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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการบริหารจัดการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของ
กลุ่มผู้บริหารที่ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ของไทย โดยใช้หลักส่วนประสมทางการตลาดบริการ (SERVICE
MARKETING MIX หรือ 7P’s ได้แก่ Product, Price, Promotion, People, Place, Physical, Process)
ในการวิเคราะห์ พบว่าสิ่งส�ำคัญในการผลิตผลงานละครเวที ร้อยละ 83 จ�ำเป็นต้องเลือกและวิเคราะห์กลุ่ม
เป้าหมายของผู้ชมเป็นสิ่งแรก ลักษณะของเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดร้อยละ 100 มักมีเนื้อหาที่แสดง
ถึงเหตุการณ์ในอดีตหรือการหวนคืนสู่อดีตกาล นอกจากนั้นรูปแบบการน�ำเสนอที่ได้รับความนิยมสูงสุด
คือการน�ำเสนอในรูปแบบ ละครเพลง อีกทั้งยังพบว่า ร้อยละ 83 ของคณะละครแบ่งสัดส่วนราคาบัตรไว้ 6
ระดับ เพือ่ ให้เหมาะกับก�ำลังซือ้ ของผูช้ มทีห่ ลากหลาย และมีการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลอาจเป็นการ
ส่งเสริมการขายทีด่ ที สี่ ดุ ร้อยละ 83 ของคณะละครใช้นกั แสดงทีม่ ชี อื่ เสียงเพือ่ ดึงดูดผูช้ ม ส�ำหรับประเด็นการ
บริหารบุคคล ทุกบริษัทใช้ทมี งานในการผลิตจากบุคลากรภายนอก หรือ Freelance ในด้านสถานทีจ่ ดั แสดง
ร้อยละ 33.32 มีโรงละครเป็นของตนเอง ในขณะที่อีกร้อยละ 66.68 เช่าโรงละครเพื่อการจัดแสดงผลงาน
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ของตน ขณะที่การตกแต่งสถานที่จัดแสดงจะกลายเป็นสิ่งส�ำคัญเนื่องมาจากผู้ชมปัจจุบันนิยมถ่ายภาพลง
สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้กระบวนการดูแลผู้ชมเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมละคร
เกิดการบอกต่อและใช้บริการหรือชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ของบริษัทในครั้งต่อไป.
ค�ำส�ำคัญ: ละครเวทีเชิงพาณิชย์, การบริหารจัดการ, ส่วนประสมทางการตลาด
Abstract
This research is aimed to explore the impact of service marketing mix (7p’s) in the operations
management field of Thai Commercial Theater. The results from in-depth interview with six theater
companies found that 1) 83% of Thai theater plays required “Audience Analysis” as priority for
pre-production. 2) Common character of becoming a famous play can be concluded as “nostalgia
type” which reminds audience of glorious past. 3) Musical is the most popular genre for Thai audience. 4) 83% of studied Plays divided ticket price into six levels in order to serve variety group
of audiences and promotion found to be best when fit the festival or special occasion.
5)
Celebrity Actors are associated with the popularity of the play. 6) External Resource and freelance
team are required to support House management. 7) 33.32% of theater companies own their
theater while the rest prefer Rental Theater. 8) The most significant element is theater decoration
because the audiences often enjoy taking photos and uploading online, this activity will become
words of mouth and create good reputation for commercial theater in advance.
Keyword : Commercial Theater, Management, Service Marketing Mix
บทน�ำ
ละครในประเทศไทยถือเป็นมหรสพความบันเทิงที่ได้รับความนิยมและอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน
การแสดงละคร ผูกพันกับประเพณี วัฒนธรรม ของไทยมาแต่ช้านาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จวบจนเกิดเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ 2 การแสดงละครจึงสูญสลายไป (สุรพล
วิรุฬรักษ์, 2554 : 86) กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ 2 ละครฟื้นกลับคืน แต่ละครถูกจัดแสดง
ในที่ประทับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ทรงเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกหลายด้าน รวมถึง
การแสดงละคร จึงท�ำให้ละครแพร่ขยายสู่ชุมชน ปรากฏการณ์ดังกล่าวท�ำให้ละครกลายเป็นมหรสพบันเทิง
ที่ได้รับความนิยมในชุมชน นอกจากนี้ การแสดงละครที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยดังกล่าว เช่น การแสดงโขน,
ละครที่ใช้การร้องและ (ฐนธัช กองทอง, 2554 : 2) กล่าวว่า การร�ำในการด�ำเนินเรื่อง ที่เรียกว่า ละครร�ำ ได้
ถูกปรับรูปแบบและวิธีการน�ำเสนอให้ทันสมัยตามแบบอย่างละครทางตะวันตกเกิดเป็นละครพันทาง ละคร
ดึกด�ำบรรพ์ ละครพูด ซึ่งถือเป็นมหรสพบันเทิงที่ได้รับความนิยมปละผูกพันกับคนไทยมายาวนาน ดังนั้น
การละครในประเทศไทยจึงได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ไทยอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2510 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเริม่ มีการเปิดภาควิชาทีศ่ กึ ษาศิลปะการละครขึน้ โดยเริม่
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีค่ ณะอักษรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีค่ ณะศิลปกรรมศาสตร์
ละครเวทีจงึ เป็นเครือ่ งมือในการเสนอความคิด เพือ่ กระตุน้ ให้ผชู้ มตระหนักถึงปัญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ ของเหล่า
ปัญญาชน เมือ่ ละครเวทีไทยได้รบั ความนิยมอีกครัง้ จึงเกิดการตัง้ กลุม่ ละครเวทีหรือคณะละครอาชีพขึน้ จาก
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวท�ำให้ละครเวทีไทยกลับมาได้รบั ความนิยมอีกครัง้ บริษทั ละครเวทีไทยทีม่ กี ารผลิตและ
จัดแสดงละครเวทีอย่างต่อเนื่อง
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ละครเวทีในประเทศไทย ได้รบั อิทธิพลจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นประเทศหนึง่ ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์การ
ผลิตละครเวทีมายาวนาน สามารถด�ำเนินงานเป็นอุตสาหกรรมบันเทิง ทีส่ ำ� คัญละครเวทีในสหรัฐอเมริกาสร้าง
ชื่อเสียงและรายได้มหาศาล ละครเวทีในอเมริกาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ละครเวทีเชิง
พาณิชย์ (Commercial theater) และละครเวทีที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร (Not-for-profit theater) ส�ำหรับละคร
เวทีเชิงพาณิชย์ หรือ ละครเวทีที่แสวงหาผลก�ำไรในสหรัฐอเมริกา (Stephen Langley, 2015 : 5)ได้นิยามไว้
ว่า “Commercial theater เป็นองค์กรหรือบริษทั ทีจ่ า้ งกลุม่ นักแสดง (กลุม่ นักแสดงทีร่ วมตัวกัน) เพือ่ แสวงหา
ผลก�ำไรเพือ่ เจ้าของ, หุ้มส่วน และหรือนักลงทุน แบ่งเป็นประเภทดังนี้ Broadway ,Off-Broadway, National
(First Class) Companies, Bus-Truck Companies, Industrial Shows, Theater For Young Audiences,
Cabaret Theater, Stock Theatre และ Dinner Theatre” ในขณะที่ (พันพัสสา ธูปเทียน, 2560 : สัมภาษณ์)
ให้ความหมายของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไว้วา่ “ละครเวทีเชิงพาณิชย์ คือ การท�ำละคร ทีเ่ น้นเรือ่ งการท�ำผลก�ำไร
ให้คงอยู่ คนที่ท�ำละครบริษัทส่วนใหญ่ คือเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่ 90% ของละครในประเทศไทยของเรา
มันก็เชิงพาณิชย์ทั้งนั้น” (มารุต สาโรวาท, 2560 : สัมภาษณ์) ให้ความหมายในทิศทางเดียวกัน แต่มีข้อคิด
เห็นเพิ่มเติมว่า “ละครเวทีเชิงพาณิชย์ คือ ละครเวทีที่ท�ำแล้วต้องได้ก�ำไร ก�ำไรในที่นี้หมายถึง ก�ำไรทั้งผู้ผลิต
คือ เรื่องของเงิน และ ก�ำไรกับผู้ชม คือ ความสุขที่ผู้ชมได้รับจากการเสพงานที่ตัวเองได้ชม”
เมือ่ ผูว้ จิ ยั พิจารณาละครเวทีเชิงพาณิชย์ ในช่วงเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา พบว่า ผูผ้ ลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ที่
มีการผลิตละครเวทีอย่างต่อเนื่องมีจ�ำนวน 6 บริษัท ผลงานละครเวทีมีการสร้างสรรค์ รูปแบบและวิธีการน�ำ
เสนอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมในบริบทสังคมไทยที่หลากหลาย งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาการบริหารจัดการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผู้บริหารที่ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาละครเวทีไทยเชิงพาณิชย์ในบริบทสังคมไทยต่อไป.
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2560
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ ที่สร้างสรรค์งานละครเวทีอย่างต่อ
เนื่อง ในปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 6 บริษัท ได้แก่ ได้แก่ 1.บริษัทซีเนริโอ จ�ำกัด 2.บริษัท ดรีมบอก
จ�ำกัด 3.บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด 4.บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน) 5.บริษัท
โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ�ำกัด และ 6.บริษัท คอมมาดี ไลน์ จ�ำกัด โดยผู้วิจัยศึกษาเฉพาะผลงานละครเวทีที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดและผลงานละครเวทีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดของแต่ละบริษัท
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย ใช้
ระเบียบวิธกี ารด�ำเนินงานวิจยั แบบคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริหารหรือผูอ้ ำ� นวยการสร้าง
ของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย จ�ำนวน 6 บริษัท
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยแบบสัมภาษณ์
ต้องผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 2 ท่านและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ละครเวที 1 ท่าน
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการบริหารจัดการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย โดยใช้หลักส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(SERVICE MARKETING MIX หรือ 7P’s ได้แก่ Product, Price, Promotion, People, Place, Physical,
Process) ในการวิเคราะห์ พบว่า
การผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (Product) พบว่า 5 บริษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ (บริษทั ซีเนริโอ จ�ำกัด,
บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท โต๊ะกลม
โทรทัศน์ จ�ำกัด และ บริษัท คอมมาดี ไลน์ จ�ำกัด) ต้องประชุมเลือกและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเลือก
เรื่องหรือบทละครที่ใช้ในการผลิตก่อนเป็นล�ำดับแรก อีก 1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอก จ�ำกัด) ไม่สนใจกลุ่มเป้า
หมาย แต่ผลิตผลงานตามความต้องการของทีมงานในบริษัท บทละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ร้อยละ
100 จะเป็นเรื่องที่แสดงถึงเหตุการณ์ในอดีต ในประเด็นของรูปแบบในการน�ำเสนอ พบว่า รูปแบบการน�ำ
เสนอละครเวทีทไี่ ด้รับความนิยมมากทีส่ ุด ร้อยละ 100 คือ รูปแบบละครเพลง ขณะทีร่ ปู แบบซึ่งทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมน้อยที่สุด คือ ละครพูด
พบว่า บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ที่ต้องเลือกและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ก่อนการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 88.33 บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ที่ไม่สนใจกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 16.66
การก�ำหนดราคาบัตรเข้าชมละครเวที พบว่า 5 บริษัท (บริษัทซีเนริโอ จ�ำกัด, บริษัท เจเอสแอล
โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ�ำกัด
และ บริษัท คอมมาดี ไลน์ จ�ำกัด) ก�ำหนดราคาบัตรไว้ 6 ระดับ (500 บาท, 1,000 บาท, 1,500 บาท, 2,000
บาท, 2,500 บาท และ 3,000 บาท) และเลือกจ�ำหน่ายบัตรผ่านช่องทางบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ�ำกัด อีก
1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอก จ�ำกัด) ก�ำหนดราคาบัตรจากการค�ำนวณต้นทุนการผลิตละครเวทีของบริษัท และ
จัดจ�ำหน่ายบัตรด้วยช่องทางเฟซบุคและเวปไซด์ของบริษัท
สรุปได้วา่ บริษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์กำ� หนดราคาบัตรไว้ 6 ระดับ ได้แก่ บัตรราคา 500 บาท, 1,000
บาท, 1,500 บาท, 2,000 บาท, 2,500 บาท และ 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.33 บริษัทผลิตละครเวทีเชิง
พาณิชย์ที่ก�ำหนดราคาบัตรจากต้นทุนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 16.66
การส่งเสริมการขาย พบว่า การขายบัตรในช่วงเทศกาลของทุกบริษทั ได้ผลดีทสี่ ดุ นอกจากนีท้ กุ บริษทั มี
การส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา การร่วมกับผู้สนับสนุน
ที่เรียกว่า Sponsorship เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆ เช่น การขายบัตรก่อนการจัดแสดง เรียกว่า
Early bird หรือ Pre-Sale, การขายบัตรแบบเหมารอบ เป็นต้น ในประเด็นช่องทางการจ�ำหน่ายบัตร พบว่า
5 บริษัท (บริษัทซีเนริโอ จ�ำกัด, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ�ำกัด และ บริษัท คอมมาดี ไลน์ จ�ำกัด) จ�ำหน่ายบัตรผ่านช่อง
ทางบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ�ำกัด อีก 1 บริษัท (ดรีมบอก จ�ำกัด) จ�ำหน่ายบัตรผ่านช่องทางเฟซบุค และ
เวปไซด์ของบริษัท
สรุปได้ว่า การจ�ำหน่ายบัตรของบริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ในช่วงเทศกาลของทุกบริษัทได้ผลดี
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 มีบริษัทจ�ำหน่ายบัตรผ่านช่องทาง บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ
88.33 ขณะที่บริษัทที่จ�ำหน่ายบัตรผ่านช่องทางเฟซบุค และ เวปไซด์ของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 16.66
บุคลากรในการผลิตละคร พบว่า 5 บริษทั (บริษทั ซีเนริโอ จ�ำกัด, บริษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด,
บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท โต๊ะกลม โทรทัศน์ จ�ำกัด และ บริษัท คอมมาดี ไลน์
จ�ำกัด) ใช้นักแสดงหรือศิลปินที่มีชื่อเสียงในการผลิตละครเวที ขณะที่อีก 1 บริษัท (บริษัท ดรีมบอก จ�ำกัด)
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พิจารณาจากคุณภาพของนักแสดงโดยไม่คำ� นึงถึงชือ่ เสียงของนักแสดง ส�ำหรับบุคลากรการจัดการ ทุกบริษทั
ใช้บุคลากรหรือพนักงานภายในบริษัท ส่วนงาน Production Team ได้แก่ ฝ่ายเสื้อผ้า แสง เสียง และฉาก
ทุกบริษัท จัดจ้างบุคลากรจากภายนอก
สรุปได้ว่า บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ที่ใช้นักแสดงหรือศิลปินผู้มีชื่อเสียงในการผลิตงานละคร คิด
เป็นร้อยละ 88.33 บริษัทที่เลือกนักแสดงโดยพิจารณาจากคุณภาพการแสดง คิดเป็นร้อยละ 16.66 ขณะ
ที่ประเด็นบุคลากรการจัดการ ทุกบริษัทใช้บุคลากรภายในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 100 ทว่าบุคลากรที่เป็น
Production Team ทุกบริษัทจัดจ้างบุคลากรจากภายนอก คิดเป็นร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน
ในประเด็นสถานที่จัดแสดง พบว่า 2 บริษัท (ซีเนริโอ จ�ำกัด และบริษัทโต๊ะกลม จ�ำกัด) มีโรงละครของ
บริษัทได้แก่ โรงละครรัชดาลัย และโรงละครสยามพิฆเนศ ตามล�ำดับ ขณะที่อีก 4 บริษัท (บริษัท ดรีมบอก
จ�ำกัด, บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด, บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท
คอมมาดี้ไลน์ จ�ำกัด ไม่มีโรงละครของตนเอง ดังนั้น ทั้ง 4 บริษัทจึงต้องเช่าโรงละครเพื่อจัดแสดงละคร หลัก
การเลือกโรงละครของทั้ง 4 บริษัท เลือกจาก งบประมาณ องค์ประกอบของโรงละครที่จะสนับสนุนบทละคร
และความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ บริษทั ยังพิจารณาจากองค์ประกอบแวดล้อม อาทิ ทีจ่ อดรถ ห้องน�ำ้
สรุปได้วา่ บริษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ทมี่ โี รงละครเป็นของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 33.32 บริษทั ทีไ่ ม่มี
โรงละครเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 66.64
การตกแต่งสถานทีจ่ ดั แสดง พบว่า บริษทั ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ทกุ บริษทั คิดเป็นร้อยละ 100 ให้ความ
ส�ำคัญกับการตกแต่งสถานที่ ได้แก่ การจัดสถานที่เพื่อรับบัตรชมละคร การจัดป้ายให้ข้อมูลแก่ผู้ชมละคร
การเตรียมสถานที่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้ชมสูงอายุและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย การเตรี
ยมรถพยาบาลเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน การเตรียมสถานที่จอดรถ การเตรียมห้องน�้ำ การเตรียมความพร้อม
ภายในโรงละคร การดูแลความสะอาด การดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ ทุกบริษัทยังให้ความส�ำคัญกับ
การตกแต่งด้านหน้าโรงละคร อาทิ Photo Backdrop , การจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงเพื่อให้ผู้
ชมถ่ายรูป หรือ มีการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับผู้ชมละครก่อนเข้าชมการแสดง
กระบวนการดูแลผู้ชม พบว่า บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ทุกบริษัทคิดเป็นร้อยละ 100 ให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลผู้ชม ทุกบริษัทมีการจัดเตรียมพนักงานเพื่อดูแลผู้ชม ทุกกระบวนการ ทุกช่วงเวลา ตั้งแต่
การต้อนรับผู้ชม การรับบัตรชมละคร การให้ข้อมูลแก่ผู้ชม การน�ำผู้ชมเข้าสู่โรงละคร การให้บริการในช่วง
พักครึง่ เวลา การดูแลผูส้ งู อายุและผูบ้ กพร่องทางร่างกาย การดูแลผูช้ มกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน
เหล่านี้ บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ทุกบริษัทให้ความส�ำคัญ
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาการบริหารจัดการของละครเวทีเชิงพาณิชย์ไทย โดยใช้หลักส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (SERVICE MARKETING MIX หรือ 7P’s ได้แก่ Product, Price, Promotion, People, Place, Physical, Process) พบว่า ขั้นตอนแรกในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ คือ การประชุมทีมงานเพือ่ พิจารณากลุ่ม
เป้าหมายหรือกลุ่มผู้ชม เพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์และเลือกบทละคร สอดคล้องกับ (นภาวรรณ คณานุรักษ์,
2555 : 88) ได้กล่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าไว้ว่า ธุรกิจทุกประเภทอยู่รอดได้
เพราะลูกค้า ดังนั้น การวิเคราะห์ลูกค้าจึงเป็นส่วนที่ส�ำคัญมาก เพื่อน�ำข้อมูลไปพิจารณาจัดการผลิตภัณฑ์
การเลือกบทละครมักเลือกเป็นบทละครเก่าซึ่งเป็นที่รู้จัก หรือ เคยผลิตมาแล้ว เนื้อหาเป็นเหตุการณ์ย้อนยุค
ซึง่ อาจเป็นเพราะเชือ่ ในความส�ำเร็จทีเ่ คยเกิดขึน้ จึงหลีกเลีย่ งความเสีย่ งด้วยการเลือกบทละครเก่า อาจสรุป
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ได้ว่า ลักษณะผู้ชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ มีสภาวะการถวิลหาอดีต (nostalgia) ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจ
สะท้อนได้ว่าประเทศไทยมีสภาวะตึงเครียดด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ท�ำให้คนไทยต้องการหลีก
หนีจากสภาวะความวุ่นวายในปัจจุบัน สอดคล้องกับ (วิลเลี่ยม เคลลี่ อ้างใน พัฒนา กิตติอาษา, 2546 : 5)
ได้กล่าวเกี่ยวกับ สภาวะการถวิลหาอดีตว่า สภาวะนี้มักเกิดกับคนในยุคสมัยใหม่ ตามเมืองใหญ่ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ขาดความมั่นคง เบื่อและผิดหวังกับปัจจุบัน นอกจากนี้ยัง
ปรากฏข้อน่าสังเกตว่า ช่วงเวลาในการจัดแสดงละคร ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์
กล่าวคือ ส่งผลกับการตัดสินใจซื้อบัตรเพื่อชมละคร
ในประเด็นการตั้งราคาบัตรเข้าชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ ผู้ผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์มีการตั้งราคาบัตร
ที่หลากหลาย แสดงให้เห็นว่า บริษัทผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์แบ่งกลุ่มผู้ชมตามฐานะหรือก�ำลังซื้อของผู้
ชม นอกจากนี้ราคาบัตรชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราย
ได้ของประชากรไทย ผู้ที่สามารถชมละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยจึงมีเพียงผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึง
รายได้สูงเท่านั้น นอกจากนี้ การตั้งราคาบัตร
นอกจากนั้น การส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรม
ของคนไทยที่ให้ความส�ำคัญกับช่วงเทศกาล ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายมากกว่าปกติ ดังนั้น ยอดการขายบัตร
จึงสูงกว่าปกติ สอดคล้องกับ (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2552 : 2553) ที่ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรม
ที่ใช้เป็นสิ่งล่อใจลูกค้าในการซื้อ การเลือกใช้ช่วงเวลาส�ำคัญที่มีผลต่อจิตใจลูกค้าในการเสนอขายก็เป็นอีก
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้วิจัยเห็นว่า บริษัทควรสร้างสรรค์การส่งเสริมการขายที่น่าสนใจเองโดยไม่รอ
ช่วงเทศกาลหรืออาศัยความร่วมมือของผู้สนับสนุน บริษัทอาจจัดให้มีการศึกษาวิจัยการซื้อบัตรชมละคร
อย่างจริงจัง เพื่อน�ำไปสู่การส่งเสริมการขายที่ตอบสนองต่อผู้ชมไทยอย่างแท้จริง ดังที่ (Kotler and Phipip,
2006 : 54) กล่าวว่า “สิ่งส�ำคัญในการส่งเสริมการขาย คือ การหาวิธีกระตุ้นความต้องการให้ซื้อสินค้าและ
บริษัทควรสร้างสรรค์การส่งเสริมการขายแบบฉบับเฉพาะของบริษัท”
ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ ละครเวทีในประเทศไทยควรบริหารจัดการด้วยระบบ Commercial (เชิงพาณิชย์) เพือ่ ให้
เกิดการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ เกิดผลก�ำไรอันน�ำไปสู่การด�ำรงอยู่ของบริษัท และการสร้างสรรค์ผลงาน
ละครเวทีตอ่ ไป แต่ผผู้ ลิตละครเวทีควรมีจติ ส�ำนึกในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่เอาเปรียบผูช้ มในการสร้างสรรค์
งานละครเวทีด้วยเหตุผลเชิงธุรกิจ การตั้งราคาบัตรและการบริการในส่วนต่างๆ ต้องสมเหตุสมผล เพราะผู้
วิจยั เชือ่ ว่า ความสมดุลระหว่างธุรกิจทีแ่ สวงหาผลก�ำไร (เชิงพาณิชย์) กับ สุนทรียศาสตร์แห่งศิลปะการแสดง
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยด�ำรงอยูไ่ ด้ ทว่า ทิศทางอนาคตของละครเวที
เชิงพาณิชย์ไทยไม่สามารถเติบโตได้มาก เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น คนไทยไม่เห็นความส�ำคัญ
ของการเสพงานศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานละครไม่สามารถผลิตผลงานที่หลากหลายได้ การไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐ โรงละครไม่เพียงพอต่อการน�ำเสนอผลงานละคร เป็นต้น ดังนั้น ละครเวทีเชิงพาณิชย์
ในประเทศไทยจึงเป็นเพียงมหรสพบันเทิงเฉพาะกลุ่ม ไม่สามารถด�ำเนินเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตละคร
เวที เฉกเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นแบบการผลิตละครเวทีเชิงพาณิชย์ได้เลย.
ข้อเสนอแนะ
นอกจากการศึกษาวิจัยในประเด็นการบริหารจัดการละครเวทีเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยแล้ว ผู้ที่สนใจ
ศึกษาด้านการละครและศิลปะการแสดง อาจมุ่งท�ำการวิจัยในการบริหารจัดการงานด้านบันเทิงอื่นๆ อาทิ
การบริหารจัดการการแสดงละคร แสง เสียง (Light and Sound) ในประเทศไทย และการบริหารจัดการการ
แสดงสด (Live Show) ในประเทศไทย.
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