีได้รับความมากท่ีสดุ โดยวดัจากจ านวนผู้ชม ได้แก่เร่ืองอะไร ทา่นคดิเพราะ
เหตใุดจงึได้รับความนิยมมากท่ีสดุ 
5.ผลงานละครเวที ท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ โดยวดัจากจ านวนผู้ชม ได้แก่เร่ืองอะไร ทา่นคดิ
เพราะเหตใุดจงึได้รับความนิยมน้อย 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการบริหาร  
Product 
1.ขัน้ตอนแรกของการบริหารงานละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
2.ทา่นมีกระบวนการในการเลือกเร่ืองเพ่ือใช้ในการผลิตละครเวทีอยา่งไร 
3.ทา่นมีวิธีการเลือกรูปแบบการน าเสนอของละครแตล่ะเร่ืองอย่างไร     
4.ปัจจยัใดท่ีมีความส าคญัท่ีสดุในการบริหารการสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
5.ในสว่นของ Product ระหวา่งละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมากสดุ และเร่ืองท่ีได้รับความนิยม
น้อยท่ีสดุ มีความแตกตา่งกนัในด้านการบริหารหรือไม ่อยา่งไร 
Price 
6.บริษัทของทา่นมีวิธีการคิดราคาบตัรชมละครเวทีอยา่งไร  
7.ระหวา่งละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมากสดุ และเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ มี
กระบวนการคดิราคาบตัรแตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร 
8.ทา่นคิดวา่การตัง้ราคาบตัร มีผลตอ่กลุม่ผู้ชมหรือไม ่อย่างไร 
9.การคิดราคาบตัร มีผลตอ่การตดัสินใจของผู้ชมในปัจจบุนั อย่างไร 
Promotion 
10.บริษัทของท่านมีชอ่งทางในการจ าหนา่ยบตัรอย่างไรบ้าง ชอ่งทางใดท่ีประสบความส าเร็จมาก
ในการจดัจ าหนา่ยและชอ่งทางใดท่ีประสบความส าเร็จน้อย ท่านคิดว่าเพราะเหตใุด 
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11.การหาตวัแทนผู้จ าหนา่ยบตัรชมละครเวทีมีความส าคญัอยา่งไร บริษัทท่านมีการใช้ตวัแทน
จ าหนา่ยบตัรหรือไม ่เพราะอะไร 
12.บริษัทของท่านมีวิธีการคิด Promotion ส าหรับละครแตล่ะเร่ืองอยา่งไร และ Promotion ใดท่ีมี
ประสิทธิผลทา่นคดิวา่เพราะเหตใุด   
13.ระหวา่งละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมากสดุ และเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ มีวิธีการ
คดิ Promotion แตกตา่งกนัอยา่งไร 
14.ทา่นมีวิธีการโปรโมทละครเวทีอย่างไร วิธีใดเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายและผู้ ท่ีสนใจได้มากหรือน้อย
ท่ีสดุ 
People 
15.บริษัทของท่านมีบคุลากรเป็นของบริษัทเองหรือไม ่ถ้าไมมี่ ทา่นมีวิธีในการหาบคุลากรมาชว่ย
Supportในการผลิตงานละครเวทีอย่างไร 
16.บริษัทของท่านมีวิธีการคดัเลือกบคุลากรในการผลิตงานละครเวทีเร่ืองนีอ้ยา่งไร ท่านมีวิธีการ
ในการจงูใจทีมงานอยา่งไร  
17.ทา่นคดิวา่การใช้นกัแสดงละครเวที ท่ีเป็น ‘ดารา ศลิปิน นกัร้อง’ มีผลตอ่การประสบ
ความส าเร็จในการสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์หรือไม ่อยา่งไร 
18.งบประมาณมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกศลิปินดาราท่ีมีช่ือเสียงมาแสดงละครเวทีหรือไม ่อยา่งไร 
Place 
19.การจดัแสดงละครเวที ท่านมีกระบวนการในการเลือกสถานท่ีในการจดัแสดงแตล่ะเร่ืองอยา่งไร 
20.ระหวา่งราคาสถานท่ี ฟังก์ชัน่ สิ่งอ านวยความสะดวก การเดนิทางไปยงัสถานท่ีจดัแสดง ทา่น
คดิว่าปัจจยัใดส าคญัท่ีสดุในการเลือกสถานท่ีจดัแสดง  
Physical 
21.ทา่นให้ความส าคญักบัการจดัสถานท่ีต้อนรับ สถานท่ีจดัแสดง หรือ สิ่งอ านวยความสะดวก
ให้กบัผู้ชมอยา่งไร  
22.ระหวา่งละครเวทีเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมากสดุ และเร่ืองท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งไร ในเร่ืองของการจดัตกแตง่สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
Process 
23.บริษัทของท่านมีกระบวนการดแูลผู้ชม ตัง้แตเ่ร่ิมซือ้บตัร จนกระทัง่ผู้ชมเข้าชมละครเวทีอย่างไร 
24.หลกัส าคญัของการบริหารจดัการละครเวทีของบริษัทของทา่น ตามหลกั 7P ได้แก่ Product 
Price People Promotion Place Physical และ Process เรียงล าดบัความส าคญัจากมากท่ีสดุไป
น้อยท่ีสดุอยา่งไร 



  202 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างค าถามการสัมภาษณ์ ผู้ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
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ตัวอย่างค าถามส าหรับทีมผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

งานวิจัย เร่ือง “ละครเวทีเชิงพาณิชย์ ระหว่างปี 2550- 2560 ในประเทศไทย  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1 .ช่ือ - นามสกลุ  
2 .ผลงานด้านละครเวที ท่ีเคยท ามาก่อนในชว่งปี  2550 – 2560 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการสร้างสรรค์ละครเวทีเชิงพาณิชย์  
1.โครงเร่ืองของละครเวที ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ  
2 .โครงเร่ืองของละครเวทีเชิงพาณิชย์ท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ 
3.ตวัละครหลกัของละครเวที ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ คือ ใคร มีลกัษณะอยา่งไร  และ อะไรคือ
ความปรารถนาสงูสดุของตวัละคร  
4.ตวัละครต้านของละครเวที ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ คือ ใคร มีลกัษณะอยา่งไร และ อะไรคือ
ความปรารถนาสงูสดุของตวัละคร  
5.ตวัละครต้านของละครเวที ท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ คือ ใคร มีลกัษณะอยา่งไร และ อะไรคือ
ความปรารถนาสงูสดุของตวัละคร  
6. สารสาระของละครท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุ คือ อะไร  
7.สารสาระของละครท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุ คือ อะไร 
8.ลกัษณะของบทสนทนาของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุเป็นอยา่งไร 
9.ลกัษณะของบทสนทนาของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุเป็นอย่างไร 
10.เพลงและดนตรี ของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุเป็นอยา่งไร 
11.เพลงและดนตรี ของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุเป็นอยา่งไร 
12. ภาพโดยรวมท่ีปรกาฏบนเวที )Spectacal( ของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมสงูท่ีสดุเป็นอยา่งไร 
13.ภาพโดยรวมท่ีปรกาฏบนเวที )Spectacal( ของละครเวทีท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสดุเป็น
อยา่งไร 
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ภาคผนวก ค 

ค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
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ตัวอย่างค าถาม แบบสอบถาม ชนิดมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
เพื่อศึกษาทัศนะของกลุ่มตัวอย่างต่อละครเวทีเชิงพาณิชย์ 

1 .ทา่นคิดว่า บทละครหรือเร่ืองท่ีใช้ในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรเป็นท่ีรู้จกั  
2 .ทา่นคิดว่าเนือ้เร่ืองละครเวทีเชิงพาณิชย์ควรเป็นละครย้อนยคุ 
3 .ทา่นคิดว่า “ช่ือเร่ือง” มีผลกบัการตดัสินใจชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
4 .ทา่นคิดว่ารูปแบบการน าเสนอละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยควรเป็น ละครเพลง 
5 .ทา่นคิดว่ารูปแบบการน าเสนอละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยควรเป็น ละครพดู 
6.ทา่นคิดวา่รูปแบบการน าเสนอละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยควรเป็น ละครใบ้ 
7 .ทา่นคิดว่ารูปแบบการน าเสนอละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยควรเป็น ละครส่ือผสม 
8 .ทา่นคิดว่าวนัในการจดัแสดงมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
9 .ทา่นคิดว่าราคามีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรเข้าชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
10. ทา่นคิดวา่ราคาบตัรชมละครเวที ควรมีราคา 500 บาท 
11. ทา่นคิดวา่ราคาบตัรชมละครเวที ควรมีราคา 800 บาท 
12. ทา่นคิดวา่ราคาบตัรชมละครเวที ควรมีราคา 1,000 บาท 
13. ทา่นคิดวา่ราคาบตัรชมละครเวที ควรมีราคา 1,500 บาท 
14. ทา่นคิดวา่ราคาบตัรชมละครเวที ควรมีราคา 2,000 บาท 
15. ทา่นคิดวา่ราคาบตัรชมละครเวที ควรมีราคา 2,500 บาท 
16. ทา่นคิดวา่ราคาบตัรชมละครเวที ควรมีราคา 3,000 บาท 
17 .ทา่นคิดวา่ โปรโมชัน่มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรเข้าชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
18 .ทา่นคิดวา่ โปรโมชัน่ ท่ีเหมาะสม คือ การ ลด % บตัรชมละคร 
19 .ทา่นคิดวา่ โปรโมชัน่ ท่ีเหมาะสม คือ โปรโมชัน่ ซือ้…..แถม........ 
20 .ทา่นคิดวา่ โปรโมชัน่ ท่ีเหมาะสม คือ โปรโมชัน่ หมูค่ณะ 
21 .ทา่นคิดวา่ โปรโมชัน่ ท่ีเหมาะสม คือ โปรโมชัน่ Early Bird 
22 .ทา่นคิดวา่ โปรโมชัน่ ท่ีเหมาะสม คือ โปรโมชัน่ ส าหรับนกัเรียน นกัศกึษา 
23 .ทา่นคิดวา่ ดารา นกัแสดง ท่ีมีช่ือเสียงมีผลตอ่การชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
24 .ทา่นคิดวา่ พนกังานต้อนรับ มีผลตอ่การชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
25. ทา่นคิดวา่ สถานท่ีจดัแสดงมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
26 .ทา่นคิดวา่ การจ าหนา่ยของท่ีระลกึ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
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27.ทา่นคดิวา่ จดุบริการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวที 
เชิงพาณิชย์ 
28.ทา่นคดิวา่ ท่ีจอดรถ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
29 .ทา่นคิดวา่ ห้องน า้ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ 
30 .ทา่นคิดวา่ ท่ีนัง่รอก่อนการเข้าชม มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
31 .ทา่นคิดวา่ เก้าอีช้มละคร มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
32 .ทา่นคิดวา่ ความสะอาด มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
33 .ทา่นคิดวา่ ความปลอดภยั มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
34 .ทา่นคิดวา่ Backdrop ส าหรับถ่ายรูป มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
35 .ทา่นคิดวา่ การอ านวยความสะดวกผู้พิการและผู้สงูอายุ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละคร
เวทีเชิงพาณิชย์  
36 .ทา่นคิดวา่ ท่ีสบูบหุร่ี มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
37 .ทา่นคิดวา่ ท่ีฝากของ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
38 .ทา่นคิดวา่ กระบวนการดแูลผู้ชม มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
39 .ทา่นคิดวา่ กระบวนการรับบตัรชมละครเวทีเชิงพานิชย์ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละคร
เวทีเชิงพาณิชย์  
40 .ทา่นคิดวา่ กระบวนการต้อนรับผู้ชม มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์  
41 .ทา่นคิดวา่ กระบวนการพาผู้ชมเข้าโรงละคร มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวที 
เชิงพาณิชย์  
42 .ทา่นคิดวา่ กระบวนการดแูลระหวา่งพกัคร่ึง มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวที 
เชิงพาณิชย์  
43 .ทา่นคิดวา่ กระบวนการสง่ผู้ชมเม่ือละครจบ มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้บตัรชมละครเวที 
เชิงพาณิชย์  
 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สชุาญวฒุิ ก่ิงแก้ว 
วัน เดือน ปี เกิด 16 มิถนุายน 2520 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2544 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   

จาก สถาบนัเทคโลโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
พ.ศ.2556 ปริญญาโท ศลิปะการแสดง – การละคร  
จาก มหาวิทยาลยั ราชภฏัสวนสนุนัทา  
พ.ศ.2562 ปริญญาเอก สาขาศลิปวฒันธรรม  
สาขาศลิปวฒันธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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