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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มี
วัตถุประสงค๑ เพื่อการศึกษาการบริหาร งานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด และ ศึกษา     
กลยุทธ๑การบริหาร งานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู๎ให๎ข๎อมูล
หลัก (Key Informant) ประกอบด๎วย  บุคลากรของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด คือ
ผู๎บริหารบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด จ านวน 1 ทํานและกลุํมประสานงาน หรือผู๎ปฏิบัติงาน
ในการผลิตละครโทรทัศน๑ จ านวน 10 ทําน รวมถึงการวิเคราะห๑จากเอกสาร (Documentary 
Analysis) 

ผลการศึกษาพบวํา บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีการบริหารงานองค๑การ 
ได๎แกํ 1) การบริหารงานบุคคล โครงสร๎างองค๑กรขนาดเล็ก จ๎างพนักงานประจ าฉพาะสํวนที่จ าเป็น 
และเน๎นการจ๎างงานพนักงานอิสระ (Freelance) 2) การบริหารงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ 
ได๎แกํ คําเชําสถานที่ คําจ๎างพนักงานหรือทีมงาน คําเชําซื้อเครื่องแตํงกาย และคําใช๎จํายฉุกเฉินเมื่อ
เกิดป๓ญหาเฉพาะหน๎า 3) การบริหารเวลา เตรียมการถํายท า (Pre – Production) ใช๎ระยะเวลาใน
การผลิตละครโทรทัศน๑ตํอเรื่องประมาณ 2 ปี โดยเป็นการคัดเลือกบทประพันธ๑ท าบทละครโทรทัศน๑
ประมาณ 6 – 7 เดือน ถํายท าละครโ ทรทัศน๑ (Production) ประมาณ 8 – 9 เดือน ท๎ายสุดคือการ 
ตัดตํอละครโทรทัศน๑และควบคุมเพลงประกอบละครโทรทัศน๑ (Post – Production) ประมาณ  3 – 
5 เดือน โดยในการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัททอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีการผลิต
ละครโทรทัศน๑ตามขั้นตอนของแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายโทรทัศน๑ ซึ่งประกอบด๎วย 1) ข้ันตอนการ
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เตรียมงาน (Pre – Production) 2) ข้ันตอนการถํายท า (Production) และ 3) ข้ันตอนการตัดตํอ 
(Post – Production)  

จากการศึกษากลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัททอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
พบวํามีกลยุทธ๑การบริหารงานองค๑การ รวม 7 กลยุทธ๑ ประกอบด๎วย 1) กลยุทธ๑ ทอง Homemade 
คือการวางโครงสร๎างองค๑กรขนาดเล็ก และบริหารในลั กษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน 2) กลยุทธ๑   
เล็ก ๆ ใชํ ใหญํ ๆ ทอง (ยัง ) ไมํท า คือการเลือกผลิตละครโทรทัศน๑ที่ไมํเกินก าลังขององค๑การ         
3) กลยุทธ๑คนรู๎ใจของทอง คือมีการคัดเลือกพนักงานอิสระบางสํวนจากผู๎ที่รู๎จั กค๎ุนเคยหรือ 
เคยรํวมงานกันมากํอน 4) กลยุทธ๑ศรีทนทองได๎ คือบุคลากรในองค๑การที่มีความอดทนในการท างาน
และแรงกดดัน 5) กลยุทธ๑หมูไปไกํมา คือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน๑ระหวํางองค๑การกับผู๎ที่มี 
สํวนเกี่ยวข๎องภายนอกองค๑การ 6) กลยุทธ๑ทองผสมแผนที่ คือการคัดเลือกสถานที่ถํายท าตํางสถานที่
กัน เพื่อลดคําใช๎จํายในการเชําสถานที่ และ 7) กลยุทธ๑ทองบุกถึงที่ คือผู๎บริหารมีการบริหารงาน 
เชิงรุก เข๎าถึงการท างานทุก ๆ ฝ่าย  

ในสํวนของการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษั ททอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 
จ ากัด พบวํามีกลยุทธ๑การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ รวม 7 กลยุทธ๑ ประกอบด๎วย 1) กลยุทธ๑ 
ทองจัดทุกกระเบียดนิ้ว คือลักษณะการท างานของผู๎จัดละครโทรทัศน๑รวมถึงควบคุมงานทุกฝ่าย 
ด๎วยตนเอง 2) กลยุทธ๑รักของทองชนะทุกอยําง คือละครโทรทัศน๑ทุกเรื่ องของบริษัทฯ จะมีแกํน 
ของเกี่ยวกับความรัก (Love Story) 3) กลยุทธ๑เรื่องเกํา ทองเลําใหมํ คือมีการเลือกน าละครมาผลิต
ซ้ ามาจากการเป็นละครที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เคยรํวมแสดงหรือเป็นเรื่องที่สนใจ 4) กลยุทธ๑ทองสร๎าง
อาชีพ คือเน๎นให๎ตัวละครหลักมีอาชีพอยํางชัดเจน เพื่อความสมจริงของตัวละคร 5) กลยุทธ๑แอนทอง
เคลียร๑เอง คือผู๎จัดละครโทรทัศน๑ประสานงานหรือแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดข้ึนระหวํางถํายท าด๎วยตนเอง  
6) กลยุทธ๑แอนทองแนะแนว คือผู๎จัดละครโทรทัศน๑แนะน าการแสดงให๎กับนักแสดง โดยอาศัย
ประสบการณ๑ทางการแสดงละครโทรทัศน๑ 7) กลยุทธ๑ทองจิตสัม ผัส คือตัดตํอละครโทรทัศน๑โดยการ
พิจารณาผํานประสบการณ๑ของผู๎จัดละครโทรทัศน๑และการคาดเดาความนิยมของผู๎ชมละครโทรทัศน๑
ในขณะนั้น  

 
ค าส าคัญ: การบริหาร, กลยุทธ๑, การผลิตละครโทรทัศน๑ 
 
 
 
 



(3) 
 

Independent Study Title MANAGEMENT STRATEGIES OF THONG 
ENTERTAINMENT CO.,LTD. 

Author Miss Ranee Campen 
Degree Master of Arts 
Major Field/Faculty/University Mass Communication Administration 

Faculty of Journalism and Mass 
Communication 
Thammasat University 

Independent Study Advisor  Ph.D. Monaiphol Ronavej 
Academic Years 2015 
 

 ABSTRACT 
 

The objective of the research is to study the management of Thong 
Entertainment Co.,Ltd and its management strategic. This is qualitative research using 
in-depth interview. Data are collected from key informants consisting of 1 executive 
of the company and 10 coordinators/practitioners of TV drama production, as well as 
from documentary analysis. 

The finding yield that Thong Entertainment Co.,Ltd has adopted the 
following organizational management practices: 1) personnel management suitable 
for a small-size organization, i.e. hiring permanent workers only for necessary jobs 
and, in particular, hiring freelance, 2) budget management based on the rents of 
venues, employment of workers or teams of workers, renting/purchasing of 
customer, and emergency expenses for specific windows, 3) time management based 
on the time spent on producing TV drama, in general about 2 years for each drama 
series, selection of books and stories, writing TV drama scripts taking about 6-7 
months, pre-production, production lasting about 8-9 months, and finally editing and 
arranging musical score (post-production, taking about 3-5 months). The company’s 
TV drama production management follows the following steps: 1) pre-production,  
2) production, and 3) post-production. 
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A study of company’s management strategies reveals 7 strategies:  
1) “THONG Homemade” strategy involving laying down a structure of a small-sized 
organization and adopting a family industry approach, 2) “Small, THONG OK; Big Not 
Yet” strategy, i.e. choosing to produce TV drama within the organization’s capacity,  
3) “People Who Know THONG” strategy, selecting some of the freelance from those 
who are familiar or who used to work with the company, 4) “Keeping up with 
THONG” strategy, i.e. personal able to persevere and work under pressure, 5) “Trade 
off” strategy, whereby there is an exchange of interests between the organization 
and external parties, 6) “THONG’s Combined Mapping” strategy, whereby different 
shooting sites are chosen to reduce cost of renting venues, and 7) “THONG Always 
There” strategy, whereby the management is proactive, keeping in touch with the 
work of every section. 

With regard to the company’s TV drama production, the company also 
has 7 management strategies: 1) “THONG Preparation in All Aspects” strategy, 
whereby the management organizes and controls every aspect of the drama program 
in person, 2) “THONG’s love conquers All” strategy, whereby every TV drama series 
of the company is centered around a love story, 3) “An Old Story Retold by THONG” 
strategy, whereby an old drama of the company is reproduced with the TV script 
revised to suit the current time, 4) “THONG’s Focus on Occupation” strategy, 
whereby all the characters follow a certain career path to make the story more 
realistic, 5) “ANN THONG Doing Its Own Problem-solving” strategy, whereby the 
people responsible for the drama coordinate or solve problems that occur during 
the production by themselves, 6) “ANN THONG’s Giving Guidance” strategy, whereby 
the people responsible for the drama give advice to actors as a way to pass on their 
acting experience, and 7) “THONG’s Empathy” strategy, whereby the responsible 
people edit the TV drama based on their experience and expectation of the TV 
viewers at the time. 
 
Keywords: Management, Strategy, Drama television production 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค๎นคว๎าอิสระเรื่อง “กลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑ เทนเม๎นท๑ 
จ ากัด” เลํมนี้ส าเร็จลุลํวงด๎วยดีจากค าแนะน า การดูแลเอาใจใสํ การชํวยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในทุกเรื่องจาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร .พจนา ธูปแก๎ว ประธานกรรมการสอบค๎นคว๎าอิสระ 
อาจารย๑ ดร . โมไนยพล รณเวช กรรมการและอาจารย๑ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ และ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย๑ ดร.อัจฉรา ป๓ณฑรานุวงศ๑ กรรมการสอบการค๎นคว๎าอิสระ ท าให๎การค๎นคว๎าอิสระเลํมนี้
เกิดความสมบูรณ๑สูงสุด 

ขอบพระคุณ คุณแมํ รวมถึงคุณพํอที่ลํวงลับไปแล๎ว ที่ให๎การสนับสนุน ผลักดัน  
ให๎ค าแนะน า และให๎ก าลังใจลูกคนนี้ไมํเคยหําง ลูกหวังวําทํานทั้งสองจะภูมิใจในความส าเร็จครั้งนี้ของ
ลูก ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่คอยให๎ก าลังใจ ให๎ความชํวยเหลือและสนับสนุนในทุกด๎าน รวมถึงเพื่อน ๆ 
MCA 17 ที่คอยให๎ค าปรึกษาและอยูํเคียงข๎างกันเสมอ จนการค๎นคว๎าอิสระนี้ส าเร็จ 

สุดท๎ายนี้ ขอขอบคุณพี่แอน ทองประสม และทีมงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑          
เทนเม๎นท๑ จ ากัด ทุกทําน ที่เสียสละเวลาอันมีคําของทํานในการให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ส าหรับการ
ค๎นคว๎าอิสระในครั้งนี้ ผู๎ศึกษาซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอยํางยิ่ง ตลอดจนขอขอบคุณทุก ๆ ทํานทั้งที่
กลําวนาม และไมํได๎กลําวนามในที่นี้ ที่คอยชํวยเหลือ สนับสนุน และเป็นก าลั งใจให๎ผู๎ศึกษาด๎วยดี 
มาตลอดจนการค๎นคว๎าอิสระส าเร็จได๎ด๎วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 ละครโทรทัศน๑ถือเป็นรายการที่ได๎รับความนิยมอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน 
เนื่องจากละครโทรทัศน๑มีการน าเสนอหลากหลายประเภท มีชํองทางการออกอากาศหลาย
สถานีโทรทัศน๑ ท าให๎ผู๎ชมเข๎าถึงได๎งําย และยังสร๎างรายได๎ที่มีมูลคําสูงให๎กับสถานีโทรทัศน๑ ท าให๎
สถานีโทรทั ศน๑หลาย ๆ สถานีให๎ความส าคัญกับละครโทรทัศน๑ โดยการขยายชํวงเวลาในการ
ออกอากาศมากกวํา 1 ชํวงเวลา ดังนั้นจะเห็นได๎วําการที่ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ หรือ กสทช . ได๎เปลี่ยนระบบการออกอากาศจากระบบ  
อนาล็อคมาเป็นระบบดิจิตอลนั้น สํงผลให๎ประเทศไทยมีชํองทางการออกอากาศของกลุํมชํองประเภท
บริการสาธารณะและชุมชน ที่รู๎จักกันวําฟรีทีวี (FREE TV) จ านวน 24 ชํอง แบํงเป็นการบริการชุมชน 
จ านวน 12 ชํอง และการบริการสาธารณะ จ านวน 12 ชํอง เพิ่มจากเดิม 6 ชํอง ได๎แกํ สถานีโทรทัศน๑
ไทยทีวีสี ชํ อง 3, สถานีโทรทัศน๑กองทัพบก ชํอง 5, สถานีโทรทัศน๑สีกองทัพบก ชํอง 7, 
สถานีโทรทัศน๑โมเดิร๑นไนน๑ ชํอง 9, สถานีโทรทัศน๑แหํงประเทศไทย ชํอง 11 และสถานีโทรทัศ น๑ไทย 
พีบีเอส ท าให๎สถานีโทรทัศน๑เสรีหลายสถานีได๎บรรจุผังรายการละครโทรทัศน๑รูปแบบบันเทิงประเภท
ละครโทรทัศน๑เข๎าในผังของสถานี เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎ชม และคาดหวังจ านวนผู๎ชม 
และรายได๎จากโฆษณาที่เพิ่มข้ึน ตลอดจนสํงผลให๎มีบริษัทรับผลิตละครโทรทัศน๑รายใหมํ ๆ เกิดข้ึ น
เป็นจ านวนมากตามมาด๎วย ไมํเว๎นแม๎กระทั้ง สถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีชํอง 3 ซึ่งถือเป็นสถานีโทรทัศน๑
เสรีขนาดใหญํ ที่มีการออกอากาศละครโทรทัศน๑ในหลายชํวงเวลา และมีบริษัทผลิตละครหลายบริษัท 
แตํก็ยังคงเปิดรับและให๎โอกาสบริษัทรับผลิตละครโทรทัศน๑รายใหมํ เข๎ามาน าเสนอและ ผลิตละคร
ให๎กับสถานีอยํางตํอเนื่องเชํนกัน ทั้งนี้ก็ยังคงปฏิเสธไมํได๎วํารายได๎จากการโฆษณาสํวนใหญํมาจาก
รายการประเภทละครโทรทัศน๑ 
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ภาพที่ 1.1 แสดงรายได๎คําโฆษณาสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 แยกตามกลุํมประเภทรายการพร 
จาก บทความ “BEC ค่าโฆษณาหด 20% อาจล่มสลายเพราะสรยุทธ์”, โดย ภักตร๑เปี่ยม, 2555, 
กรุงเทพฯ 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงถึงร ายได๎คําโฆษณาสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 แยกตามกลุํม

ประเภทรายการจะเห็นได๎วํา ร๎อยละ 50 ของรายได๎มาจากชํวงละครทุกชํวงเวลาที่มีการออกอากาศ 
ท าให๎ธุรกิจการรายการละครโทรทัศน๑ขยายตัวมากขึ้น และเกิดบริษัทผลิตละครโทรทัศน๑หรือที่รู๎จัก 
ในนามผู๎จัดละครได๎รับความนิยมมากข้ึน เห็นได๎จากสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีชํอง 3 ซึ่งป๓จจุบันมีผู๎จัด
ละคร จ านวนมากกวํา 40 ราย เป็นบริษัทผลิตละครโทรทัศน๑รายใหมํที่กํอตั้งข้ึนในชํวงปี พ .ศ.2555 
ถึงป๓จจุบัน (พ.ศ. 2559) จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.1  
 
แสดงบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ.2555 – พ.ศ. 2558 

ผู้จัดละคร บริษัทผลิตละครโทรทัศน์ ปีที่ก่อตั้ง  

บุษกร วงศ๑พัวพันธ๑ บริษัท ซิติเซํนเคน จ ากัด 2555 

ปาจารีย๑ ณ ณคร บริษัท พุด-เดิ้น จ ากัด 2555 

แอน ทองประสม บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นต๑ จ ากัด 2555 

รัสรินทร๑ และบอย โกสิยพงษ๑ บริษัท กู๏ดดิว เอนเตอร๑เทนเม๎นต๑ จ ากดั 2555 

ปิยะ เศวตพิกุล บริษัท โซนิกซ๑ บูม จ ากัด 2556 
 

http://www.panphol.com/category/บทความแนะนำ/ทำไม-เจ๊งตลอด/page/2/,%20โดย
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แสดงบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ที่ก่อตั้งในปี  พ.ศ.2555 – พ.ศ. 2558 
(ต่อ) 

ผู้จัดละคร บริษัทผลิตละครโทรทัศน์ ปีที่ก่อตั้ง  

ยุทธนา ลอพันธ๑ไพบูลย๑ บริษัท ถนัดละคร จ ากัด 2556 

ณพสิทธ์ิ เที่ยงธรรม  บริษัท ณวลาร๑ท นิมิต จ ากัด 2557 

เฉิดบุญ ภักดีวิจิตร  บริษัท อาหลอง กรุ๏ป จ ากัด 2558 
 

หมายเหต:ุ จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 
 จากตารางที่ 1.1 จะเห็นได๎วําบริษัทผลิตละครโทรทัศน๑ทุกบริษัทมีผู๎บริหารของบริษัท
หรือผู๎จัดละครที่มีความเกี่ยวข๎องกับละครโทรทัศน๑ เชํน บริษัท  ถนัดละคร จ ากัด บริหารงานโดย
ยุทธนา  ลอพันธ๑ไพบูลย๑ (ผู๎ก ากับการแสดงโทรทัศน๑ ) บริษัท  อาหลอง กรุ๏ป จ ากัด บริหารงานโดย     
เฉิดบุญ  ภักดีวิจิตร (ผู๎จัดและผู๎ก ากับการแสดงโทรทัศน๑ ) บริษัท  พุด-เดิ้น จ ากัด บริหารงานโดย       
ปาจารีย๑ ณ ณคร (นักแสดงและพิธีกรรายการโทรทัศน๑ ) และบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นต๑ จ ากัด 
บริหารงานโดยแอน ทองประสม (นักแสดง) เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีบริษัทผลิตละครโทรทัศน๑เดิมที่มี
การขยายฐานการตลาดจากสถานีโทรทัศน๑สีกองทัพบกชํอง 7 มายังสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสี ชํอ ง 3 
คือ กัญจน๑ ภักดีวิจิตร ลูกชายของฉลอง ภักดีวิจิตร ที่น าละครเรื่อง อังกอร๑ ซึ่งเคยเป็นละครที่ได๎รับ
ความนิยมในอดีตมาผลิตรํวมกับสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสี ชํอง 3 และการขยายฐานการผลิต ละครของ
บริษัท กันตนา เอฟโวลูช่ัน จ ากัด ที่ ได๎ขยายการผลิตละครจากที่รํวมกับ สถานีโทรทัศน๑สีกองทัพบก
ชํอง 7 มารํวมกับสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสี ชํอง 3 กับละครเรื่อง ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน รวมถึง 
การเกิดข้ึนใหมํของบริษัทผลิตละครโทรทัศน๑ตํางชํองที่ผู๎จัดละครมาจากการเป็นนักแสดง เชํน 
สถานีโทรทัศน๑สีกองทัพบกชํอง 7 ได๎แกํ ศรัญ๒ู วงศ๑กระจําง ผลิตละคร โทรทัศน๑ในนามคํายสามัญ 
การละคร และอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ผลิตละครโทรทัศน๑ในนามคํายดูมันดี เหลืองสุนทร เป็นต๎น 

ทั้งนี้ ในชํวงปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด (Thong 
Entertainment Co.,Ltd) ถือวําเป็นบริษัทผลิตละครโทรทัศน๑ที่เกิดข้ึน ใหมํ ที่มีผลงานผลิตละคร
โทรทัศน๑ทุกเรื่องที่ผํานมาเป็นที่ยอมรับและได๎รับความนิยมจากผู๎ชมอยํางมาก เป็นบริษัทที่มีความ
นําสนใจในการน ามาศึกษาในเรื่องของกลยุทธ๑และการบริหารเป็นอยํางยิ่ง จากประวัติการกํอตั้งบริษัท 
ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด กํอตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 ด๎วยทุนจดทะเบียน 2 ล๎านบาท 
ป๓จจุบันต้ังอยูํเลขที่ 92/21 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจรับจ๎างผลิตละครโทรทัศน๑ ภายใต๎การบริหารงานโดย  
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แอน ทองประสม นักแสดงที่มีประสบการณ๑ท างานในวงการบันเทิงมานานกวํา 25 ปี เป็นนักแสดงที่มี
ความสามารถทางการแสดงและเป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย โดยแอน ทองประสม ได๎เพิ่มบทบาทจาก
นักแสดงเป็นผู๎บริหารในต าแหนํงกรรมการหรือผู๎จัดละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 
จ ากัด 

จากสภาวการณ๑แขํงขันการผลิตละครโทรทัศน๑ป๓จจุบันจะมีการแขํงขันสูง ผลงานละคร
โทรทัศน๑ของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ที่ออกอากาศในระหวําง พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 
รวม 4 เรื่อง ได๎แกํ ละครเรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว (ออกอากาศปี  พ.ศ.2555) ละครเรื่องสามีตีตรา  
(ออกอากาศปี พ.ศ.2557) ละครเรื่องแอบรักออนไลน๑  (ออกอากาศปี  พ.ศ.2558) และละครเรื่อง   
เพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ  (ออกอากาศปี  พ.ศ.2559) เป็นละครโทรทัศน๑ที่ได๎รับความนิยมและ
ตอบสนองความต๎องการของตลาดในทุกเรื่อง ตั้งแตํเรื่องแรก คือ เรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว ได๎ถูกเสนอ
ช่ือเข๎าชิงรางวัลคมชัดลึก อวอร๑ด ครั้งที่ 10 ซึ่งเข๎าชิงทั้งหมด 3 สาขา ได๎แกํ รางวัลบทโทรทัศน๑ 
ยอดเยี่ยม ผู๎ก ากับยอดเยี่ยม และละครยอดเยี่ยม และได๎ถูกเสนอช่ือเข๎าชิงรางวัลโทรทัศน๑ทองค า  
ครั้งที่ 27 ในสาขา นักแสดงน าหญิงดีเดํน (คิมเบอร๑ลี่ แอน เทียมศิริ) และได๎รับรางวัล Bang Awards 
2013 สาขา Favorite Soundtrack (เพลงรักเธออยูํดี ) ละครเรื่องที่ 2 เรื่อง สามีตีตรา เป็นผลงาน
ละครที่บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลทั้งในและตํางประเทศรวมทั้งสิ้น 17 รางวัล 
และ ได๎รับรางวัลละครตํางประเทศยอดเยี่ยม  (Foreign Drama (Special Award for Award for 
Foreign Drama)) ในงาน International Drama Festival in Tokyo 2015 จากประเทศญี่ปุ่น  
 จะเห็นได๎วําทั้งละครเรื่องแรก (ป๓ญญาชนก๎นครัว) และเรื่องที่สอง (สามีตีตรา ) นั้น เป็น
ละครที่ที่ได๎รับความนิยมและการตอบรับที่จากกลุํมผู๎ชมละคร เนื่องจากทั้งสองเรื่องนี้ เป็นละครที่เคย
ได๎รับความนิยมในอดีตและน ากลับมาท าการผลิตข้ึนใหมํอีกครั้ง หรือเรียกวําละครรีเมค มีรูปแบบ 
การน าเสนอบทละครโทรทัศน๑แบบใหมํให๎มีความสอดคล๎องกับยุคสมัยป๓จจุบัน แตํยังคงแกํนของเรื่อง 
หรือโครงเรื่องเดิม ท าให๎ผู๎ ชมสามารถเข๎าถึงละครได๎งําย และมองหาสิ่งใหมํๆ ในละครที่จะ 
ไมํเหมือนกับที่เคยถํายทอดมาแล๎วในอดีตที่ผํานมา (9 ละครรีเมค ที่กี่ครั้งก็ยัง “เปรี้ยง” !!!, 2556)  
จะเห็นได๎จากการจัดล าดับความนิยมของละครโทรทัศน๑ (เรตต้ิง ) ดังนี้ เรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว เมื่อ
เปรียบเทียบเรตต้ิงเฉลี่ยกับละครโทรทัศน๑เรื่องอื่น ๆ ของสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 ที่ออกอากาศ
ในปี พ.ศ. 2555 ได๎รับความนิยมเป็นล าดับที่ 5 รองจากละครเรื่อง แรงเงา รักเกิดในตลาดสด ขุนศึก 
และกี่เพ๎า  (อันดับละครดังหลังขําวชํอง 3 ประจ าปี 2555, 2559) และเรื่องสามีตีตรา เมื่อ
เปรียบเทียบกับเรตต้ิงเฉลี่ยละครโทรทัศน๑เรื่องอื่น ๆ ของสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 ที่ออกอากาศ
ในปี พ.ศ. 2557 ได๎รับความนิยมเป็นล าดับที่ 1 นอกจากนั้นละครเรื่องสามีตีตรายังติดอันดับละคร
โทรทัศน๑ที่ได๎รับความนิยมสูงที่สุดปี พ.ศ. 2557 โดยอยูํในอันดับที่ 5 รองจากละครเรื่อง สุสานคนเป็น 



5 

 
เจ๎าสาวสลาตัน เพลงรักผาปืนแตก และกุหลาบร๎ายของนายตะวัน (10 อันดับละครที่มีเรตต้ิงสูงที่สุด
ประจ าปี 2557 ชํอง7 ครองแชมป์เข๎าชิง 8 เรื่อง , 2559) ละครเรื่องที่สาม (แอบรักออนไลน๑ ) ยังคง
เป็นละครที่รับความนิยม จะเห็นได๎จากการได๎รับรางวัล 2 รางวัล จากการเสนอช่ือเข๎าชิง 5 รางวัล 
รางวัลที่ได๎รับการเสนอช่ือเข๎าชิง ได๎แกํ รางวัล EFM Awards (94 EFM) สาขาดารายอดนิยม 
(ประจ าเดือน มกราคม 2557 : แอน ทองประสม ), รางวัลสยามดารา สตาร๑ อวอร๑ดส๑ 2015 สาขา 
ละครยอดฮิต และรางวัล TV3 Fanclub Awards 2015 สาขา เพลงประกอบละครยอดนิยม (เพลง 
อยากรู๎หัวใจตัวเอง ) รางวัลที่ได๎รับ ได๎แกํ รางวัล  EFM Awards (94 EFM) สาขา ละครยอดนิยม 
(ประจ าเดือน มกราคม 2558) และดารายอดนิยม (ประจ าเดือน มกราคม 2557: คิมเบอร๑ลี่ แอน 
เทียมศิริ) ซึ่งละครเรื่องแอบรักออนไลน๑ เป็นละครใหมํที่ถูกน ามาผลิตเป็นละครโทรทัศน๑ครั้งแรก แตํก็
ได๎รับความนิยม และสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ชมละครเชํนเดียวกับละครสองเรื่องที่ผําน
มา จากการสังเกตพบวํา ผู๎ก ากับการแสดงของละครเรือ่งป๓ญญาชนก๎นครัว และเรื่องสามีตีตราเป็นคน
เดียวกัน คือ อ าไพพร จิตต๑ไมํงง และมีการเลือกนักแสดงที่เป็นตัวละครหลักคนเดียวกันได๎แกํ 
นักแสดงน าฝ่ายหญิง (คิมเบอร๑ลี่ แอน เทียมศิริ) และนักแสดงน าฝ่ายชาย (ปริญ สุภารัตน๑ ) รวมถึงมี
การเลือกนักแสดงสมทบคนเดียวกับเรื่องที่เคยประสบความส าเร็จมากํอน เชํน ศรีพรรณ ช่ืนชมบูรณ๑ 
ดารณีนุช ปสุตนาวิน และสุมณทิพย๑ เหลืองอุทัย เป็นต๎น และเรื่องที่สี่ เพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ เป็น
ละครเรื่องลําสุดที่ออกอากาศในชํวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นละครรักโรแมนติกด
รามําที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ๑เรื่องสามีเงินผํอน ซึ่งถือวําเป็นละครรีเมคอีกเรื่องหนึ่งของบริษัท 
ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ที่ได๎รับความนิยมและตอบสนองความต๎องการของผู๎ชมละคร ซึ่งเรื่อง
นี้จะมีความแตกตํางตรงที่มีการเพิ่มเติมจากบทประพันธ๑เดิมตรงการน าเสนอเรื่องราวของตัวละคร
หลักที่เน๎นเรื่องของอาชีพ และสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นความรู๎และทันสมัย เห็นได๎จากเรตต้ิงของละคร
เพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษตอนจบ 8.3 (เรตต้ิงตอนจบละครเพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษตอนจบปี 
2559, 2559) จากการสังเกตพบวําละครเพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษเป็นละครเรื่องแรกขอ งโดยบริษัท  
ทอง  เอ็นเตอร๑เทนเม๎นต๑ จ ากัด ที่เปลี่ยนผู๎ก ากับการแสดง และยังคงบทนักแสดงน าฝ่ายหญิง  
(คิมเบอร๑ลี่ แอน เทียมศิริ) นักแสดงสมทบคนเดียวกับเรื่องที่เคยประสบความส าเร็จมากํอน ได๎แกํ ศรี
พรรณ ช่ืนชมบูรณ๑ และดารณีนุช ปสุตนาวิน รวมถึงการให๎นักแสดงเปลี่ยนบทบาทในการแสดงและได๎
รับค านิยมจากผู๎อยํางมาก เชํน ชีรณัฐ ยูสานนท๑ และฐากูร การทิพย๑ เป็นต๎น 
 จากความนิยมของละครเรื่องละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง  เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด
ในแตํละชํวงเวลาน้ัน สามารถอ๎างอิงตามตารางที่ 1.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.2  

 
แสดงเรตต้ิงละครโทรทั ศน๑ที่ผลิตโดยบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นต๑ จ ากัด ระหวําง 
ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 

TV Program A 15+ BKK A 15+ NW 
PANYACHON KON KRUA (2012) 11.60 7.98 

SAMEE TEE TRA (2014) 15.63 10.48 
AEB RAK ONLINE (2015) 10.09 5.05 
PHIANG CHAI KHON NEE  

MAI CHAI.POO WISED (2016) 
9.5 5.79 

หมายเหตุ จาก AcNielsen 
 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น ท าให๎ผู๎ศึกษามีความต๎องการที่จะศึกษากลยุทธ๑การบริหารงาน

ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เพื่อศึกษาการบริหารงานองค๑การและการบริหารการผลิต
ละครโทรทัศน๑ และการศึกษากลยุทธ๑การบริหารของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เพื่อศึกษา
ถึงกลยุทธ๑ในการบริหารองค๑การ และกลยุทธ๑ในการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง 
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ตลอดจนเพื่อเป็นความรู๎และประโยชน๑ตํอผู๎จัดละคร หรือผู๎สนใจสามารถ 
น าองค๑ความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงานให๎ประสบความส าเร็จตํอไป 

 
1.2 ปัญหาน าวิจัยในการศึกษา 

 
1.2.1 ผู๎บริหารบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  หรือผู๎จัดละครมีแนวทางในการ

บริหารงานองค๑การอยํางไร 
1.2.2 ผู๎บริหารบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  หรือผู๎จัดละครมีแนวทางในการ

บริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ในแตํละข้ันตอนอยํางไร 
1.2.3 ผู๎บริหารบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  หรือผู๎จัดละครมีกลยุทธ๑ในการ

บริหารงานองค๑การของบริษัทอยํางไร 
1.2.4 ผู๎บริหารบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  หรือผู๎จัดละครมีกลยุ ทธ๑ในการ

ผลิตละครโทรทัศน๑ในแตํละข้ันตอนอยํางไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1.3.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานและการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง 

เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
1.3.2 เพื่อศึกษากลยุทธ๑การบริหารงานและกลยุทธ๑การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑

ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 
 การค๎นคว๎าอิสระครั้งนี้มุํงศึกษากลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑ 

เทนเม๎นท๑ จ ากัด เพื่อศึกษาการบริหารงานองค๑การ การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ กลยุทธ๑การ
บริหารองค๑การ และกลยุทธ๑การบริหารการผลิตละ ครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 
จ ากัด ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้เริ่มตั้งแตํวันที่ 31 มีนาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

 
1.5 นิยามศัพท์ 

 
1.5.1 กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางในการด าเนินงานที่ท าให๎องค๑กรบรรลุเป้าหมาย หรือ

วิธีการในการแขํงขันที่จะท าให๎องค๑กรสามารถเอาชนะคํูแขํง เพื่อให๎องค๑กรประสบความส าเร็จตามที่
ต๎องการ (ซึ่งอาจหมายถึงก าไรหรือวิสัยทัศน๑) 

1.5.2 การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู๎บริหารท าหน๎าที่ในการวางแผน การ 
จัดองค๑การ จัดคนเข๎าท างาน สั่งการ และควบคุมการท างานให๎กิจกรรมขององค๑การด าเนินงาน  
ไปตามวัตถุประสงค๑ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

1.5.3 กลยุทธ์การบริหารงานองค์การ หมางถึง การบริหารจัดการอยํางเป็นระบบจาก
วิสัยทัศน๑ของผู๎บริหารที่ผํานกระบวนการคิดวิเคราะห๑และประเมินสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค๑กร เพื่อวางแนวทางการด าเนินงานให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ๑ และกํอให๎เกิด
ความได๎เปรียบจากคํูแขํงขันทางธุรกิจ 

1.5.4 การบริหารงานองค์การ  หมายถึง กระบวนการบริหารงานที่ประกอบด๎วย 
นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค๑ คุณภาพ การวางแผนงานคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการ 
เชิงคุณภาพ ระบบการตรวจสอบหรือการประเมินผล และการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎า ของพนักงาน และของสังคม 
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1.5.5 การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์  หมายถึง การก าหนดนโยบาย การวางแผน

โดยภาพรวมของการผลิตละครโทรทัศน๑ ที่แสดงชํองทางและโอกาสในการด าเนินธุรกิจ  มีการจัดสรร
ทรัพยากรอยํางเหมาะสม และมีโครงสร๎าง รวมถึงกรอบการการท างานที่ชัดเจน 

1.5.6 กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์  หมายถึง  ข้ันตอนในการผลิตละครโทรทัศน๑ 
ตั้งแตํข้ันตอนการเลือกบทประพันธ๑ การคัดเลือกนักแสดง การวางตัวผู๎ก ากับ การหาสถานที่ รวมถึง
การเตรียมงานเรื่องเสื้อผ๎า และการถํายท าละครจนแล๎วเสร็จ 

1.5.7 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การวางแผนการใช๎งบประมาณที่ได๎รับจากทาง
สถานีโทรทัศน๑ ให๎เกิดการใช๎จํายอยํางมีผลส าเร็จ ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปพร๎อม ๆ กัน 

1.5.8 การบริหารเวลา  หมายถึง การวางกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานการผลิต
ละครโทรทัศน๑ เพื่อให๎สอดคล๎องกับงบประมาณที่จัดสรรไว๎ 

1.5.9 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดการในเรื่องทรัพยากรบุคคลขององค๑การ 
ทั้งการสรรหา คัดเลือกคนให๎ตรงกับต าแหนํงหน๎าที่ความรับผิดชอบในแตํละงาน การพัฒนาคนให๎
สามารถพัฒนาตนเองและงานให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงสังคม และการรักษา การตอบสนองความ
ต๎องการเฉพาะบุคคลให๎มากที่สุด อันเป็นผลท าให๎องค๑การอยูํในฐานะได๎เปรียบทางการแขํงขัน พร๎อม
ทั้งเกิดความสัมพันธ๑อันดีระหวํางผู๎บริหารและพนักงาน และเพื่อนรํวมงาน 

1.5.10 ผู้จัดละคร หมายถึง ผู๎ที่ด าเนินการผลิตละคร เป็นผู๎ก าหนดนโยบาย รูปแบบ
ละครที่น าเสนอตํอสถานีโทรทัศน๑ ท าหน๎าที่จัดสรรหน๎าที่ในแตํละฝ่าย ดูแลงบประมาณ และเป็น 
ผู๎ตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับละคร 

1.5.11 ความนิยมของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (Rating หรือ เรตต้ิง ) หมายถึง เ รตต้ิง 
เชิงปริมาณ เป็น ตัวเลขช้ีวัดความนิยมของธุรกิจสื่อโทรทัศน๑ สถานีหรือรายการใดมีเรตต้ิงสูง 
หมายความวํามีผู๎ชมสถานีหรือรายการนั้นๆ สูง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อโฆษณาในสื่อ
โทรทัศน๑ของเจ๎าของสินค๎าและเอเจนซี่โฆษณา 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

 
1.6.1 ท าให๎ทราบถึงการบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  
1.6.2 ท าให๎ทราบถึงการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง  เอ็นเตอร๑ 

เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
1.6.3 ท าให๎ทราบถึงกลยุทธ๑ในการบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
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1.6.4 ท าให๎ทราบถึงกลยุทธ๑การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑

เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
1.6.5 ผู๎จัดละครใหมํ ผู๎ริเริ่มท าธุรกิจ หรือผู๎ที่สนใจ สามารถใช๎การบริหารงานของบริษัท 

ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เป็นแนวทางในการบริหารงานองค๑การ 
1.6.6 ผู๎จัดละครใหมํ ผู๎ที่ริเริ่มท าธุรกิจ  หรือผู๎ที่สนใจ สามารถน าการวางแผนกลยุทธ๑

การบริหารงานบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เป็นแนวทางหรือต๎นแบบในการบริการงาน
องค๑การตํอไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด      

ผู๎ศึกษาได๎ใช๎แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการละครโทรทัศน๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และ
ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ๑ มาเป็นแนวทางในการตั้งประเด็นค าถามเชิงลึก และการอภิปรายผล
การศึกษา รํวมกับข๎อค๎นพบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการละครโทรทัศน๑ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ๑ 
4. ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ๑ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการละครโทรทัศน ์

 
ละครโทรทัศน๑คือ ความบันเทิงแบบบันเทิงคดี ที่ถูกน าเสนอผํานสื่อโทรทัศน๑ กลําวคือ

เรื่องราวที่น าเสนอเป็นเรื่องที่แตํงข้ึนตามจินตนาการของผู๎ประพันธ๑และผู๎เขียน ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องเป็น
เรื่องจริงเสมอไป หรืออาจเป็นเรื่องจริงที่น ามาดัดแปลงเป็นละครก็ได๎ หรืออาจน าเค๎าโครงความจริง
บางสํวนมาขยายแตํงเติม ให๎เป็นละครก็ได๎ โดยมีวัตถุประสงค๑หลักคือ การให๎ความบันเทิง ซึ่งตํางจาก
รายการขําวที่ต๎องเป็นเรื่องจริง  และมุํงหวังให๎ขําวสารความรู๎มากกวําความบันเทิง (อรนุช              
เลิศจรรยาลักษณ๑, 2527)  
 นภาภรณ๑ อัจฉริยะกุล และพิไลพรรณ ปุกหุต (2548) ได๎อธิบายความหมายของละคร
โทรทัศน๑วําเป็น  รายงานที่น าเสนอเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด๎วยการวางโครงเรื่อง น าเสนอ 
ในลักษณะเร๎าความสนใจของ  ผู๎ชม สร๎างความขัดแย๎งซึ่งจะพัฒนาน าไปสูํจุดสูงสุดทางอารมณ๑ของ
เรื่องและจบลงในที่สุด 
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 ประเภทของละครโทรทัศน๑ แบํงตามลักษณะแนวคิดและเนื้อหาของเรื่อง ได๎แกํ 

(1) ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) มักจะเสนอเรื่องราวจริงจัง และการกระท าของ
มนุษย๑ ที่แสดงการตํอสู๎เพื่อความหมายในชีวิต เน๎นความทุกข๑ตําง ๆ ของมนุษย๑ และเป็นการตํอต๎าน
พลังที่อยูํเหนือมนุษย๑ หรืออยูํเหนือธรรมชาติ เชํนชะตากรรม หรือพรหมลิขิตที่มีอ านาจเหนือมนุษย๑ 
มักจะจบลงด๎วยความเศร๎า  ป๓จจุบันโศกนาฏกรรมถึงจะจบด๎วยความโศกเศร๎า แตํมักจะน ามา 
ซึ่งความสุขบางอยําง เชํนเรื่อง โรมิโอกับจูเลียต ถึงทั้งคํูจะตาย แตํความตายน้ันก็ท าให๎สองตระกูลดี
กัน 

(2) ละครสุขนาฏกรรม  (Comedy) จะแสดงค วามบกพรํองของมนุษย๑ ที่ไมํใชํความ
พิการ แตํจะเป็นความผิดพลาดที่เป็นอุปสรรคที่ท าให๎ชีวิตยํุงยากมากข้ึน แตํจะน าเสนอแบบไมํจริงจัง 
เหมือน โศกนาฏกรรมแสดงให๎เห็นถึงความไร๎สาระของมนุษย๑ และมักสะท๎อนให๎ผู๎ชมเห็นชีวิตตัวเอง
อยํางขบขัน และตํางจากโศกนาฏกรรมตรงที่ตัวเอกจะได๎สิ่งที่สูญเสียคืนมา หรือได๎ในสิ่งที่ตามหา ชนะ
อุปสรรคทุกอยําง ท าให๎สังคมและโลกเจริญข้ึน จบแบบ happy ending  

(3) ละครจิตนิยาย  (Romance) ละครประเภทนี้มักจะมี  Hero ที่ทุกคนใฝ่ฝ๓น อยูํใน   
อุดมคติของทุกคน แตํอาจไมํคํอยเห็นในโลกแหํงความจริง เชํนพระเอกเป็นนั กรบที่เกํง หลํอ รวย มี      
ชาติตระกูล แตํมีรักเดียวใจเดียว 

(4) ละครเริงรมย๑ (Melodrama) เป็นละครประกอบเพลง เกิดข้ึนและนิยมมากในสมัย
ปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเน๎นเนื้อหาสะเทือนอารมณ๑เป็นใหญํ ขยายอารมณ๑จนเกินจริง เชํน ผู๎ชาย      
สูงศักดิ์รักกับหมอนวดหรือโสเภณี หรือประเภทนางเอกที่ตกระก าล าบาก ท าอะไรก็มีอุปสรรคไปหมด
จนเวํอ แล๎วตัวละครก็ไมํมีทางตํอสู๎อะไรได๎เลย ฯลฯ ใกล๎เคียงกับละครโทรทัศน๑ในป๓จจุบัน 

(5) ละครสมัยใหมํ  (Modern Drama) แบํงออกเป็น  2 ชนิดใหญํ ๆ ได๎แกํ ละคร       
สัจจนิยม  (realism) และธรรมชาตินิยม  (naturalism) ทั้งสองแนวถือเป็นละครที่เกิดข้ึนมาต๎าน
กระแส Romance และMelodrama จะเน๎นความเป็น Realistic คือความสมจริง ซึ่งได๎อิทธิพลจาก 
สัทธิสัจจนิยม (Realism) ซึ่งหลัง ๆ จะกลายเป็นลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) คือเน๎นความเป็น
ธรรมชาติที่ไมํต๎องการแตํงเติมอะไรทั้งสิ้น ไมํวําจะเป็นหน๎าตา หรือลักษณะการด าเนินชีวิต แตํส าหรับ
ละครจะเน๎น Realistic 

(6) ละครรํวมสมัย  (contemporary drama) หรือละครกระแสหลัก (main stream) 
ในป๓จจุบันมีหลายประเภท อาทิเชํน ละครเพลง (musical) 

(7) ละครพวกแนวหน๎า (avant-garde) และละครสกุลหลัง สมัยใหมํ  (postmodern 
drama) 
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 ทั้งนี้จากการศึกษาเรื่องลักษณะของบทละครโทรทัศน๑ไทยที่ได๎รับความนิยมชํวงหลังขําว 

จากปี พ .ศ. 2535 ถึง พ .ศ. 2544 พบวําบทละครโทรทัศน๑ที่น าไปผลิต และได๎รับความนิยมมี
ลักษณะรํวมที่ปรากฏคือ โดยมากมีโครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก โดยเฉพาะค วามรักระหวํางชนช้ันรอง
ลงไปคือแนวเรื่องเกี่ยวกับความส าเร็จ โดยมีความขัดแย๎งระหวํางคนกับคน ในเรื่องของความรัก ซึ่ง 
คํูแย๎ง (binary opposition) ระหวํางฐานะต่ ากับฐานะสูง ตัวละครมีลักษณะตายตัว (typed 
character) บทสนทนาถํายทอดวาทกรรม (discourse) เกี่ยวกับความรัก  ฉากหลักยังคงเป็นบ๎าน 
อันแสดงถึงเรื่องราวที่สัมพันธ๑กับครอบครัว และปรากฏชนช้ันอยํางชัดเจน ละครมักจะจบลงแบบ
สุขนาฏกรรม (happy ending)และเลําเรื่องแบบเห็นได๎อยํางรอบด๎าน (the omniscient) ที่ไมํมี
ข๎อจ ากัดใด ๆ โดยใช๎กลวิธีการเลําเรื่องดึงดูดใจผู๎ชมที่หลากหลาย โดยละครโทรทัศน๑ที่น าไปผลิตและ
ได๎รับความนิยม จากปี พ .ศ. 2535 ถึง พ .ศ. 2544 องค๑ประกอบการเลําเรื่องในสํวนใหญํของละคร 
ได๎แกํ โครงเรื่อง แกํนเรื่องความขัดแย๎ง ตัวละคร ตอนจบ มีลักษณะรํวมที่ไมํมีการเปลี่ยนแปลง  
มีเฉพาะฉาก บทสนทนา และกลวิธีดึงดูดใจผู๎ชม เชํน จังหว ะการเลําเรื่อง การทิ้งความตื่นเต๎นท๎าย
ฉากการดึงดูดด๎วยโดยใช๎ความรุนแรงของตัวละครและกลวิธีการเลําเรื่องอื่น ๆ เทํานั้นที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทของสังคม ป๓จจัยน้ีเองสํงผลให๎ ลักษณะละครโทรทัศน๑ที่ได๎รับความนิยมจึงไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอยํางผิวเผิน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากแนวทางของสถานีโทรทัศน๑ ซึ่งด ารง
ธุรกิจ จากการขายเวลาละครโทรทัศน๑ จึงเลือกผลิตละครในแนวที่ตลาดชอบ ซึ่งมักเป็นแนวเรื่อง
ความรักชายหญิงผู๎จัดละครจึงต๎องหาแนวเรื่องดังกลําวสนองนโยบายสถานี เพื่อให๎ได๎รับเลือกให๎เป็น
ผู๎ผลิต จากการแขํงขันที่มีผู๎ จัดจ านวนมาก โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาจะเป็นผู๎ตัดสินใจในการซื้อ 
สื่อโฆษณา โดยยึดถือเรตต้ิง (ratting) เป็นส าคัญ ป๓จจัยการผลิตและป๓จจัยทางการตลาดเป็นสํวนหนึ่ง
ที่สํงผลตํอลักษณะและความเปลี่ยนแปลงได๎น๎อยของบทละครโทรทัศน๑ที่ได๎รับความนิยม  (สินียา  
ไกรวิมล , 2545) มีความสอดคล๎องกับการศึกษาเรื่องพัฒนาการและสุนทรียทัศน๑ในการสร๎างสรรค๑ 
บทละครในโทรทัศน๑ไทย ที่เสนอผลการวิจัยวําพัฒนาการและสุนทรียทัศน๑ในการสร๎างสรรค๑บทละคร
ในโทรทัศน๑ไทยมีผลสืบเนื่องมาจากบริบทของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยละครโทรทัศน๑ในยุคบุกเบิก
นิยมแสดงในห๎องสํงและออกอากาศสด มีการบอกบทนักแสดง เป็นละครชุดจบในตอนภายใต๎แนวคิด
เดียวกัน สร๎างสรรค๑บทละครข้ึนใหมํ แนวเรื่องเป็นละครชีวิต นักเขียนบทสํวนใหญํเป็นนักเขียน
วรรณกรรมและบทละครเวที ตํอมาในยุคภาพยนตร๑โทรทัศน๑ ถํายท าด๎วยฟิล๑ม 16 มม. ออกอากาศ
ทางโทรทัศน๑โดยใช๎การพากย๑ เป็ นภาพยนตร๑ชุดขนาดยาว สร๎างสรรค๑บทละครข้ึนใหมํ แนวเรื่อง 
สํวนใหญํเป็นละครแนวชีวิตเชิงสังคม แนวภูตผี และแนวจักร ๆ วงศ๑ ๆ ผู๎ก ากับภาพยนตร๑เป็นผู๎เขียน
บทเอง ละครโทรทัศน๑ในยุคขยายตัวถํายท าด๎วยวิดีโอเทปในห๎องสํงและนักแสดงจ าบทเอง เป็นละคร
เรื่องยาวหลายตอนจบ สร๎างสรรค๑บทละครข้ึนใหมํ มีแนวเรื่องที่หลากหลาย สํวนใหญํเป็นละครชีวิต 
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นักเขียนบทละครโทรทัศน๑สํวนใหญํเป็นอาจารย๑ในสถาบันการศึกษา ละครโทรทัศน๑ในยุคเฟื่องฟู  
ถํายท าด๎วยวิดีโอเทปนอกสถานที่ เป็นละครเรื่องยาวหลายตอนจบ โดยดัดแปลงบทละครโทรทัศน๑ 
จากนวนิยายเป็นหลัก แนวเรื่องเป็นละครเริงรมย๑ นักเขียนบทสํวนใหญํเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ละครโทรทัศน๑ในยุคโลกาภิวัตน๑ ถํายท าด๎วยวิดีโอเทป มีการใช๎คอมพิวเตอร๑กราฟิก
ในการผลิต ละครโทรทัศน๑สํวนใหญํเป็นละครเรื่องยาวหลายตอนจบ บทละครโทรทัศน๑มีทั้งสร๎างสรรค๑
ใหมํและบทละครดัดแปลง โดยเป็นละครแนวชีวิตและแนวตํอสู๎ นักเขียนบทสํวนใหญํท างานเป็นกลุํม
และมีภูมิหลังที่หลากหลาย จะเห็นได๎วํายุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให๎ละครโทรทัศมีเทคโนโลยีการ
ถํายท าที่ความเจริญก๎าวหน๎าข้ึนตามล าดับ แตํเนื้อหาของบทละครโทรทัศน๑ก็ยังคงวนเวียนกับละคร
แนวชีวิตที่มีแกํนเรื่องเกี่ยวกับความรัก และความสัมพันธ๑ที่เกี่ยวข๎องกับครอบครัว สะท๎อนให๎เห็น
พฤติกรรมคนไทยที่นิยมดูละครโทรทัศน๑เพื่อ  เอารส  มากกวํา เอาเรื่อง  อันเป็นการผลิตซ้ าทาง
วัฒนธรรม (สรรัตน๑ จิรบวรวิสุทธ์ิ, 2554) 

 
 อริสโตเติล (Aristotle) ได๎กลําวถึงองค๑ประกอบ ของละครไว๎ในหนังสือโพเอทติกส๑ 

(Poetics) ซึ่งถือเป็นต าราเกี่ยวกับทฤษฎีการละครเลํมแรกของโลก โดยได๎จ าแนกองค๑ประกอบของ
ละครไว๎ 6 สํวน (Geraldine Brain Siks, 1983, p. 170) ดังนี้ 

(1) โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง โครงสร๎างของการกระท าที่ปรากฎอยูํในละคร การล าดับ
เหตุการณ๑ที่เกิดข้ึนในละครอยํางมีเหตุผล และจุดหมายปลายทาง โดยให๎มีความสมบูรณ๑อยูํในตัวเอง  
นั่นคือ มีจุดเริ่มต๎น ตอนกลาง และจุดจบของเรื่อง เหตุการณ๑ทุกตอนที่ประกอบเข๎าด๎วยกันจะต๎องมี
ความสมเหตุสมผล ซึ่งเรื่องราวที่เกิดข้ึนในฉากหนึ่งจะต๎องมีความสัมพันธ๑หรือสืบเนื่องมาจากฉากอื่น  
การวางโครงเรื่องเป็นการวางแผน หรือการก าหนดชะตาชีวิตของตัวละครแตํละตัวให๎มีเรื่องราว  การ
กระท า อุปสรรค ป๓ญหา และบทสรุปของชีวิต หรืออาจเป็นการจัดล าดับสารให๎อยูํในรูปของการแสดง
ที่มีความขัดแย๎งระหวํางตัวละครเอก (Protagonist) และตัวละ ครฝ่ายร๎าย (Antagonist) การ
จัดล าดับสารดังกลําวจะท าให๎เช่ือมโยงเห็นสาระส าคัญของเรื่อง (Theme) ในที่สุด 

(2) ตัวละคร (Character) หมายถึง ตัวบุคคลที่ถูกสมมุติให๎มีความส าคัญในการด าเนิน
เรื่อง หรือผู๎กระท า หรือผู๎แสดงเรื่องราวตํางๆ และได๎รับผลจากการกระท าเหลําน้ัน ในบทละคร  ซึ่ง 
ตัวละครโดยหลักแบํงเป็น 3 ประเภท คือ 

(2.1) ตัวเอก (Protagonist) เป็นตัวละครที่มีความส าคัญของเรื่อง  ซึ่งจะมีความคิด
อุดมการณ๑อยํางแนํวแนํที่จะเอาชนะอุปสรรคและข๎อขัดแย๎ง  ลักษณะเชํนน้ีท าให๎ตัวเอกเป็นวีรบุรุษ 
วีรสตรีในสายตาของผู๎ชม 
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(2.2) ตัวร๎าย (Antagonist) เป็นตัวละครที่ขัดขวางการกระท าของตัวเอก และท าให๎

เกิดข๎อขัดแย๎งและพัฒนาข๎อขัดแย๎งนั้นให๎ลุกลามออกไป  ลักษณะเชํนน้ีท าให๎ผู๎ชมมองเห็นตัวละครนี้
เป็นตัวเลวร๎าย และเห็นแกํตัว 

(2.3) ตัวประกอบ (Related Characters) เป็นตัวละครที่ชํวยสนับสนุนให๎ 
โครงเรื่อง พัฒนาไปสูํจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax) มีหน๎าที่ชํวยพัฒนาตัวละครส าคัญในเรื่องบุคลิก 
ตัวละครที่ดีจะต๎องมีพัฒนาการ คือ ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด  อุปนิสัยใจคอ  ตลอดจน
ทัศนคติตํอเรื่องราวตํางๆ แตํการเปลี่ยนแปลงนี้ต๎องเป็นไปอยํางสมเหตุสมผล 

(3) สาระของเรื่อง (Theme) หมายถึง  ความคิดรวบยอดหรือแกํนของเรื่องเป็นข๎อคิด  
สาระส าคัญ หรือแนวปรัชญาที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมดของละคร  ที่บทละครแตํละเรื่องน ามา
เสนอตํอผู๎ชมความคิดส าคัญหรือสระส าคัญนี้ จะพัฒนาตามสถานการณ๑ในละคร  ซึ่งจะแสดงออกมา
ทางการวางโครงเรื่อง และลักษณะตัวละค ร ความคิดส าคัญหรือสาระของละครจะบอกให๎ทราบถึง
จุดมุํงหมายของบทละคร และเป็นข๎อคิดที่ผู๎ชมจะน ามาเก็บไว๎ใช๎ประโยชน๑แกํตนได ๎เนื่องจากเกี่ยวข๎อง
กับเงื่อนไขของความเป็นมนุษย๑ สาระของละคร จึงเป็นความคิดที่เป็นสากล ที่สามารถปรับใช๎กับ
สภาพทั่วไปได๎ 

(4) ภาษา (Diction) หมายถึง  ภาษาในละคร  ได๎แกํ  ค าพูดที่ใช๎ในละคร  ช่ือเรื่อง   
ช่ือตัวละคร และบทสนทนา ตลอดจนการก าหนดทิศทางบนเวที (Stage direction) ภาษาในละคร 
จะสื่อสารข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ไปยังผู๎ชม บทสนทนาจะเป็นทางที่ตัวละครแสดงออกถึงความคิดและ
ความรู๎สึกออกมาเป็นวัจนสาร ซึ่งเป็นศิลปะของการถํายทอดเรื่องราวหรือความคิดของผู๎ประพันธ๑
ออกมาทางค าพูดของตัวละคร หรือบทเจรจาโดยภาษาพูดเพื่อการแสดงให๎ผู๎ชมดูไมํใชํส าหรับการอําน 
ซึ่งจะเป็นสํวนเสริมสร๎างอาการแสดง และชํวยในการพัฒนาตัวละคร  โครงเรื่อง  ตลอดจนสาระ 
ของเรื่อง  ศิลปะการใช๎ภาษาเป็ นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสูํการเขียนบทละครที่ดี  แม๎วําจะมีโครงเรื่อง   
ตัวละคร และความคิดที่ดี  แตํหากไมํมีศิลปะในการใช๎ภาษาก็ไมํสามารถถํายทอดเรื่องราวและ
ความคิดสูํผู๎ชมได๎อยํางชัดเจนและนําฟ๓ง บทสนทนาที่ดีต๎องให๎เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาในแตํ
ละเรื่อง บํงบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครที่จะพูด ความคิดอําน และอารมณ๑ของผู๎พูด ซึ่งท าให๎ผู๎ชม
เข๎าใจถึงตัวละครได๎เป็นอยํางดี 

(5) เสียง (Sound) หมายถึง  เสียงในละครทั้งหมด  ได๎แกํ เสียงพูดสนทนา (Verbal) 
เสียงเพลง หรือดนตรี (Song) และเสียงประกอบ (Sound Effect) หรือเสียงจากสิ่งแวดล๎ อมอื่น ๆ  
ที่เป็นอวัจนสาร (Verbal) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะชํวยพัฒนาโครงเรื่อง และสาระของเรื่อง  เสียงที่น าเสนอใน
ละครจะต๎องถูกเลือกสรรเพื่อกํอให๎เกิดการกระตุ๎นอารมณ๑ และสร๎างจินตนาการของคนดู 
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(6) ภาพ (Spectacle) ภาพเป็นสิ่งที่สื่อสารกับผู๎ชมโทรทัศน๑ด๎วยการใช๎กล๎องถํ ายทอด

การแสดง นั้นด๎วยภาพขนาดตําง ๆ ด๎วยมุมกล๎องแบบตํางๆซึ่งมีความหมายที่แตกตํางกัน 
 
การผลิตรายการโทรทัศน๑มีป๓จจัยที่เป็นองค๑ประกอบมีรายละเอียดตําง ๆ ทั้งเรื่อง  

คน (Man) วัสดุ อุปกรณ๑ (Material) งบประมาณ (Money) การจัดการ (Management) รวมทั้ง
เวลา (Time) เข๎ามาเกี่ยวข๎อง  (4M + 1T) การเตรียมความพร๎อมที่ดีจะท าให๎งานส าเร็จไปครึ่งหนึ่ง  
มีการวางแผนกํอนที่จะออกปฏิบัติงานจริง การตั้งค าถามและค าตอบไว๎ลํวงหน๎าในการประชุม  
หาข๎อสรุป การมอบหมายหน๎าที่แบํงงานกันท า ซึ่งอาศัยหลักการเพื่อไปสูํจุดหมายเดียวกัน ตาม
หลักการผลิตร ายการโทรทัศน๑ที่มี 3 ข้ันตอนหลัก ได๎แกํการเตรียมงาน (P.1 = Pre Production)  
การผลิตหรือ  ถํายท า (P.2 = Production) และการตัดตํอและร๎อยเรียงรายการ (P.3 = Post 
Production) (สมเจตน๑ เมฆพายัพ , 2547) ส าหรับรายละเอียดในแตํละข้ันตอนของการผลิตละคร
โทรทัศน๑ มีดังนี้ 
 (1) การเตรียมงาน (Pre – production)  

เป็นข้ันตอนของการเตรียมงาน กํอนที่จะด าเนินการถํายท าจริง ซึ่งข้ันตอนน้ีคือ
จุดเริ่มต๎นของการท างาน  หากมีการวางแผนเตรียมงานไว๎ดี  มีรายละเอียดข้ันตอน  วิธีการท างาน
ชัดเจน  แม๎จะต๎องใช๎งบประมาณใช๎เวลามากกวําข้ันตอนอื่น ๆ  ก็คุ๎มคํา เพราะจะท าให๎การท างาน  
ในข้ันตอนอื่น ๆ สะดวก รวดเร็ว ชํวยลดป๓ญหาตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดี โดยมีรายละเอียดในแตํละหัวข๎อ
ดังนี ้

(1.1) การวางแผน  (Plan) คือการก าหนดทิศทางขั้นตอนในการท างานวํา   
จะท าอะไร ท าอยํางไร จะได๎อะไร เป็นการตั้งค าถามและหาค าตอบหาข๎อสรุปให๎ใกล๎ เคียงกับค าถาม
ได๎มากที่สุด โดยมีหัวข๎อไว๎ตั้งค าถามหลัก ๆ 7 หัวข๎อคือ 5W+2H ดังนี ้

(1.1.1) ก าหนดวัตถุประสงค๑ ท าไมจึงต๎องท า  (Why? ) เพื่อระบุสิ่งที่ต๎องการ
อยํางชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได๎ มีขอบเขตในการด าเนินงาน 

(1.1.2) ก าหนดเป้าหมาย จะท าอะไร  (What?) ก าหนดเพื่อเป็นการคาดหวัง
ผลส าเร็จไว๎ลํวงหน๎า ทั้งในด๎านปริมาณและคุณภาพ 

(1.1.3) จัดล าดับข้ันตอน การท างานจะท าเมื่อไร (When?) ก าหนดระยะเวลา
การท างานแตํละข้ันตอน ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงข้ันตอนสุดท๎าย (วัน เดือน ป)ี 

(1.1.4) ก าหนดสถานที่ ที่ไหน  (Where?) จะผลิตรายการ  (ถํายท า )  
ในสถานที่  (Studio) หรือนอกสถานที่  (Outdoor) ที่ไหนบ๎าง  (ระยะทางใกล๎หรือไกล ) ตัดตํอที่ไหน  
เสร็จแล๎วจะน าไปเผยแพรํที่ไหนบ๎าง 
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(1.1.5) ก าหนดผู๎รับผิดชอบ แตํละข้ันตอน ใคร  (Who?) มอบหมายในแตํละ

กิจกรรมระบุหน๎าที่ขอบเขตในการท างานให๎ชัดเจน  โดยค านึงถึงคุณภา พของงาน  และความรู๎
ความสามารถของคน อยําให๎คนล๎นงาน (คนมากกวํางาน) 

(1.1.6) ก าหนดวิธีการท างาน ท าอยํางไร (How?) ระบุรายละเอียด  ในแตํละ
กิจกรรมวําจะต๎องท าอยํางไร 

(1.1.7) ก าหนดงบประมาณคําใช๎จําย เทําไหรํ (How much?) คิดให๎ละเอียด
แม๎ในสํวนปลีกยํอยอื่น ๆ ที่อาจคาดไมํถึง 

(1.2) การจัดท าเนื้อหา (Content) 
  กํอนที่จะผลิตรายการ  จ าเป็นที่จะต๎องมีเนื้อหา  ส าหรับใช๎เขียนบทที่มีความ

ถูกต๎องชัดเจน และมีความเหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย เนื้อหาจะต๎องไมํสํงผลกระทบในทางที่เสื่อมเสีย
ตํอสังคม มีสาระที่ให๎ข๎อคิดที่ดีมีประโยชน๑ตํอผู๎ชม โดยมีที่มาของแหลํงข๎อมูล ด๎วยวิธีตําง ๆ ดังนี ้

(1.2.1) รวบรวม ค๎นคว๎าหาข๎อมูลจาก 
- เอกสาร หนังสือ หนังสือพิมพ๑ วารสาร นิตยสาร ผลงานวิจัย ฯ 
- บุคคล  ผู๎เช่ียวชาญ  นักวิชาการ  ผู๎ที่มีประสบการณ๑เกี่ยวกับเรื่อง

นั้นๆ โดยตรง ฯ 
- หนํวยงาน  สถานที่  ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยขอความรํวมมือ   

ขอข๎อมูล การออกไปส ารวจยังแหลํงพื้นที่จริง 
- อินเทอร๑เน็ต (Internet) 

(1.2.2) วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ต๎นคว๎ารวบรวม สรุปเป็นรํางเนื้อหา 
(1.2.3) จัดท าเนื้อหาเรียบเรียงให๎ถูกต๎อง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการเขียนบท 
 

(1.3) เขียนบท (Script) 
บทเป็นเสมือนแผนที่เดินทาง หรือแปลนการกํอสร๎าง หากมีรายละเอียด

ชัดเจนอํานแล๎วเข๎าใจก็ท าให๎การถํายท าสะดวกรวดเร็วข้ึน โดยมีล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
(1.3.1) สร๎างสรรค๑รูปแบบการน าเสนอ (Creation) เชํน สารคด ีสาธิต ละคร 

ขําว ฯลฯ อาจผสมผสานให๎มีความหลากหลาย (Variety) แตอํยําให๎เบี่ยงเบนประเด็นของเรื่อง 
(1.3.2) ก าหนดแกํนของเรื่อง (Theme) ต๎องมีเอกภาพ (Unity) สั้น อํานแล๎ว

เข๎าใจงําย  ตัวอยํางเชํน แกํนของภาพยนตร๑เรื่องนางนาก  ของนนทรี  นิมิบุตร  คือ ความรักและ  
การพลัดพราก 
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(1.3.3) ก าหนดเค๎าโครงเรื่อง  (Plot/Treatment) โดยก าหนดสัดสํวน  เชํน  

มีบทน า (Introduction) ประมาณ 10% มีเนื้อหา (Content) ประมาณ 80% มีบทสรุป (Summary) 
ประมาณ 10% และในตอนจบจะต๎องมีจุดสุดยอดของเรื่อง (Climax) 

(1.3.4) เขียนบทรําง  (Outline script หรือ Fact sheet) เมื่อก าหนด 
เค๎าโครงเรื่องได๎แล๎ว ควรเขียนบทรํางเพื่อให๎มองเห็นภาพกว๎าง ๆ ก าหนดฉาก  หัวข๎อบทสนทนาหรือ
แนวค าบรรยาย 

(1.3.5) เขียนบทกึ่งสมบูรณ๑  (Semi Script) มีรายละเอียดมากกวําแบบ  
Outline แตํก็ยังไมํถึงขั้นที่สมบูรณ๑ เพียงก าหนดไว๎อยํางกว๎าง ๆ เชํน เรื่องอะไร จ านวนผู๎ที่จะมารํวม
ในรายการกี่คน เป็นใครบ๎าง ประเด็นเรื่องที่จะสนทนา มีแนวค าถาม ค าตอบไว๎ให๎ 

(1.3.6) เขียนบทสมบูรณ๑  (Full script ,Shooting script ,Screenplay)  
เมื่อแก๎ไขบทรํางแล๎ว  ควรเขียนบทที่สมบูรณ๑  เขียนให๎ละเอียด  อธิบายให๎ชัดเจนทั้งขนาดภาพ   
มุมกล๎อง แสง เสียง หากเป็นการแสดงจะต๎องบอกถึงกริยา ทําทาง อารมณ๑ สถานที่และสํวนประกอบ
ในฉากด๎วย หรือ จะเขียนเป็นภาพประกอบเรื่องก็ได๎ (Storyboard) 

(1.3.7) ตรวจแก๎ไขกํอนน าไปใช๎ถํายท า ควรให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในคณะท างาน
ได๎รับรู๎ เพื่อให๎ทุกคนมีสํวนรํวมและเข๎าใจตรงกัน 

(1.4) การประสานงาน (Co-ordinate) 
การท างานเป็นกลุํม เรื่องการประสานงานเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่ทุกคนจะต๎องมี

ความรู๎ ความเข๎าใจที่ตรงกัน มีการประชุมก าหนดแผนงาน แบํงขอบเขตหน๎าที่รับผิดชอบ เรียกวํา 
คณะท างาน (Staff) ซึ่งหัวข๎อส าคัญที่ต๎องประสาน ได๎แกํ 

(1.4.1) ผู๎เขียนบท (Script writer) 
(1.4.2) ผู๎ก ากับ (Director) 
(1.4.3) ทีมด๎านเทคนิค ภาพ แสง เสียง และระบบ  (Engineer & Techician 

Team) 
(1.4.4) ฉาก ศิลปกรรม กราฟิก (Scence setting Prop Art work Graphic) 
(1.4.5) พิธีการ วิทยากร ผู๎แสดง 
(1.4.6) สถานที่ อยูํที่ไหน ระยะทางไกลหรือใกล๎ มีการเดินทางอยํางไร ต๎ อง

ใช๎พาหนะอะไรในการเดินทาง 
(1.4.7) งบประมาณ (การเงิน พัสดุ ธุรการ) 



18 

 
(2) การผลิตหรือถํายท า (Production)  

คือ ข้ันตอนของการถํายท ารายการ เป็นข้ันตอนในการน าแผนที่คิดไว๎  มาปฏิบัติ  
ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม แม๎จะไมํตรงตามแผนที่คิดไว๎ทั้งหมด แตํก็ต๎องพยายามเดินตามแผนให๎ได๎มาก
ที่สุด (ยืดหยุํนในการปฏิบัติแตํยืนหยัดในหลักการ ) ในการถํายท านั้นควรเลือกใช๎อุปกรณ๑  ให๎มีความ
เหมาะสมกับรูปแบบของรายการได๎ดังนี้ 

(2.1) การถํายท าในสถานที่ (Studio) 
มีข๎อได๎เปรียบคือสามารถควบคุมแสง  เสียง และจัดตกแตํงฉากได๎โดยไ มํต๎อง

กังวลกับสภาพดินฟ้าอากาศเชํน  ลมพายุ  ฝนตก อากาศร๎อนหรือหนาว  สามารถควบคุมได๎ทั้งหมด  
ถํายท าได๎รวดเร็ว เพราะมีกล๎องมากกวําหนึ่งกล๎อง (สํวนมากจะมีไมํต่ ากวําสามกล๎อง) ท าให๎ถํายท าได๎
อยํางตํอเนื่องจากหลายมุมมอง มีล าดับข้ันตอนการท างานดังนี้ 

(2.1.1) จัดท าฉาก ตกตํางฉากตามที่ออกแบบไว๎ 
(2.1.2) จัดแสงให๎ได๎บรรยากาศตามบทและสภาพของฉาก 
(2.1.3) ติดตั้งไมโครโฟนตามจ านวนและจุดที่ก าหนด 
(2.1.4) จัดวางต าแหนํงกล๎องตามจุดที่ก าหนด และทิศทางการเคลื่อนย๎าย

เปลี่ยนมุม และขนาดภาพ (ในห๎อง Studio จะติดตั้งกล๎องไว๎ประมาณ 3 กล๎อง) 
(2.1.5) ซักซ๎อมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง  ทั้งทีมชํางเทคนิค  ชํางภาพ  และ 

ผู๎ที่มารํวมในรายการให๎มีความเข๎าใจตรงกัน ข้ันตอนเปิดรายการเป็นอยํางไร  เปิด – ปิดรายการด๎วย
กล๎องตัวไหน (ซักซ๎อมให๎เหมือนกับการท ารายการจริง ) 

(2.1.6) ลงมือถํายท าตามที่ซักซ๎อมไว๎  ระหวํางการบันทึกรายการ  (ในกรณีที่
ไมํใชํรายการสด ) หากมีข๎อมูลไมํถูกต๎อง  หรือผิดพลาดด๎านอื่นๆ  จะต๎องสั่งหยุด  (Cut) ทันที  
ต๎องควบคุมคุณภาพ ระดับเสียง ความถูกต๎องของเนื้อหา  ถํายท าจบแล๎วควรถํายภาพเก็บเผื่อไว๎บ๎าง 
ไว๎ส าหรับ Cut a way เพื่อแทรกภาพ (Insert) แก๎ไขเพิ่มหรือลดความยาวของรายการได๎ 

(2.2) การถํายท านอกสถานที่ (Outdoor) แบํงออกเป็น 3 แบบคือ  
(2.2.1) แบบใช๎กล๎องเดี่ยวเรียกวําชุด  ENG. (Electronic News Gathering) 

ลักษณะที่ตัวกล๎องกับเครื่องบันทึกเทปประกอบติดกัน  ทั้งที่ถอดแยกสํวนได๎  (Dock able) และที่
ประกอบเป็นช้ินเดียวกัน  (One-piece หรือ Camcorder) จึงเหมาะส าหรับงานถํายท าขําว  ถํายท า
สารคดีที่ต๎องการความคลํองตัว สะดวกรวดเร็วในการท างานใช๎ทีมงานไมํมาก เพียงสองหรือสามคนก็
พอ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- จัดเตรียมอุปกรณ๑ กล๎องและเครื่องบันทึกภาพ ขาต้ังกล๎อง โคมไฟ
และขาต้ังโคมไฟ เครื่องชาร๑ทแบตเตอรี่ ไมโครโฟน ม๎วนวิดีโอเทป หรือแผํนที่ใช๎เก็บข๎อมูล  (Memory 
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card) สายไฟ ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่ สายสัญญาณภาพและเสียงพร๎อมข้ัวหัวสายชนิดตําง ๆ ประสานงาน
ด๎านธุรการ การเงิน พัสด ุฯ 

- นัดหมายทีมงาน 
- เดินทางตามก าหนดนัดหมาย 
- ถํายท าตามบทในจุดที่ก าหนด 

(2.3) แบบใช๎กล๎องมากกวํา 1 ตัว เรียกวําชุด  EFP. (Electronic Field Product) 
ใช๎อุปกรณ๑คล๎ายกับในห๎อง Studio แตํไมํได๎ติดตั้งอุปกรณ๑ถาวร มีกล๎องตั้งแตํสองกล๎องข้ึนไป  ตํอสาย
Cable จากกล๎องเช่ือมตํอไปเข๎าเครื่องผสมสัญญาณภาพ (Vision Mixer) สามารถ เลือกได๎จากหลาย
กล๎องและหลายมุมมอง ถํายท ากิจกรรมได๎อยํางตํอเนื่อง  สามารถคลื่อนย๎ายติดต้ังได๎ตามโอกาสและ
สภาพการใช๎งาน  เหมาะกับรายการสนทนา  สาธิต  อภิปราย  ฯ ที่มีการถํายท านอกสถานที่  
ตามเหตุการณ๑จริง 

(2.4) แบบใช๎รถ  Mobile Unit มีอุปกรณ๑ระบบตําง  ๆ คล๎ายในห๎องผลิตรายการ  
(Studio) และชุด EFP.ติดตั้งไว๎บนรถยนต๑ สามารถเคลื่อนย๎ายไปยังสถานที่ถํายท าได๎  การเตรียมงาน
และการผลิตรายการ  จึงมีขั้นตอนคล๎ายกับการท างานใน  Studio และ EFP. การผลิตรายการโดย  
รถ Mobile เป็นการบันทึกรายการแล๎วน ามาตัดตํอท า  Post Production ภายหลัง  แตํถ๎าเป็น  
การถํายทอดสดบรรยากาศเหตุการณ๑ในขณะนั้น  เชํน  การแขํงขันกีฬา  งานพระราชพิธีหรือ  
การประชุมสัมมนาฯ จะต๎องมีชุดสํงสัญญาณจากรถ Mobile Unit ไปยังสถานีแมํขํายเพื่อสํงเผยแพรํ
รายการออกอากาศสถานีโทรทัศน๑ในเวลาจริง เรียกรถถํายท านี้วํารถ OB.Van (Outside Broadcast 
Van) 

 
(3) การตัดตํอและร๎อยเรียงรายการ (Post-Production) 

คือ ข้ันตอนของการตัดตํอร๎อยเรียงรายการให๎สมบูรณ๑ เพื่อดูความตํอเนื่อง   
ความยาวในแตํละ Shot ให๎ตรงกับเนื้อหาตามบท ทั้งด๎านภาพ เสียง และเทคนิคพิเศษตําง ๆ รวมทั้ง
การตรวจสอบความถูกต๎องกํอนที่จะน าไปเผยแพรํ ซึ่งมีอุปกรณ๑ให๎เลือกใช๎ได๎ สองแบบคือ 

(3.1) อุปกรณ๑แบบ Non-linear เป็นการตัดตํอด๎วยอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑  โดยถําย
สัญญาณข๎อมูลภาพ  และเสียงลงไว๎ในหนํวยความจ า  (Hard disk) แล๎วบีบอัดข๎อมูล  (Compress )  
ไมํต๎องละเอียดมากนักเพื่อให๎สามารถบรรจุข๎อมูลได๎ปริมาณมาก ๆ จากนั้นจึงตัดตํอเลือก Shot โดยมี
รายละเอียด  Time code (TC.) ของแตํละม๎วนไว๎  เพื่อจัดท าเป็น EDL (Edit Dsision List) ส าหรับ  
ใช๎เป็นข๎อมูลตัดตํอแบบ online ตํอไป 
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(3.2) ตัดตํอแบบ (วิธี) Online เป็นข้ันตอนที่น าข๎อมูลรายละเอียดจากวิธี  Offline 

มาจัดท าเทคนิคพิเศษ  เชํน ซ๎อนตัวอักษร  พลิกเปลี่ยนภาพ  Dissolve Wipe จัดท าไตเติ้ล  (Title) 
เครดิท  (credit) ท๎ายรายการเพื่อแสดงความรับผิดชอบผลงาน  และเป็นประวัติไว๎สืบค๎นได๎  
บันทึกเสียงบรรยายเสียงประกอบเสียงดนตรี โดยเน๎นคุณภาพที่สมบูรณ๑ และถูกต๎องกํอนที่จะน าไปใช๎
งานตามวัตถุประสงค๑ตํอไป เลือกใช๎อุปกรณ๑ได๎สองแบบเชํนเดียวกัน คือ 

(3.2.1) อุปกรณ๑แบบ Nonlinear เป็นการใช๎คอมพิวเตอร๑แตํจะบีบอัดข๎อมูล  
(Compress) ให๎มีความละเอียดของภาพคมชัดสูงโดยใช๎ข๎อมูล  EDL. จากวิธี  Off line มาใช๎เป็น
ตัวอยําง 

(3.2.2) อุปกรณ๑แบบ Linear ใช๎เครื่อง Video tape เป็นเครื่องเลํน (Player) 
จ านวนสองเครื่องตํอเช่ือมกับเครื่องผสมสัญญาณภาพและสร๎างภาพพิเศษ  SEG.(Special Effect 
Generator) ไปยังเครื่องบันทึก (Video tape Record) หรือเรียกการตัดตํอแบบนี้วํา  A/B Roll Edit 
(เอ บีโรล) A และ B คือเครื่องเลํน (Player) 

 
ส าหรับการศึกษากลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด        

ผู๎ศึกษาจะน ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการละครโทรทัศน๑ไปเป็นกรอบในศึกษาแนวทางการ
บริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ และกลยุทธ๑ในการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริ ษัท ทอง                    
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เพื่อทราบถึงวิธีการบริหารงานแตํละข้ันตอนของการผลิตละครโทรทัศน๑
ตั้งแตํการเตรียมงาน เชํน การเลือกแนวละคร การเขียนบท การคัดลือกทีมงานและนักแดง เป็นต๎น 
การถํายท าจริง มีการบริหารและการแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ ณ เวลาถํ ายท าจริง จนถึงข้ันตอนของการ   
ตัดตํอการร๎อยเรียงเนื้อเรื่อง ซึ่งการบริหารแตํละข้ันตอนทางบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด     
มีแนวทางในการบริหารและกลยุทธ๑การบริหารข้ันตอนการผลิตอยํางไร 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

 
Holt and Winston (1993, p. 3) ให๎ความหมายของการบริหารจัดการไว๎วํา เป็น

ศาสตร๑ของการกระท าสิ่งตําง ๆ โดยผํานการกระท าจากบุคลากร ดังนั้น การบริหารจัดการ 
(Management) จึงเป็นหน๎าที่ตําง ๆ (A Set of Functions) ที่ก าหนดทิศทางในการใช๎ทรัพยากร
อยํางค๎ุมคํา (Cost– effective) และใช๎ทรัพยากรได๎อยํางเฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจได๎อยํางถูกต๎อง 
(Right Decision) และมีการปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว๎ ดังนั้น ผลส าเร็จของการ
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บริหารจัดการ จึงจ าเป็นต๎องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให๎บรรลุถึงเป้าหมายขององค๑กร  
(สุเทพ พงศ๑ศรีวัฒน๑, 2548) 

Shermerhorn (1996, p. 4) ให๎ความหมายการบริหารจัดการไว๎วํา การบริหารเป็น
ศิลปะของการท างานให๎ส าเร็จ โดยใช๎บุคคลอื่นให๎เป็นผู๎กระท า ประกอบด๎วยกระบวนการวางแผน 
การจัดองค๑การ การสั่งการ การควบคุม สมาชิกในองค๑การและใช๎ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความส าเร็จของ
เป้าหมายขององค๑การที่ได๎ก าหนดไว๎  

Griffin (1997, p. 4) กลําววํา การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของหน๎าที่  
ตําง ๆ  ในการก าหนดทิศทางในการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรทั้งหลายอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายขององค๑กร เพื่อให๎การปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว๎  

จากความหมายของการบริหารจัดการ จึงหมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรตําง ๆ  
เชํน คน เงิน วัสดุอุปกรณ๑ เพื่อให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติหน๎าที่ในองค๑การโดยใช๎ศาสตร๑และศิลป์ใน
การด าเนินกิจกรรม เพื่อให๎องค๑การด าเนินงานอยํางมีประสานสัมพันธ๑อยํางเป็นระบบระเบียบ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ที่ก าหนดไว๎  

กระบวนการบริหารจัดการ  Gulick and Urwick (1939, pp. 49-88) ได๎เสนอ
กระบวนการบริหาร 7 ประการ ดังนี้  

(1) การวางแผน (Planning) เป็นเทคนิคกระบวนการบริหารที่ส าคัญโดยจ าเป็นต๎องท า  
ด๎วยความประณีต ระมัดระวัง โดยมีหลักการและแนวทางในการวางแผน ดังนี้  

(1.1) ความส าคัญของการวางแผน คือ  
(1.1.1) การวางแผนเป็นการใช๎สามัญส านึกอยํางมีเหตุผล  
(1.1.2) การวางแผนเป็นการมองป๓ญหาและแสวงหาวิธีการแก๎ไขป๓ญหาน้ัน  
(1.1.3) การวาง แผนเป็นการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานภายใน

เวลาที่ก าหนด  
(1.1.4) การวางแผนเป็นการจัดสรรทรัพยากรให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด  
(1.1.5) การวางแผนเป็นความพยายามในการปฏิบัติงานให๎บรรลุเป้าหมาย 
(1.1.6) การวางแผนเป็นการใช๎ความรู๎ทักษะ ความสามารถวินิจฉัยเหตุการณ๑

ตําง ๆ ในอนาคต 
(1.2) กิจกรรมในการวางแผน 6 กิจกรรม ประกอบด๎วย  

(1.2.1) การก าหนดวัตถุประสงค๑  
(1.2.2) การก าหนดทางเลือก  
(1.2.3) การก าหนดวิธีการบริหารทรัพยากร  
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(1.2.4) การก าหนดวิธีการด าเนินงาน  
(1.2.5) การก าหนดวิธีการควบคุม  
(1.2.6) การก าหนดวิธีการประเมินผล 

(1.3) ข้ันตอนในการวางแผน มีดังนี้  
(1 .3 .1) ข้ันเตรียมการ เป็นการเตรียมข๎อมูล บุคลากร ทรัพยากร 

วัตถุประสงค๑ เป้าหมายในการด าเนินการ รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงานที่ผํานมา 
(1.3.2) ข้ันวิเคราะห๑ สรุป วิเคราะห๑ข๎อมูล ข๎อเท็จจริงตํางๆ 
(1.3.3) ข้ันด าเนินการวางแผน คือการก าหนดวําจะท า อะไร อยํางไร ใคร  

ท าอะไรบ๎าง ที่ไหน และเมื่อใด 
(1.3.4) ข้ันประเมินผล เป็นการสรุปผลการวางแผน เชํน ช้ีแจงสิ่งที่จะได๎รับ  

ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน จากนั้นจึงน าเสนอตํอผู๎มีอ านาจอนุมัติแผนงาน  
(2) การบริหารงานบุคคล (Staffing or Personnel Administration or Personnel 

Management) หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในองค๑การ เพื่อให๎บุคคลมาปฏิบัติงานตามที่
ต๎องการและให๎บุคคลสามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการบริหารงานบุคคล  
ดังตํอไปนี ้

(2.1) การก าหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เพื่อเป็นกรอบในการบริหารโดยเนินนโยบายและระเบียบที่จ าเป็นแกํการด าเนินงาน 

(2.2) การวางแผนก าลังคน (Man Power Planning) เป็นกระบวนในการวางแผน  
ก าลังคน โดยแตํละคนควรปฏิบัติหน๎าที่อยาํงไร มีความรู๎ความสามารถด๎านใดบ๎าง เพื่อความเหมาะสม
กับงาน ซึ่งเริ่มตั้งแตํการวางแผนเกี่ยวกับความต๎องการ แผนการให๎ได๎มาของก าลังคนและแผนการใช๎
ก าลังคน 

(2.3) การสรรหาบุคคลให๎ด ารงต าแหนํง (Placement & Recruitment) 
(2.4) การสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการที่จะประชาสัมพันธ๑หนํวยงาน เพื่อให๎ได๎

บุคคลที่มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมส าหรับองค๑กร เพื่อคัดเลือกคนให๎เหมาะสมในการเข๎ารํวม  
ปฏิบัติงานในองค๑กร 

(2.5) การจัดบุคคล (Placement) หมายถึง การจัดบุคคล ให๎ด ารงต าแหนํงที่องค๑กร
วางแผนไว๎ เพื่อให๎บุคคลปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิดประโยชน๑ตํอองค๑กรอยํางสูงสุด 

(2.6) การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) เป็นกระบวนการ
เพิ่มพูนความรู๎ความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในองค๑กร ทั้งนี้ ควรยึดความรู๎ความสามารถ
ที่บุคลากรได๎รับ อันเป็นประโยชน๑ตํอการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงแกํองค๑กร 
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(2.7) การให๎เงินเดือนและคําตอบแทน (Salary or Compensation) เป็นภารกิจ

ส าคัญที่ผู๎บริหารหรือเจ๎าของกิจการ ต๎องช าระค าตอบแทนเพื่อเป็นคํายังชีพ โดยยึดถือระบบคุณธรรม 
(2.8) งานทะเบียนประวัติหรือข๎อมูลบุคลากร เป็นงานธุรการของบุคคล ซึ่งเป็น

ข๎อมูล การเข๎ามาท างานของบุคลากร ตั้งแตํข๎อมูลสํวนตัว การ ศึกษา การท างาน การเลื่อนต าแหนํ ง 
การพัฒนา ด๎านการศึกษา อบรม เงินเดือน งานข๎อมูลทะเบียน 

(2.9) งานประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ เป็นวิธีการ
ส าคัญที่ท าให๎การท างานมีประสิทธิภาพ เมื่อได๎รับการประเมินผลเป็นระยะ และได๎ขวัญก าลังใจ ยํอม
ท าให๎เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(2.10) งานวินัยและการด าเนินงานทางวินัย เป็นกิจกรรมในการควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคลไมํให๎ท าผิดแบบแผน ผิดธรรมเนียมปฏิบัติขององค๑กร เป็นภารกิจส าคัญของผู๎บริหารใน 
การสอดสํองดูแลความประพฤติ  การรักษาระเบียบวินัยของบุคลากรในองค๑กรให๎ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค๑และเป้าหมายขององค๑กรที่วางไว๎ 

(3) การอ านวยการ (Directing) เป็นการสํงเสริม ชํวยเหลือ ให๎ค าปรึกษา แนะน า  
สั่งการ  ประสานกิจกรรม การติดตํอ การมอบหมายภารกิจตําง ๆ เพื่อให๎การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค๑ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกิจกรรมอ านวยการที่ส าคัญ จ าแนกได๎ดังนี้ 

(3.1) การประสานงาน (Coordinating) 
(3.2) การตัดสินใจและสั่งการ (Decision Making) 
(3.3) การสั่งงาน (Order) 
(3.4) การติดตามดูแลก ากับ และให๎ค าปรึกษา (Supervising & Guiding) 
(3.5) การสร๎างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจ (Moral and Motivating) 
(3.6) การใช๎ภาวะผู๎น า (Leadership) 
(3.7) การสร๎างมนุษย๑สัมพันธ๑ (Human Relation) 
(3.8) การจัดระบบสื่อสารและสร๎างเครือขําย (Network and Communicating) 
(3.9) การมอบหมายงานและการมอบอ านาจหน๎าที่ (Take Order & Delegating) 
(3.10) การสํงเสริมกิจกรรมอื่น ๆ (Supporting) 

(4) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การจัดระเบียบการท างาน เพื่อให๎        
ผู๎ปฏิบัติทราบถึงวัตถุประสงค๑ และรายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย จน
เสร็จสิ้นภารกิจของหนํวยงานที่ได๎รํวมกันวางไว๎ มีรายละเอียดดังนี้  

(4.1) ลักษณะส าคัญการประสานงาน 
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การประสานงาน หมายถึง กิจกรรมที่เกิดข้ึนต้ังแตํการวางแผน หรือการ

ประสานแผนเพื่อวางรูปแบบการท างานตามความรู๎ความสามารถ เรียกวําประสานคน และประสาน
ความเข๎าใจทางความคิด เรียกวําประสานงานความคิด  

(4.1.1) การประสานงานเป็นหน๎าที่ของผู๎บริหาร หรือผู๎จัดการ 
(4.1.2) การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความรํวมมือ  
(4.1.3) การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตํอสื่อสาร  
(4.1.4) การประสานงานจะเป็นกิจกรรมที่อยูํในทุกขั้นตอนของการท างาน  
(4.1.5) การประสานงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสัมพันธ๑  

(4.2) วัตถุประสงค๑ของการประสานงาน 
(4.2.1) ลดความขัดแย๎งระหวํางผู๎ปฏิบัติกับองค๑กร 
(4.2.2) ชํวยให๎เกิดความรํวมมือในการปฏิบัติงาน  
(4.2.3) เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงาน เวลาและวัสดุอุปกรณ๑  

(4.3) วิธีการประสานงาน 
(4.3.1) การจัดท าแผนผัง ก าหนดหน๎าที่การท างาน แผนภูมิ ป้ายทะเบียน 
(4.3.2) จัดท าค าสั่งงาน การก าหนดหน๎าที่ชัดเจน 
(4.3.3) ตั้งคณะกรรมการตามแผนงาน 
(4.3.4) ท าแผนปฏิบัติงานและแผนควบคุมการปฏิบัติงาน 
(4.3.5) การก าหนดสั่งงาน 
(4.3.6) การระบุการจัดสรรงบประมาณ การจัดกิจกรรม การควบคุมกิจกรรม 
(4.3.7) การจัดประชุม สัมมนา การกระจายขําว  

(5) การควบคุมงาน (Controlling) หมายถึง การก ากับดูแลการด าเนินงานตําง ๆ 
เพื่อให๎เป็นไปตามแผนงานที่วางไว๎ เป็นการควบคุมงาน เป็นการก าหนดเกณฑ๑ หรือเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานไว๎ลํวงหน๎าแล๎วเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏในด๎านตําง ๆ คือ ด๎านปริมาณ 
(Quantity) ด๎านคุณภาพ (Quality) ด๎านเวลา (Time) ด๎านงบประมาณ หรือต๎นทุน (Budget or 
Cost) โดยมีวิธีการและกิจกรรมในการควบคุมงาน ดังนี้  

(5.1) วิธีการควบคุมงานให๎มีประสิทธิภาพ  
(5.1.1) การก าหนดเกณฑ๑มาตรฐาน หรือเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
(5.1.2) การจัดระบบการติดตํอสื่อสารให๎ทั่วถึง ให๎มีการประสานงานให๎เกิด

ความสอดคล๎องและตํอเนื่อง สามารถรายงานกิจกรรมได๎ทันทํวงที  
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(5.1.3) ควรใช๎วิธีการควบคุมงานตามแผนงานบริหาร โดยจุดประสงค๑เป็นตัว

ช้ีน า  
(5.1.4) ควรใช๎วิธีการควบคุมงานแบบงําย ไมํซับซ๎อนและเห็นผลชัดเจน  
(5.1.5) ให๎ก าลังใจอยํางเหมาะสมและสม่ าเสมอ  
(5.1.6) พยายามป้องกันพฤติกรรมของผู๎ปฏิบัติงาน ให๎เป็นไปในเชิงบวกอยําง

สร๎างสรรค๑ 
(5.2) กิจกรรมควบคุมงาน ประกอบด๎วย 

(5.2.1) ก าหนดแผนผัง แผนภูมิควบคุมงานที่ชัดเจน 
(5.2.2) ใช๎งบประมาณเป็นตัวควบคุมงาน 
(5.2.3) ควบคุมโดยก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค๑ 
(5.2.4) ควบคุมงานโดยใช๎ห๎องปฏิบัติการ 

(6) การรายงานผลงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม  
ให๎ผู๎บริหารหรือผู๎รํวมงานได๎รับทราบ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 2 ลักษณะ คือ 

(6.1) รายงานขณะปฏิบัติงาน เป็นการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด
ไว๎ในแผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานด๎วยวาจา หรือด๎วยลายลักษณ๑อักษร มีการรายงานสูํ
สาธารณชน เชํน ทางสื่อมวลชน เพื่อสร๎างความเข๎าใจ ความพอใจแกํประชาชน 

(6.2) การรายงานเมื่อสิ้นสุดแผนงาน เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน แล๎วสรุป
เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน 

(7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) เป็นการบริหารจัดการด๎านงบประมาณ เป็น
การจัดหา  จัดท าและบริหารงบประมาณให๎เกิดประโยชน๑สูงสุ ดตํอองค๑กร โดยงบประมาณถือเป็น
ป๓จจัยส าคัญในการบริหาร การด าเนินงานต๎องอาศัยเงินงบประมาณ เชํน เงินเดือน การกํอสร๎าง 
รถยนต๑พาหนะตําง ๆ จ าเป็นต๎องจัดหาด๎วยเงินงบประมาณทั้งสิ้น ซึ่งแบํงลักษณะงบประมาณได๎ดังนี้  

(7.1) งบประมาณภาคราชการ (Bureaucratic Budgeting) การจัดสรร จัดท าโดย  
กระทรวงทบวงกรมตําง ๆ ไปตามความจ าเป็น โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ 

(7.2) งบประมาณของภาคเอกชน (Private Budgeting) เป็นทุนที่ทางบริษัท    ห๎าง
ร๎าน ได๎มาจากการระดมทุน เชํน หุ๎น เงินกู๎จากแหลํงธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนสํวนตัวการบริหาร 
จัดสรร มาจากคณะกรรมการ ตามแผนงานที่คณะกรรมการได๎ก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ๑เอาไว๎  
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Fayol (1949, p. 110) ได๎เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับหน๎าที่ของผู๎บริหารตามกระบวนการ

บริหารจัดการ 5 ประการดังนี้  
(1) การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน๎าที่ของผู๎บริหารที่จะต๎องท าการ

คาดการณ๑ลํวงหน๎าถึงเหตุการณ๑ตําง ๆ ที่มีผลกระทบตํอธุรกิจ และก าหนดข้ึนเป็นแผนการปฏิบัติงาน 
หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว๎เพื่อส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  

(2) การจัดองค๑การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน๎าที่ที่ผู๎ บริหารจ าต๎องจัดให๎มี
โครงสร๎างของงานตําง ๆ และอ านาจหน๎าที่ ทั้งนี้เพื่อให๎เครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยูํใน
สํวนประกอบที่เหมาะสม ในอันที่จะชํวยให๎งานขององค๑การบรรลุผลส าเร็จได๎ 

(3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน๎าที่ในการสั่งการงานตําง ๆ 
ของผู๎บังคับบัญชา เพื่อให๎งานส าเร็จผลด๎วยดี โดยที่ผู๎บริหารจะต๎องกระท าเป็นตัวอยํางที่ดีและต๎อง
เข๎าใจ บุคลากรของตน เข๎าใจการท างานขององค๑การ โดยการติดตํอสื่อสารกับผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยําง
ใกล๎ชิด  

(4) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน๎าที่จะต๎องเช่ือ มโยงงานของ 
ทุกคนให๎เข๎ากันได๎ และก ากับให๎ไปสูํจุดมุํงหมายเดียวกัน  

(5) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน๎าที่ของผู๎บริหารในการก ากับ ควบคุม  
ดูแลการปฏิบัติงานของแตํละฝ่ายให๎เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว๎ 

เชํนเดียวกับ ลูเธอร๑ กูลิก และไลนอล อูริค (Luther Gulick & Lyanal Urwick) ที่ได๎
พัฒนาแนวคิดของ Taylor และ Fayol โดยเพิ่มหลักการบริหารหรือกระบวนการบริหารที่ Fayol ให๎
ไว๎อีกรวม 7 ประการ และได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลายจนถึงป๓จจุบันเป็นที่รู๎จักกันตามอักษรยํอวํา 
“POSDCORB” (อํานวํา พอสด๑ขอร๑บ) กระบวนการบริหารจัดการ “POSDCORB” นี้เป็นที่ยอมรับกัน
อยํางกว๎างขวางในการน าประยุกต๑ใช๎ในกระบวนการบริหารจัดการหนํวยงาน และมักจะถูกกลําวถึง
อ๎างอิงบํอย ๆ ในวงการตําง ๆ คือ 

(1) การวางแผน (Planning : P) หมายถึง การจัดวางโครงการแผนการปฏิบัติงานและ
วิธีการปฏิบัติงานไว๎ลํวงหน๎าวําจะต๎องท าอะไรบ๎างและท าอยํางไรเพื่อให๎งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ 

(2) การจัดหนํวยงาน (Organizing: O) หมายถึง การก าหนดโครงสร๎างของหนํวยงาน 
การแบํงสํวนงาน การจัดสรรงานต าแหนํงตําง ๆ และก าหนดอ านาจหน๎าที่ให๎ชัดเจน 

(3) การจัดตัวบุคคล (Staffing: S) หมายถึง การบริหารงาน ด๎านบุคลากร ได๎แกํ การ 
จัดอัตราก าลัง การสรรหา การเลื่อนข้ัน การพัฒนาบุคลากร เลื่อนต าแหนํง การสํงเสริมขวัญและ
ก าลังใจ สวัสดิการ การเสริมสร๎างบรรยากาศในการท างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต๎น 
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(4) การอ านวยการ (Direction: D) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม  บังคับบัญชา 

การควบคุมการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู๎บริหารในฐานะหัวหน๎าหนํวยงาน 
(5) การประสานงาน (Coordination : Co) หมายถึง การประสานกิจการด๎านตําง ๆ 

ของหนํวยงาน เพื่อให๎เกิดความรํวมมือที่ดีและน าไปสูํเป้าหมายเดียวกัน 
(6) การรายงาน (Reporting: R) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ระดับตําง ๆ ในหนํวยงานเพื่อให๎ผู๎บริหารและสมาชิกของหนํวยงานได๎ทราบความเคลื่อนไหวและ
ความคืบหน๎าของภารกิจอยํางสม่ าเสมอ 

(7) การงบประมาณ (Budgeting: B) หมายถึง การจัดท างบประมาณการจัดท าบัญชี
การใช๎จํายเงินและการควบคุมตรวจสอบทางด๎านการเงินและทรัพย๑สิน 

 
ส าหรับการศึกษากลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด         

ผู๎ศึกษาจะน ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการไปเป็นกรอบในศึกษาการบริหารงานและกลยุทธ๑
การบริหารของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากั ด เพื่อให๎ทราบถึงวิธีการบริหาร และการวาง    
กลยุทธ๑ของบริษัทในการขับเคลื่อนการท างานไปสูํเป้าหมายที่วางไว๎ ทั้งเรื่องของนโยบายในการ
บริหารงาน โครงสร๎างขององค๑การ แนวทางหรือทิศทางในการผลิตละครโทรทัศน๑ขององค๑กร 
ตลอดจนการบริหารคน การคัดเลือกทีมงานในการท างาน การ บริหารเวลาในการท างาน และการ
บริหารจัดสรรงบประมาณให๎เพียงกับงบประมาณที่ทางองค๑กรได๎รับจากสถานีโทรทัศน๑ 

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ ์
 

การบริหารเชิงเชิงกลยุทธ๑ (Strategic Management) คือกระบวนการบริหารที่มีความ
ตํอเนื่อง มีการกระท าซ้ า มีความเช่ือมโยงและเกี่ยวข๎องกับทุกหนํวยงานในองค๑การ มุํงหวังเพื่อให๎
สามารถด าเนินการได๎อยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและสถานการณ๑ในขณะนั้น ๆ 
โดยพิจารณาจาก  

(1) การล าดับข้ันตอนความส าคัญกํอนหลังของกิจกรรมตําง ๆ (Continuous Process) 
ที่ผู๎บริหารจะต๎องด าเนินงานภายในองค๑การที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อปรับเปลี่ยนให๎เกิดความเหมาะสมในด๎านตําง ๆ อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

(2) Ineractive Process การบริหารกลยุทธ๑ที่เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรมีการวนเวียน
มายังจุดเดิมเหมือนการเดินตามเส๎นวงกลม คือเริ่มต๎นที่ข้ันตอนที่ 1 และด าเนินไปเรื่อย ๆ จนถึง
ข้ันตอนสุดท๎าย แล๎วย๎อนกลับมาด าเนินการในข้ันตอนที่ 1 ใหมํอีก 
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(3) Cross – function Process มุํงเน๎นให๎ความส าคัญในเรื่องการรวมพลังทรัพยากร

มนุษย๑และการให๎ความส าคัญกับการผสมผสานทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน เชํน การตลาด 
การเงิน ฯลฯ เพื่อให๎เกิดพลังแหํงความสามัคคีภายในองค๑การ และไมํมุํงให๎ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ านาจ
พิเศษเหนือฝ่ายอื่น แตํมุํงให๎ทีมงานทุกฝ่ายประสานความสัมพันธ๑ชํวยเหลือกันในการสร๎างสายสมัพันธ๑
แหํงคุณคําให๎แกํองค๑การ  

ประยงค๑ มีใจซื่อ  (2542) ได๎เสนอกระบวนการ ของการบริหารเชิงกลยุทธ๑ (Strategic 
Management Process) หรือข้ันตอนหลักในการปฏิบัติในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ๑ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (An Environmental Analysis) เป็นข้ันตอน
ทีช้ีให๎เห็นภาพของสภาพแวดล๎อมขององค๑การในด๎านข๎อดีหรือข๎อเดํน ข๎อเสียหรือข๎อด๎อย โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อจะชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถก าหนดทิศทางพร๎อมทั้งท าการปรับเปลี่ยนให๎เกิดความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

ขั้นที่ 2 การก าหนดทิศทางองค์การ  (An Organizational Direction) เพื่อให๎
องค๑การด าเนินไปสูํทิศทางที่ต๎องการ ผู๎บริหารใช๎ป๓จจัยหลัก ๆ ในการก าหนดทิศทาง คือ 

(1) วิสัยทัศน๑ (Vision) เป็นการอ๎างถึงเป้าหมาย ที่มีขอบเขตกว๎างที่สุดและเป็นการรวม
หลายสิ่งหลายอยํางเข๎าด๎วยกัน รวมถึงความต๎องการอยากจะเป็นในอนาคต แตํไมํได๎ก าหนด วิธีการ 
หรือแนวทางที่ด าเนินไปให๎ถึงจุดหมาย และเป็นเรื่องราวของความต๎องการให๎สิ่งที่พึงปรารถนาเกิดข้ึน
ตามที่คาดหวังไว๎ และเป็นการเรียกร๎องเพื่อให๎เกิดสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด และสิ่งที่ยิ่งใหญํที่สุด 

(2) ภารกิจ (Mission) เป็นสิ่งที่ถูกทางผู๎บริหารก าหนด เพราะเช่ือวําองค๑การจะสามารถ
บรรลุจุดมุํงหมายที่ก าหนดได๎ และมุํงไปสูํทิศทางที่ต๎องการ ซึ่งกลําวได๎วําองค๑การได๎รับประโยชน๑ 
หลัก ๆ 3 ประการ คือ 

ประการแรก ภารกิจ (Mission) เป็นแนวทางในการสร๎างกลยุทธ๑ 
ประการที่สอง ภารกิจ (Mission) กํอให๎เกิดมาตรฐานใน การด าเนินงานและ

มาตรฐานผลงาน 
ประการสุดท๎าย ภารกิจ (Mission) ท าให๎บุคลาการขององค๑การแสดงพฤติกรรมที่มี

จรรยาบรรณตํอบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 
(3) วัตถุประสงค๑ (Objective) คือความคิด ความมุํงหวังตํอสภาพที่พึงประสงค๑และ 

ตํอผลลัพธ๑จากการด าเนินงานขององค๑การภายในระยะเวลาที่ก าหนด วัตถุประสงค๑หลัก จะต๎องได๎รับ
การสนับสนุนจากวัตถุประสงค๑ยํอยของหนํวยงานตําง ๆ ภายในองค๑การเดียวกัน เพื่อให๎ทุกคน ทุก
หนํวยงาน มีจุดมุํงหมายเดียวกัน และมุํงสูํทิศทางเดียวกัน หากวัตถุประสงค๑ในหนํวยงานตํา ง ๆ  
ไมํสอดคล๎องกัน ยํอมกํอให๎เกิดความขัดแย๎งในองค๑การ ผู๎บริหารอาจต๎องตัดสินใจเลือกระหวํางผล  
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การปฏิบัติงานระยะยาวและระยะสั้น และผลประโยชน๑สํวนบุคคลจะต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
ขององค๑การด๎วย ซึ่งวัตถุประสงค๑หรือจุดมั่งหมายโดยรวมขององค๑การธุรกิจ (Overall Objective or 
Aims of a Business) ดังนี้ 

- เพื่อให๎ได๎รับผลก าไรและผลตอบแทนตํอการลงทุน (Rate of Profit and 
Return on Investment) 

- มุํงเน๎นการศึกษาค๎นคว๎าและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอยํางตํอเนื่องในตัวผลิตภัณฑ๑ 
(Product Development) 

- มุํงสร๎างผลก าไรและความเจริญเติบโตใ ห๎แกํกิจการเพื่อเพิ่มมูลคําหุ๎นในตลาด
หลักทรัพย๑  

- มุํงกระจายผลิตภัณฑ๑สูํตลาดตํางประเทศ 
- สร๎างความมั่นใจเกี่ยวกับการแขํงขันทางด๎านราคาส าหรับสินค๎าระดับบน 
- มีต าแหนํงเชิงการแขํงขันอยูํในอันดับต๎าน ๆ ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
- เพื่อการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบและการคืนก าไ รให๎กับสังคมที่องค๑การนั้น

อาศัยด าเนินกิจการอยูํ 
 
โดยสรุป วัตถุประสงค๑มี 2 ประเภท ดังนี้ 
วัตถุประสงค๑เชิงคุณภาพ (Qualitative Objectives) เป็นวัตถุประสงค๑ที่บํงบอกถึง

จุดหมายกว๎าง ๆ (General Purpose) ไมํได๎ระบุขนาด จ านวนหรือปริมาณที่แนํนอนชัดเจนเอาไว๎ จึง
อาจก ลําวได๎วํา วัตถุประสงค๑ชนิดนี้เป็นวัตถุประสงค๑ที่ไมํสามารถตรวจสอบได๎ (Nonverifiable 
Objective) 

วัตถุประสงค๑เชิงปริมาณ (Quantitative Objectives) เป็นวัตถุประสงค๑ที่บํงบอกถึง
ความต๎องการเฉพาะเจาะจง โดยระบุถึงขนาด จ านวนหรือปริมาณที่แนํนอนชัดเจนเอาไว๎ 

(1) เป้าหมาย (Goals) สภาพที่พึงประสงค๑ในอนาคตที่องค๑การพยายามจะให๎เกิดข้ึนเป็น
จริง โดยการก าหนดหรือช้ีเฉพาะเจาะจงถึงระดับปริมาณ หรือขนาดความต๎องการ โดยเป้าหมายเป็น
ตัวบํงช้ีและแสดงออกถึงจุดมุํงหมายหลักขององค๑การนั้น ๆ และมีแผน (Plans) เปรียบเสมือน 
พิมพ๑เขียว (Blueprint) ซึ่งได๎ก าหนดสิ่งตําง ๆ ไว๎ให๎องค๑การใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายที่ต๎องการ ซึ่งภายในแผนจะก าหนดสิ่งจ าเป็นตําง ๆ เชํน การจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงาน การก าหนดตารางเวลาการท างาน ลักษณะงานที่ต๎องการปฏิบัติ และกิจการ
อื่น ๆ ที่จ าเป็น 
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ขั้นที่ 3 การสร้างกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เพื่อน ามาใช๎ปฏิบัติให๎บรรลุ

เป้าหมาย ซึ่งภายในองค๑การมีกลยุทธ๑ที่ส าคัญ 3 ระดับด๎วยกันคือ  
(1) ระดับองค๑การ (Corporate Level Strategy) 

เป็นการก าหนดกลยุทธ๑ในองค๑การธุรกิจขนาดใหญํ ที่ประกอบด๎วยธุรกิจหลายอยําง
รวมกัน ซึ่งการสร๎างกลยุทธ๑ระดับองค๑การนี้ มีกลยุทธ๑ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1.1) กลยุทธ๑การเจริญเติบโต (Growth Strategies) หรือเรียกวํา “กลยุทธ๑รุก ” 
โดยทั่วไปแล๎วองค๑การจะสร๎างขึ้นเพื่อมุํ งหวังที่จะได๎ผลลัพธ๑ คือ การเพิ่มยอดขาย (Sales Volume) 
หรือเพื่อการขยายสํวนครองตลาด (Marketing Share) ทั้งนี้ก็เพื่อให๎กิจการมีคุณคําตําง ๆ ที่เพิ่มข้ึน 
ความเจริญเติบโตของกิจการที่นิยมใช๎ปฏิบัติในทางธุรกิจ 

(1.2) กลยุทธ๑การคงตัว หรือ “กลยุทธ๑รับ” (Stability Strategy) โดยทั่วไปผู๎บริหาร
ใช๎กลยุทธ๑นี้กรณีที่องค๑การเปิดด าเนินการทางธุรกิจมากกวําหนึ่งอุตสาหกรรม มีเหตุผล 2 ประการ
ส าหรับการใช๎กลยุทธ๑นี้ คือ 

ประการที่หนึ่ง ท าให๎องค๑การมีเวลาทุํมเทให๎กับการบริหารธุรกิจที่ก าลังด าเนิน
อยูํในป๓จจุบัน ให๎สามารถรักษาต าแหนํงทางการแขํงขันในตลาดแทนที่จะมุํงขยายกิจการสูํธุรกิจใหมํ 
เป็นการปรับปรุงขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และสร๎างนวตกรรมที่แปลกใหมํ
ให๎กับธุรกิจเดิม 

ประการที่สอง กลยุทธ๑นี้เหมาะสมกับการรุกเข๎าสูํธุรกิจใหมํที่อยูํในวงการ 
อุตสากรรมเดียว เพราะการตั้งรับมีคําใช๎จํายน๎อย ผลตอบแทนที่ได๎รับจากการด าเนินการอยูํในเกณฑ๑
ที่ผู๎ประกอบการสามารถด ารงอยูํได๎ กลยุทธ๑นี้เหมาะสมกับธุรกิจที่อยูํในวงการอุตสากรรมเดียวในกรณี
หรือบางสถานการณ๑ที่อุตสาหกรรมเติบโตช๎า ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ า หรือ
ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก  

(1.3) กลยุทธ๑การตัดทอน กลยุทธ๑การหดตัว หรือ “กลยุทธ๑ถอย ” เป็นกลยุทธ๑ที่ ให๎
ในสถาการณ๑ที่ผลการด าเนินงานขององค๑การตกต่ า ยอดขาย และยอดก าไรลดลง ซึ่งกลยุทธ๑นี้นิยมใช๎ 
3 ประการ คือ 

ประการแรก การปฏิบัติในทางตรงกันข๎ามหรือการกลับหลังหัน 
(Turnaround) เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนองค๑การให๎แข็งแกรํงและมีประสิทธิภาพข้ึน ซึ่ง
อาจจะรวมถึงกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้ การตัดผลิตภัณฑ๑ทีไมํกํอให๎เกิดรายได๎ออก การลดอัตราก าลังหรือ
จ านวนพนักงานให๎อยูํในระดับที่สมดุล การตัดต๎นทุนในสํวนที่ไมํจ าเป็น และการท าการวิเคราะห๑ 
ปรับปรุงและประเมินผลสายผลิตภัณฑ๑และลูกค๎าเป้าหมาย 
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ประการที่สอง การยกเลิกหรือการถอนตัว  (Divestment) เป็นการพิจารณา

หรือการตัดสินใจของผู๎บริหารในการยกเลิกกิจการที่มีผลการด าเนินงานตกต่ า ไมํสอดคล๎องกับกลยุทธ๑
หลักขององค๑กร กลําวคือธุรกิจนั้นขาดศักยภาพในการแขํงขันท างการตลาด และไมํกํอให๎เกิดพลัง
ก าลังแหํงการเจริญเติบโตแบบก๎าวกระโดด หรือผู๎บริหารของธุรกิจนั้นขาดความสามารถ ขาดทักษะ
และประสบการณ๑ที่จ าเป็น ดังนั้นจึงเกิดการ Takeover ข้ึนให๎เห็นบํอย ๆ ใน หลาย ๆ อุตสาหกรรม 

ประการสุดท๎าย การขายกิจการ (Liquidation) นับวําเป็นกลยุทธ๑สุดท๎ายหรือ
เป็นวิธีการหลังสุดที่ผู๎บริหารจะเลือกปฏิบัติ 

(2) ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
การบริหารงานเพื่อให๎ได๎ผลงานที่มีคุณภาพ หรือเพื่อกํอให๎เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนคุณภาพของงานดังกลําวจะเป็นตัวที่น ามาซึ่งความได๎เปรียบเชิงการแขํ งขัน
ให๎แกํกิจการ ทั้งนี้เพื่อให๎กิจการสามารถด ารงอยูํได๎ เจริญก๎าวหน๎าและก๎าวไปสูํความเป็นผู๎น าตลาด 
ในโอกาสตํอไป ซึ่งกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ ได๎แกํ 

(2.1) กลยุทธ๑สร๎างความตําง (Differentiation Strategy) เป็นการยึดหลักการสร๎าง
ความแตกตําง ที่องค๑การต๎องใช๎ความพยาย ามในการคิดค๎นและสร๎างสรรค๑ความโดดเดํนเป็นพิเศษ
หลาย ๆ ด๎าน (Uniqueness) ในตัวสินค๎าหรือบริการ (Products) และเพื่อสร๎างคุณคําเพิ่ม (Value-
Added) ให๎เกิดข้ึนในความรู๎สึกของลูกค๎า 

(2.2) กลยุทธ๑การเป็นผู๎น าทางด๎านราคา (Cost Leadership Strategy) การเป็น
ผู๎น าด๎าน ราคา ผู๎บริหารสร๎างขึ้นโดยมุํงหวังความส าเร็จความได๎เปรียบเชิงการแขํงขันด๎วยวิธีการ
ก าหนดราคาสินค๎าหรือบริการในระดับต่ า ซึ่งกลุํมลูกค๎าเป็นลูกค๎าทั่วไปที่เป็นกลุํมใหญํ 

(2.3) กลยุทธ๑การตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick Response) เป็นการเข๎าถึงตัวลูกค๎า
กํอนคํูแขํง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับธุรกิจยุคป๓จจุบัน 

(3) ระดับหน๎าที่ (Functional Level Strategy) 
 ผู๎บริหารจะเน๎นให๎มีการด าเนินงานให๎การสนับสนุนและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ดังนั้นโครงสร๎างจะเป็นลักษณะที่แบนราบ (Flatter) ที่ผู๎บริหารระดับสูงและผู๎บริหารระดับกลางมี
จ านวนลดน๎อยลง โอกาสในการที่จะน าการบริหารเชิงกลยุทธ๑มาใช๎ในระดับลํางจึงมีมากข้ึน การ
ด าเนินงานในระดับหน๎าที่ของแตํละแผนกงานท าให๎ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ 
และมีการสํงมอบที่รวดเร็ว เป็นการสร๎างคุณคําให๎ลูกค๎า โดยการท างานของแตํละฝ่ายหรือแผนกงาน 
เกิดจากป๓จจัยน าเข๎า (Input) จากผู๎ให๎และน ามาใช๎ในการด าเนินงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการของ
แผนกงานนั้น ๆ (Process) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจึงน าผลงาน (Output) ไปให๎แกํผู๎รับ  ดังนั้น 
ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกงานจึงถือเป็นจุดศูนย๑กลางที่จะต๎องท าหน๎าที่เป็นทั้งผู๎ให๎และผู๎รับ ท าให๎เกิดการ
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สร๎างสายสัมพันธ๑แหํงคุณคํา (Value Chain) และสร๎างความแข็งแกรํงให๎เกิดข้ึนกับทุกฝ่ายในองค๑การ 
และกํอให๎เกิดความได๎เปรียบการแขํงขันภายอุตสากรรมนั้น ๆ ในระยะยาว 

 
ขั้นที ่4 การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Implementation) 
สํวนผสมที่ลงตัว: สิ่งท๎าทายหลักในการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ๑ (Achieving Integration: 

A Key Challenge in Strategy Implementation) เน๎นการผสมผสานความสามารถของฝ่ายตําง ๆ 
เข๎าด๎วยกัน เพื่อค๎นหาสํวนผสมที่ ลงตัวในการสร๎างความได๎เปรียบเชิงการแขํงขันระยะยาวให๎ 
เกิดข้ึนกับองค๑การ องค๑ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และสร๎างความ
ได๎เปรียบเชิงการแขํงขัน ได๎แกํ  

(1) ความรํวมมือกันของฝ่ายตําง ๆ ภายในองค๑การเดียวกัน 
มีการแบํงงานตามความช านาญเฉพา ะด๎าน หรือหน๎าที่และความรับผิดชอบท าให๎

ได๎ผลงานที่มีความชัดเจนในขอบขํางาน การท างานไมํซ้ าซ๎อน แตํบางครั้งอาจกํอป๓ญหาให๎แกํองค๑การ
โดยไมํตั้งใจ มีหลายเหตุผลที่ฝ่ายตําง ๆ ยึดตัวเองเป็นหลักโดยคิดวําตนมีความส าคัญกวําฝ่ายอื่น ๆ ซึ่ง
น าไปสูํการมองข๎ามความส าคัญของฝ่ายอื่นจนเกิดทัศนคติชนิดเข๎าปะทะกันเอง 

(2) ความรํวมมือกันของหนํวยธุรกิจที่มีความแตกตํางกัน 
การด าเนินงานที่ผู๎บริหารประสงค๑จะให๎ผลการด าเนินงานโดยรวมขององค๑การ

บรรลุผลตามที่มุํงหวังจ าเป็นต๎องมีการผสมผสานความสามารถ ความรํวมมือรํวมใจของทุกหนํวย
ธุรกิจในองค๑การเดีย วกันเข๎าด๎วยกัน เรียกวํา Synergy ที่เกิดข้ึนบาพื้นฐานของความคิดที่วํา การ
ท างานยํอมกํอให๎เกิดผลลัพธ๑ที่ยิ่งใหญํกวําการท างานตามล าพัง 

(3) การผสมผสานการด าเนินการระดับนานาชาติขององค๑การ 
 เป็นมุมมองการบริหารในแนวกว๎างเกี่ยวกับกลยุทธ๑แหํงความส าเร็จของบริษัท 

ข๎ามชาติ (Multinational Corporations) เป็นการรวมผลประโยชน๑ของด๎านมุมมองภายในประเทศ
และมุมมองระดับโลก (Multidomestic and Global Perspective) เข๎าด๎วยกัน 

ขั้นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategy Control) 
เป็นการมุํงเน๎นประเด็นในเรื่อง การตรวจสอบ (Monitoring) การประเมินผล  

(Evaluating) และการปรับปรุงแก๎ไข (Improving) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ๑ เพื่อให๎ผู๎บริหาร
มั่นใจวําทุกขั้นตอนในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ๑ได๎ด าเนินตามแผนอยํางถูกต๎องและเหมาะสม ซึ่ง
ผู๎บริหารจะต๎องมีความเข๎าใจอยํางชัดเจนตลอดกระบวนการควบคุมและรู๎บท บาทที่แท๎จริงของการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ๑ โดยการการวินิจฉัยจากการตรวจสอบเอกสารหลัก ๆ เชํน แผนการปฏิบัติการ 
การจัดองค๑ประกอบตําง ๆ ภายในองค๑การ และนโยบาย เป็นต๎น การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
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ด๎านการเงิน การผลิต และการตลาด การเข๎าใจในเรื่องบทบาท หน๎าที่ความรับผิดชอบข ององค๑การ 
ความสัมพันธ๑ระหวํางบทบาท หน๎าที่ ความรับผิดชอบ กระบวนการตัดสินใจ และทรัพยากรด๎าน    
ตําง ๆ รวมถึงเงินทุนและทุน เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ สามารถระบุถึงโครงสร๎าง
ขององค๑การ รูปแบบพฤติกรรม ระบบ และกระบวนการตําง ๆ ที่เช่ือมโยงกลยุทธ๑ รวมถึ งการให๎
ค าแนะน าหรือข๎อเสนอแนะตําง ๆ จึงจะน าไปสูํความส าเร็จได๎ 

 
ส าหรับการศึกษากลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด         

ผู๎ศึกษาจะน ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ๑ไปเป็นกรอบในศึกษากลยุทธ๑การบริหาร  
และกลยุทธ๑การผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เพื่อให๎ทราบถึงแนวทาง
บริหารทางกลยุทธ๑ของบริษัทวําสอดคล๎องกับกระบวนการของการบริหารเชิงกลุยทธ๑มากน๎อยเพียงใด 

 
2.4 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ ์

 
 ในปี ค .ศ. 1967 Fred E. Fiedler ได๎เสนอแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ๑ 
(Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ๑ (Contingency Theory) ซึ่งถือเป็น
ทฤษฎีการบริหารที่ขึ้นอยูํกับสภาพข๎อเท็จจริงด๎วยแนวคิดที่วําการเลือกทางออกที่จะไปสูํการ
แก๎ป๓ญหาทางการบริหารที่ถือวําไมํมีวิธีใดที่ดีที่สุด โดยสถานการณ๑จะเป็นตัวก าหนดการตัดสิ นใจ  
ในการเลือกรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ท าให๎ผู๎บริหารจะต๎องวิเคราะห๑สถานการณ๑ให๎ดีที่สุด ตาม
หลักการของทฤษฎีระบบวําทุกสํวนงานจะต๎องสัมพันธ๑กันทั้งระบบ มุํงเน๎นความสัมพันธ๑ระหวําง
องค๑การกับสภาพแวดล๎อมขององค๑การ ซึ่งบางครั้งสถานการณ๑จะต๎องใช๎การตัดสินใจอยํา งเฉียบขาด 
ตัดสินใจแบบอาศัยการมีสํวนรํวมใน ตัดสินใจโดยค านึงถึงหลักมนุษย๑และแรงจูงใจ หรือต๎องตัดสินใจ
โดยค านึงถึงเป้าหมายหรือผลผลิตขององค๑กรเป็นหลัก ดังนั้น การบริหารจึงต๎องอาศัยสถานการณ๑เป็น
ตัวก าหนดในการตัดสินใจ  

Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness Fiedler กลําววํา 
ภาวะผู๎น าที่มีประสิทธิภาพต๎องประกอบด๎วยป๓จจัย 3 สํวน คือ 

(1) ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎น าและผู๎ตาม บุคลิกภาพของผู๎น า มีสํวนส าคัญ ที่จะท าให๎
กลุํมยอมรับ 

(2) โครงสร๎างของงาน งานที่ให๎ความส าคัญ เกี่ยวกับโครงสร๎างของงานอ านาจของผู๎น า
จะลดลง แตํถ๎างานใดต๎องใช๎ความคิด การวางแผน ผู๎น าจะมีอ านาจมากขึ้น 
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(3) อ านาจของผู๎น า ผู๎น าที่ดีที่สุด คือ ผู๎ที่เห็นงานส าคัญที่สุด แตํถ๎าผู๎น าที่จะท าเชํนน้ีได๎

ผู๎น าต๎องมีอ านาจและอิทธิพลมาก แตํถ๎าผู๎น ามีอิทธิพลหรืออ านาจไมํ มากพอจะกลายเป็นผู๎น าที่เห็น
ความส าคัญของสัมพันธภาพระหวํางผู๎น าและผู๎ตามมากกวําเห็นความส าคัญของงาน 

ตามทฤษฎีของ Fiedler ภาวะผู๎น าที่มีประสิทธิภาพหรือไมํมีประสิทธิภาพข้ึนอยูํกับ
สถานการณ๑ ถ๎าสัมพันธภาพของผู๎น าและผู๎ตามดี และมีโครงสร๎างของงานชัดเจน ผู๎น าจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ๑ขององค๑กรได๎ ตามทฤษฎีตามสถานการณ๑ (Contingency Theory) (สมยศ      
นาวีการ, 2540) 

การบริหารเชิงสถานการณ๑จะค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมและความต๎องการของบุคคลใน
หนํวยงานเป็นหลักมากกวําที่จะแสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช๎ในการท างาน โดยใช๎ป๓จจัยทางด๎าน
จิตวิทยาในการพิจารณาด๎วย โดยเน๎นให๎ผู๎บริหารรู๎จักใช๎การพิจารณาความแตกตํางที่มีอยูํในหนํวยงาน 
เชํน ความแตกตํางระหวํางบุคคล ความแตกตํางระหวํางระเบียบกฎเกณฑ๑ วิธีการ กระบวนการ และ
การควบคุมงาน ความแตกตํางระหวํางความสัมพันธ๑ของบุคคลในองค๑กร หรือความแตกตํางระหวําง
เป้าหมายการด าเนินงานขององค๑การ เป็นต๎น 

หลักการของการบริหารเชิงสถานการณ๑ 
(1) การบริหารจะดีหรือไมํขึ้นอยูํกับสถานการณ๑  
(2) ผู๎บริหารจะต๎องพยายามวิเคราะห๑สถานการณ๑ให๎ดีที่สุด  
(3) เป็นการผสมผสานแนวคิดระหวํางระบบปิดและระบบเปิด ยอมรับหลักการของ

ทฤษฎีทุกสํวนของระบบจะต๎องสัมพันธ๑ และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  
(4) สถานการณ๑จะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ ในการเลือกรูปแบบการบริหารที่

เหมาะสม  
(5) ค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมและความต๎องการของบุคคลในหนํวยงานเป็นหลักมากกวําที่จะ

แสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช๎ในการท างาน โดยใช๎ป๓จจัยทางด๎านจิตวิทยาในการพิจารณาด๎วย  
(6) เน๎นให๎ผู๎บริหารรู๎จักใช๎การพิจารณาความแตกตํางที่มีอยูํในหนํวยงาน ดังนี้ 

(6.1) ความแตกตํางระหวํางบุคคล 
(6.2) ความแตกตํางระหวํางระเบียบกฎเกณฑ๑ วิธีก าร กระบวนการ และการ  

ควบคุมงาน 
(6.3) ความแตกตํางระหวํางความสัมพันธ๑ของบุคคลในองค๑กร 
(6.4) ความแตกตํางระหวํางเป้าหมายการด าเนินงานขององค๑การ   

ซึ่งแนวความคิดทางการบริหารเชิงสถานการณ๑ ตามทฤษฎีของ Fiedler สามารถน ามา
ประยุกต๑ใช๎ในสถานการณ๑ป๓จจุบัน 2 ลักษณะดังนี้  
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(1) การศึกษารูปแบบของผู๎น าที่มุํงความสัมพันธ๑ (Relationship-oriented leader) 

เป็นผู๎น าที่มุํงความสัมพันธ๑กับเพื่อนรํวมงาน ผู๎น าจะสร๎างความไว๎วางใจ ความเคารพนับถือ และรับฟ๓ง
ความต๎องการของพนักงาน เป็นผู๎น าที่ค านึงถึงผู๎อื่นเป็นหลัก (Consideration)  

(2) ผู๎น าที่มุํงงาน (Task -oriented leader) เป็นผู๎น าที่มุํงความส าเร็จในงาน ซึ่งจะ
ก าหนดทิศทางและมาตรฐานในการท างานไว๎อยํางชัดเจน มีลักษณะคล๎ายกับผู๎น าแบบที่ค านึงถึง
ตัวเองเป็นหลัก (Initiating structure style)  

การบริหารเชิงสถานการณ๑ สามารถใช๎ทุกทฤษฎีมาประกอบกับประสบการณ๑ เพื่อท าให๎
การตัดสินใจดีที่สุด โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแขํงขันสูงเชํนป๓จจุบัน นับเป็นความ
ท๎าทายและโอกาสในการใช๎การบริหารเชิงสถานการณ๑ในมุมของผู๎บริหารที่จะพลิกวิกฤติเป็นโอกาสให๎
ได๎ เป็นการใช๎ความรู๎ความสา มารถทั้งศาสตร๑และศิลป์ตําง ๆ ที่มีอยูํในตัวผู๎น าทํานน้ันให๎ประจักษ๑
ออกมาใช๎ได๎อยํางเต็มสมรรถภาพจริง ๆ ที่เขามีอยูํ เพราะสถานการณ๑แตํละอยํางแตกตํางกัน ทฤษฎี
กับบางสถานการณ๑ก็แตกตํางกัน แล๎วแตํผู๎น าแตํละทํานจะเลือกใช๎ ดังนั้นการบริหารเชิงสถานการณ๑ 
นําจะเป็นการใช๎ความรู๎ความสามารถทั้งศาสตร๑และศิลป์  

ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ๑ (2547,น. 37-40) ได๎เรียบเรียงไว๎วําความ
พยายามหาความแตกตํางระหวํางผู๎น ากับการจัดการที่องค๑การตําง ๆ มีความซับซ๎อนมากข้ึน 
วิสัยทัศน๑ถูกเปลี่ยนแปลงให๎เข๎าใจงํายข้ึน เป็นแนวคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ๑อันซับซ๎อนระหวํางแบบของ
ผู๎น ากับสถานการณ๑และสภาพแวดล๎อม พบวํา แบบแผนเกิดจาก พฤติกรรมในภาวะหน๎าที่กับ
พฤติกรรมด๎านสัมพันธภาพ พฤติกรรม ในภาวะหน๎าที่ หมายถึง การที่ผู๎น าเข๎าไปจัดวางบทบาทของ
ผู๎คนและสมาชิกภายในกลุํม โดยอธิบายวําแตํละคนต๎องท าอะไร เมื่อไร ที่ไหนและอะไรคือมาตรฐาน
ของงาน ซึ่งอาจรวมไปถึงการก าหนดรูปแบบขององค๑การและชํองทางในการสื่อสาร สํวนพฤติกรรม
ด๎านสัมพันธภาพ คือ การที่ผู๎น าไปสร๎างสัมพันธภาพกับพนักงานหรือสมาชิกของกลุํม ให๎ความ
สนับสนุนแกํผู๎อื่นมีการสื่อสารชํวยเหลือการท างานกลุํม และเช่ือวําลักษณะ หรือบุคลิกภาพของผู๎น า
เป็นสํวนประกอบที่ส าคัญของภาวะการเป็นผู๎น า มีแนวคิดคือ เมื่อผู๎น าท าอะไรบางอยําง ต๎องค านึงถึง
ความต๎องการ 3 อยํางไปพร๎อม ๆ กัน 

(1) ความต๎องการของงาน คนมาท างานรํวมกันก็เพราะงานนั้นยากเกินที่จะท าเพียงคน
เดียวได๎ ธรรมชาติของงานเป็นตัวก า หนดความต๎องการตําง ๆ และการตอบสนองจากผู๎น าจากกลุํม
แสดงให๎เห็นถึงธรรมชาติและความสามารถของกลุํม ดังนั้นผู๎น าจึงต๎องตระหนักถึงธรรมชาติและความ
ต๎องการของกลุํม  
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(2) ความต๎องการของกลุํมจะไมํปรากฏออกมาเชํนความต๎องการของงานกลุํม จะ

ต๎องการการสํงเสริมและการบ ารุงรักษ าระดับความสามัคคีของกลุํม นอกจากนี้ กลุํมก็ยังต๎องการ 
สิ่งตําง ๆ ได๎แกํ เครื่องมือและอุปกรณ๑ในการท างานที่เหมาะสม  

(3) ความต๎องการสุดท๎าย คือ ความต๎องการสํวนตัวของคนที่มาท างานในกลุํมนั้น  
ซึ่งอาจเป็นความต๎องการทางด๎านกลุํมจิตใจ เชํน การยอมรับ สถานภาพคือความ รู๎สึกวําได๎สิ่งที่มีคํา 
ซึ่งแตํละคนให๎ความส าคัญกับองค๑ประกอบ 3 สํวนในสัดสํวนที่ไมํเทํากัน เนื่องจากภาวะผู๎น าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความพยายามของทีมและทีมที่ดีสุดคือ ทีมที่ประกอบด๎วยผู๎น าที่ปรากฏโดยธรรมชาติภายใน
องค๑การ ผู๎น าที่ดีควรกระตุ๎นให๎คนคิดถึงคุณคําและค วามต๎องการของงาน เพื่อให๎จุดมุํงหมายของ
สํวนรวมสอดคล๎องเข๎ากันกับคํานิยมของคนและของกลุํมตําง ๆ ในองค๑การ ซึ่งจะท าให๎การปฏิบัติการ
มีประสิทธิผลมากขึ้น 

 
ส าหรับการศึกษากลยุทธ๑การบริหารการงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  

ผู๎ศึกษาจะน ากรอบทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ๑ไปเป็นกรอบในศึกษาการบริหารงาน และกลยุทธ๑
การบริหารงานบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เพื่อทราบถึงวิธีการในการบริหารแตํละสํวนงาน
ทั้งเรื่องของบุคลากรในองค๑กร การประสานความรํวมมือในการท างานของสํวนงานตําง ๆ การบริหาร
ความขัดแย๎งของ ทีมงาน รวมถึงคํานิยมหรือวัฒนธรรมขององค๑กรที่มุํงเน๎นให๎การท างานบรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้เป็นพลังชํวยให๎องค๑กรได๎รับผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑  กรณีศึกษา บริษัท ทอง  

เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องใช๎เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํ 
จิตรลดา ดิษยนันทน๑ (2538) ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑ในการผลิตรายการละคร

โทรทัศน๑ ของ บริษัท กันตนา วิดีโอ โปรดักช่ั น จ ากัด ผลการวิจัยพบวํา กลยุทธ๑หลักอันเป็น
ลักษณะเฉพาะของกันตนา คือ กลยุทธ๑ในการพึ่งตนเอง เนื่องจากกันตนามีข๎อได๎เปรียบทั้งทางด๎าน
บุคลากรที่มีเพียงพอและมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถสร๎างบุคลากรข้ึนใหมํได๎เอง โดยเฉพาะบุคลากร
ด๎านการบริหารคือบุคคลในครอบครัวที่มีความส ามารถท างานตํางๆ ในทุกต าแหนํงหน๎าที่ได๎ด๎วย
ตัวเอง มีวัตถุดิบในการผลิต นั่นคือเรื่องจากบทละครวิทยุเป็นจ านวนมากถือเป็นข๎อได๎เปรียบของ 
กันตนา ซึ่งข๎อได๎เปรียบนี้ถือเป็นกลยุทธ๑ในเชิงรุก นอกจากนั้นกันตนายังมีกลยุทธ๑ในเชิงรับเพื่อจะใช๎ใน
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กรณีที่ต๎องการหลีกเลี่ยงป๓ญหาข๎อขัดแย๎งตํางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในการท างาน นั่นคือ กลยุทธ๑ในการ
ประนีประนอม และ กลยุทธ๑ในการหลีกเลี่ยง 

ธิติพร จุติมานนท๑ (2546 ) ท าการศึกษาเรื่อง ธุรกิจละครโทรทัศน๑ พ .ศ. 2545 
ผลการวิจัยพบวํา การบริหารธุรกิจละครโทรทัศน๑ต๎องอาศัยแนวคิดการบริหารงานเชิงสถานกา รณ๑ 
และเชิงระบบ ควบคํูกันเพื่อให๎การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จภายใต๎การแขํงขันที่มีมากขึ้น โดย 
ผู๎บริหารธุรกิจการผลิตละครจะต๎องค านึงถึงสถานการณ๑ที่เกิดข้ึนรอบด๎าน เพื่อให๎การด าเนินงาน
แขํงขันกับคํูแขํงที่มีการปรับตัวได๎อยํางรวดเร็ว สภาพแวดล๎อมภายนอกมีผลตํอ การด าเนินการ
ประกอบธุรกิจการผลิตละครอยํางมาก โดยเฉพาะป๓จจัยด๎านวัตถุดิบในการผลิตที่มีป๓ญหามากในการ
แขํงขัน ทั้งนี้ป๓จจัยภายในและป๓จจัยภายนอกมีความสัมพันธ๑กันอยํางแนบแนํนและมีอิทธิพลท าให๎
ธุรกิจการผลิตรายการละครโทรทัศน๑ประสบความส าเร็จมากหรือน๎อยเพียงใด 

รินลนี ศรีเพ็ญ (2546) ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารงานของบริษัทผู๎ผลิตรายการละคร
โทรทัศน๑ ผลการวิจัยพบวํา โครงสร๎างการบริหารงานของบริษัทผู๎ผลิตรายการละครโทรทัศน๑ 
แบํงออกเป็นบริษัทขนาดใหญํ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใช๎หลักเกณฑ๑การพิจารณาจากลักษณะ
การจัดต้ังองค๑กร อ านาจการดูแลจากเจ๎าของ ประเภทและจ านวนบุคลากร ส าหรับป๓จจัยแวดล๎อม
ภายในที่มีผลกระทบตํอการบริหารงานของบริษัทผู๎ผลิตละครประกอบด๎วย ความเป็นมืออาชีพของ  
ผู๎จัดละคร การคัดเลือกบุคลากร การบริหารการเงิน การบริหารเวลา สํวนป๓จจัยภายนอก ได๎แกํ ผู๎ชม 
บริษัทโฆษณา สถานีโทรทัศน๑ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการควบคุมจากกฎหมาย โดย
กลุํมผู๎ชมเป็นป๓จจัยที่ส าคัญที่สุด 

สกาวใจ พูนสวัสดิ์ (2547) ท าการศึกษาเรื่อง ป๓จจัยที่มีผลตํอการบริหารรายการละคร
โทรทัศน๑ของสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 ผลการวิจัยพบวํา ป๓จจัยส าคัญที่มีผลตํอการบริหารละคร
โทรทัศน๑ของสถานีฯ สํวนใหญํเป็นป๓จจัยภายในมากกวํา ได๎แกํ ประสบการณ๑และความช านาญของ 
ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ การขาดแคลนบุคลากรที่เขียนบทละครได๎อยํางมีคุณภาพ การคัดเลือกนักแสดง 
งบประมาณ เวลาในการด าเนินงาน และการบริหารจัดการภายในของผู๎ผลิต สํวนป๓จจัยภายนอกที่
ส าคัญและเป็นสิ่งที่ไมํสามารถควบคุมได๎ ได๎แกํ สภาพอากาศที่ท าให๎การด าเนินงานต๎องหยุดชะงัก ซึ่ง
จะสํงผลตํองบประมาณในการด าเนินงานที่เพิ่มข้ึนด๎วย 

สุพิชชา จักรสิรินนท๑ (2553) ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการองค๑กรด๎านการผลิต
รายการวิทยุ กรณีศึกษาบริษัทคลิค วีอาร๑วัน เรดิ โอ จ ากัด ผลการวิจัยพบวํา กลุํมบริษัทคลิค  
วีอาร๑วัน เรดิโอ จ ากัด มีป๓จจัยภายในที่เป็นจุดแข็งขององค๑กร มีโครงสร๎างการท างานที่ชัดเจน
แบํงแยกตามสถานีทั้ง 4 สถานีทั้งรายการเพลงสากล เพลงไทยสากล เพลงนอกกระแส และรายการ
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ขําว การที่ผู๎บริหารวิสัยทัศน๑ที่ชัดเจน ประกอ บกับบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะงานวิทยุ 
ท าให๎การผลิตรายการมีความแตกตํางเป็นมืออาชีพ 

มรกต เหรียญทอง (2554) ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑การด าเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท
ซีเนริโอ จ ากัด ผลการวิจัยพบวํา ป๓จจัยที่มีผลตํอความส าเร็จของธุรกิจละครเพลงบริษัทซีเนริโอ จ ากัด 
ประกอบด๎วย สภาพแวดล๎อมระดับมหภาค ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลยี ธรรมชาติ
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาวการณ๑แขํงขัน ซึ่งเป็นป๓จจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ สํวนป๓จจัยที่
สามารถเป็นป๓จจัยภายในบริษัทฯ เชํน ผู๎จัดสํงวัตถุดิบ คนกลางทางการตลาด ผู๎บริโภค และหนํวยงาน
ภายในองค๑กรเทํานั้น  

พชรวัฒน๑ พงศ๑อรพินท๑ (2555) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตละคร
โทรทัศน๑ของสถานีโทรทัศน๑สีกองทัพบกชํอง 7 ผลการวิจัยพบวํา ป๓ญหาและอุปสรรคในการผลิตละคร
โทรทัศน๑ของสถานีโทรทัศน๑สีกองทัพบกชํอง 7 คือ ผู๎ผลิตละครโทรทัศน๑ไมํเพี ยงพอตํอความต๎องการ 
ขาดแคลนบทประพันธ๑ ผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑ และนักแสดงที่มีคุณภาพ ข๎อจ ากัดเรื่องงบประมาณ
การผลิตละครโทรทัศน๑ เวลาและรูปแบบการถํายท าละครโทรทัศน๑แบบถํายไปออกอากาศไป ขาดการ
ประชาสัมพันธ๑การสร๎างกระแสของละครโทรทัศน๑และนักแสดง ขาดการประชุมหารือเพื่ อก าหนด
ทิศทางในการท างานรํวมกัน ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล๎อม การแขํงขัน 
และมาตรฐานความพึงพอใจในการตรวจสอบคุณภาพงานคํอนข๎างต่ า ป๓จจัยแหํงความส าเร็จในการ
ผลิตละครโทรทัศน๑ของสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีกองทัพบกชํอง 7 คือ การเปิดโอกาสให๎กับผู๎ผลิต 
หน๎าใหมํเข๎ามารํวมงานกับสถานี การเลือกบทประพันธ๑มาผลิตเป็นละครโทรทัศน๑ ผู๎เขียนบทละคร
โทรทัศน๑และบทโทรทัศน๑ การค๎นหา พัฒนาคุณภาพ และคัดเลือกนักแสดง รูปแบบการถํายท าละคร
โทรทัศน๑ การประชาสัมพันธ๑ การประชุมหารือกันเพื่อก าหนดทิศทางในการท างานรํวมกัน การพัฒนา
คุณภาพการผลิตละครโทรทัศน๑ รวมถึงการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน๑และความ
รับผิดชอบของสังคม 

 
ส าหรับการศึกษากลยุทธ๑การบริหารการงานของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด   

ผู๎ศึกษาจะน ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการละครโทรทัศน๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
และแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ๑ ไปเป็นกรอบในศึกษาการบริหารงาน และกลยุทธ๑การ
บริหารงานบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เพื่อหาให๎ทราบถึงวิธีการบริหารงานและการก าหนด
กลยุทธ๑ในการบริหารให๎บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค๑ขององค๑กรที่วางไว๎ ทั้งแนวทางการผลิตละคร 
การวางโครงสร๎างองค๑กร คัดเลือกทีมงานให๎สอดคล๎องกับคํานิยมและวัฒนธรรมขององค๑กร และ
รวมถึงการบริหารและการวางกลยุทธ๑ในการผลิตละครโทรทัศน๑ในแตํละข้ันตอน ตั้งแตํการเตรียมการ 
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การเลือกบทประพันธ๑ การเขียนบท การประชุมวางแผนงาน การถํายท า การก ากับ และบันทึกการ
แสดง จนถึงการตัดตํอร๎อยเรียงความตํอเนื่องของเนื้อหาละครให๎ไปตามบทละครโทรทัศน๑ รวมถึงการ
อ๎างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องที่คาดวําจะสอดคล๎องกับผลการศึกษาตํอไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 วิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เ ทนเม๎นท๑ จ ากัด ” 

เป็นงานวิจัยที่เน๎นศึกษาการบริหารงาน และการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง      
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด รวมถึงศึกษากลยุทธ๑การบริหารงาน และกลุยทธ๑การบริหารการผลิต ละคร
โทรทัศน๑ ของบริษัท ทอง  เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ซึ่งผู๎ศึกษาใช๎ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-Depth Interview) และการวิเคราะห๑เอกสาร 
(Documentary Analysis) เพื่อเสนอผลการศึกษาที่สามารถให๎ข๎อเท็จจริงและตอบวัตถุประสงค๑ของ
งานวิจัยช้ินน้ี  

 
3.2 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
 

แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ แบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ  
3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการก าหนดกลุํมเป้าหมายในการ

สัมภาษณ๑ เพื่อทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ โครงสร๎างและการบริหารงาน รวมทั้งกลยุทธ๑การบริหาร
การผลิตละครโทรทัศน๑ จากการสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key Informant) ได๎แกํ บุคลากรของ
บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการผลิตละครโทรทัศน๑ ดังนี้ 

3.2.2.1 ผู๎บริหารบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎แกํ แอน ทองประสม 
กรรมการผู๎จัดการ (ผู๎จัดละครโทรทัศน๑) 

3.2.2.2 คณะท างานกลุํมประสานงาน หรือผู๎ปฏิบัติงานในการผลิตละครโทรทัศน๑
โดยตรง ได๎แกํ  

(1) บุญสม วิชาเกวียน (ผู๎อ านวยการผลิต) ละครเรื่องแอบรักออนไลน๑ 
(2) อ าไพพร จิตต๑ไมํงง (ผู๎ก ากับละครโทรทัศน๑ ) ละครเรื่องป๓ญญาชน    

ก๎นครัว สามีตีตรา และแอบรักออนไลน๑  
(3) ยุพดี ศิริสิงห๑อ าไพ (ผู๎ชํวยผู๎ก ากับการแสดง ) ละครเรื่องแอบรัก

ออนไลน๑ 
(4) วรรณวิภา สามงามแจํม (ผู๎เขียนบท) ละครเรื่องสามีตีตรา 
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(5) ดารณีนุช ปสุตนาวิน (นักแสดง ) ละครเรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว     

แอบรักออนไลน๑ และเพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ 
(6) ปริญ สุภารัตน๑ (นักแสดง) ละครเรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว และ แอบรัก

ออนไลน๑ 
(7) ปิยธิดา โชติจีรากร (ชํางท าผม) ละครเรื่องแอบรักออนไลน๑ 
(8) รณัฐ ชัยพฤกษ๑ (ออกแบบ และดูแลเครื่องแตํงกาย ) ละครเรื่อง

ป๓ญญาชนก๎นครัว สามีตีตรา แอบรักออนไลน๑ และเพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ 
(9) สุมาลี วาสนาอาชาสกุล (ประชาสัมพันธ๑ละคร) ละครเรื่องป๓ญญาชน

ก๎นครัว สามีตีตรา แอบรักออนไลน๑ และเพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ 
(10) ธนอรรถ กาสุริยะ (ล าดับภาพ เทคนิคและไตเติ้ล ) ละครเรื่อง

ป๓ญญาชนก๎นครัว สามีตีตรา แอบรักออนไลน๑ และเพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ 
 

3.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข๎อมูลที่เป็นเอกสาร ที่ครอบคลุม
เนื้อหาที่มีผลตํอธุรกิจการผลิตละคร โทรทัศน๑ และการวางแผนกลยุทธ๑ของ บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑      
เทนเม๎นท๑ จ ากัด โดยอาศัยแหลํงข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ดังนี้ 

3.2.2.1 ข๎อมูลเอกสารของบริษัท ท องเอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎แกํ 
รายละเอียดในการวางแผนและด าเนินงานการผลิตละครโทรทัศน๑ 

3.2.2.2 ขําวและบทความจากสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ เชํน หนังสือพิมพ๑ นิตยสาร วารสาร
ตํางๆ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องการผลิตละครโทรทัศน๑ เป็นต๎น 

3.2.2.3 ข๎อมูล หรือผลการส ารวจเรตต้ิงของละครโทรทัศน๑ 
 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลในครั้งนี้เป็นการใช๎ค าถามในการสัมภาษณ๑โดยตรง 

(Face to Face Interview) เป็นค าถามปลายเปิดที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
เพื่อให๎ได๎ประเด็นที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค๑ของการศึกษา ซึ่งแนวทางของค าถามจะใช๎ส าหรับทั้ง
สัมภาษณ๑ผู๎บริหาร และผู๎ปฏิบัติงานในสํวนงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  โดยจะใช๎อุปกรณ๑บันทึกเสียง เพื่อ
บันทึกเสียงในระหวํางการสัมภาษณ๑ 
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3.4 แนวค าถาม 

 
การศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษ าใช๎แนวค าถามในการสัมภาษณ๑เป็นค าถามปลายเปิดที่พัฒนา 

มาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎ได๎ประเด็นที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค๑ของการศึกษา โดย
สัมภาษณ๑ตามกลุํมเป้าหมาย ดังนี้ 

3.4.1 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
ได๎แกํ แอน ทองประสม กรรมการผู๎จัดการ (ผู๎จัดละครโทรทัศน๑) ดังนี ้

(1) โครงสร๎างในการบริหารงานของบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มี 
การแบํงโครงสร๎าง และหน๎าที่อยํางไร 

(2) บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีแนวทางการผลิตละคร  ประเภทใด  
เพราะอะไร 

(3) บริษัท  ทอง เ อ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีขั้นตอนกระบวนการผลิตละคร
โทรทัศน๑อยํางไรบ๎าง  

(4) บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีการบริหารงบประมาณในการผลิต
ละครอยํางไรบ๎าง 

(5) บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัดใช๎ระยะเวลาทั้งหมดในการผลิตละคร
โทรทัศน๑ และคิดวําเหมาะสมหรือไมํ เพราะเหตุใด 

(6) ทํานคิดวําผลตอบรับละครโทรทัศน๑ของบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 
จ ากัด ที่ผํานมาได๎รับความนิยมมากน๎อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

(7) ทํานมีแนวทางในการบริหารงานองค๑การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 
จ ากัดอยํางไร 

(8) ทํานมีแนวทางในการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑บริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑     
เทนเม๎นท๑ จ ากัดอยํางไร 

(9) ทํานมีสํวนรํวมในการเข๎าไปมีบทบาทในการผลิตละครโทรทัศน๑ในแตํละ
ข้ันตอนอยํางไรบ๎าง 

(10) ในการบริหารงานทํานให๎ความส าคัญตํอการมีสํวนรํวมของพนักงานใน
บริษัทของทํานอยํางไร 

(11) ป๓ญหาหรืออุปสรรคที่พบในการบริหารงานงานองค๑การของบริษัท  ทอง  
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัดมีอะไรบ๎าง และทํานมีแนวทางการแก๎ไขและป้องกันป๓ญหาอยํางไรบ๎าง 
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(12) ป๓ญหาหรืออุปสรรคที่พบในการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท  

ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัดมีอะไรบ๎าง และทํานมีแนวทางการแก๎ไขและป้องกันป๓ญหาอยํางไรบ๎าง  
(13) ทํานมีวิธีการจัดการกับป๓ญหาหรืออุปสรรคในระหวํางการบริหารงาน และ

การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑อยํางไร  
(14) ทํานคิดวําแนวทางละครโทรทัศน๑ของประเทศไทยในอนาคตจะมีแนวโน๎ม  

หรือเป็นไปในทิศทางใด 
 

3.4.2 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์คณะท างานกลุ่มประสานงาน หรือผู๎ปฏิบัติงานใน
การผลิตละครโทรทัศน๑โดยตรง ดังนี้ 

(1) เพราะเหตุใดทํานถึงตัดสินใจมารํวมงานกับบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑
จ ากัด 

(2) การผลิตละครโทรทัศน๑มีขั้นตอนอยํางไรบ๎าง  
(3) ทํานรับผิดชอบในสํวนงานใดในการผลิตละครโทรทั ศน๑ของบริษัท  ทอง     

เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  
(4) ทํานคิดวําข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 

จ ากัด มีความเหมือนหรือตํางกับบริษัทหรือคํายอื่นอยํางไร เพราะเหตุใดจึงคิดเชํนน้ัน 
(5) ทํานคิดวําสํวนที่ส าคัญที่สุดในการผลิตละครโทรทัศน๑คือสํวนใด เพราะเหตุใด

จึงคิดเชํนน้ัน 
(6) ทํานคิดวําการบริหารงานของบริษัท ทอง  เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เชํน  

การบริหารระยะเวลาการท างน การบริหารงบประมาณ เป็นต๎น มีความเหมาะสมหรือไมํ อยํางไร  
(7) ทํานคิดวําการบริ หารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑  

เทนเม๎นท๑ จ ากัด เป็นอยํางไรบ๎าง 
(8) ทํานมีความเข๎าใจในแนวทางการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง   

เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มากน๎อยเพียงใด 
(9) ถ๎าหากบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ติดตํอให๎ทํานมารํวมงานในการ

ผลิตละครโทรทัศน๑ในเรื่องตํอไป ทํานสนใจมารํวมงานด๎วยหรือไมํ เพราะเหตุใด 
(10) ทํานคิดวําอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให๎ละครของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 

จ ากัด ได๎รับความนิยมจากผลงานละครที่ผํานมา 
 



44 

 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาจะเป็นผู๎ด าเนินการสัมภาษณ๑ด๎วยตนเอง โดยจะต๎องอาศัยความ
รํวมมือของผู๎ถูกสัมภาษณ๑ ทั้งนี้ผู๎ศึกษาจะต๎องช้ีแจงวัตถุประสงค๑ ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้แกํ 
ผู๎ถูกสัมภาษณ๑ และสรุปผลการสัมภาษณ๑มาวิเคราะห๑รวมเนื้อหา เอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาจะวิเคราะห๑ข๎อมูลควบคํูกับการเก็บข๎อมูลตามหลักการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได๎จากการสัมภาษณ๑ สังเกต จดบันทึก และจากเอกสาร   
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 
3.7 การน าเสนอข้อมูล 
 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู๎ศึกษาน าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค๑และมีการประกอบ
ตัวอยํางจากการสัมภาษณ๑ แบํงออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 

3.7.1 การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
3.7.1.1 การบริหารงานองค๑การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารงบประมาณ 
- การบริหารเวลา 

3.7.1.2 การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทน  
เม๎นท๑ จ ากัด 

- ข้ันตอนการเตรียมงาน  (Pre - production) การวางแผน  (Plan) 
การจัดท าเนื้อหา (Content) การเขียนบท (Script) และการประสานงาน (Co-ordinate) 

- ข้ันตอนการถํายท า (production) การถํายท าในสถานที่ การถําย
ท านอกสถานที่ 

- ข้ันตอนการตัดตํอและร๎อยเรียงรายการ (Post - production) 
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3.7.2 กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

3.7.2.1 กลยุทธ๑การบริหารงานองค๑การ ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑  
จ ากัด 

- กลยุทธ๑การบริหารงานบุคคล 
- กลยุทธ๑การบริหารงบประมาณ 
- กลยุทธ๑การบริหารเวลา 

3.7.2.2 กลยุทธ๑การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑  
เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

- กลยุทธ๑การผลิตในข้ันตอนการเตรียมงาน  (Pre - production) 
การวางแผน  (Plan) การจัดท าเนื้อหา (Content) การเขียนบท (Script) และการประสานงาน   
(Co-ordinate) 

- กลยุทธ๑การผลิตในข้ันตอนการถํายท า (production) การถํายท า
ในสถานที่ การถํายท านอกสถานที่ 

- กลยุทธ๑การผลิตในข้ันตอนการตัดตํอและร๎อยเรียงรายการ (Post - 
production) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องกลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด       

เป็นการศึกษาที่ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑
เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key Informant) รวมถึงการวิเคราะห๑เอก สาร 
(Documentary Analysis) เพื่อน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ผลการศึกษา โดยแบํงการอภิปรายผล
การศึกษาออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 

1) การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
1.1) การบริหารงานองค๑การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารงบประมาณ 
- การบริหารเวลา 

1.2) การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
- ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre – production) 
- ข้ันตอนการถํายท า (production) 
- ข้ันตอนการตัดตํอและร๎อยเรียงรายการ (Post - production) 

2) กลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
2.1) กลยุทธ๑การบริหารงานองค๑การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

- กลยุทธ๑การบริหารงานบุคคล 
- กลยุทธ๑การบริหารงบประมาณ 
- กลยุทธ๑การบริหารเวลา 

2.2) กลยุทธ๑การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 
จ ากัด 

- กลยุทธ๑การผลิตในข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre - production) 
- กลยุทธ๑การผลิตในข้ันตอนการถํายท า (production) 
- กลยุทธ๑การผลิตในข้ันตอนการตัดตํอและร๎อยเรียงรายการ (Post - 

production) 
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4.1 การบริหารงานของบริษัททอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

 
 จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
สามารถแบํงการบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 
 4.1.1 ส่วนท่ี 1 การบริหารงานองค์กร ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
แบํงเป็นการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารเวลา ดังนี้ 

(1) การบริหารงานบุคคล 
จากโครงสร๎างองค๑การของของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เป็น

โครงสร๎างขององค๑การที่มีขนาดเล็ก มีการจ๎างพนักงานประจ าในต าแหนํงงานที่ส าคัญ ได๎แกํ พนักงาน
บัญชี พนักงา นการเงิน และพนักงานประสานงาน และมีการจ๎างเหมาทีมงานที่รับจ๎างงานอิสระ 
(Freelance) ในสํวนงานการผลิตละครโทรทัศน๑ ส าหรับโครงสร๎างของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑
มีโครงสร๎าง ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร้างบริษัท ทองเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
หมายเหตุ: พนักงานประจ า หมายถึง พนักงานที่ได๎รับคําตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน 

กรรมการผู๎จัดการ (ผู๎จัดละคร) 

พนักงานประจ า 

- พนักงานบัญชี 

- พนักงานการเงิน 

- พนักงานประสานงาน 

พนักงานรับจ้างงานอิสระ (Freelance) 

- ผู๎เขียนบท 

- ผู๎อ านวยการผลิต ธุรกิจกอง สถานที ่

- ผู๎ก ากับการแสดง ผู๎ชํวยผู๎ก ากับ 

- ผู๎ก ากับภาพ ชํางกล๎อง 

- หนํวยควบคุมกล๎อง CCU 

- แผนกตัดตํอ แผนกเสียง และไฟ 

- แผนกอุปกรณ๑ประกอบฉาก เสื้อผ๎า ชําง
แตํงหน๎า ชํางท าผม  

- แผนกสวัสดิการ งานครัว 
- แผนกประชาสัมพันธ๑ 
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พนักงานรับจ๎างงานอิสระ (Freelance) หมายถึง พนักงานภายนอกที่รับงานและได๎รับคําตอบแทนตาม

จ านวนการจ๎างงานในแตํละครั้ง หรือได๎รับคําตอบแทนตามจ านวนตอนของบทละคร 
 

จากภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร๎างองค๑กรที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานประจ าไมํมาก 
ท าให๎การท างาน การประสานงานสํวนใหญํเป็นหน๎าที่ของผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ทั้งการคัดเลือกทีมงาน
หรือพนักงานรับจ๎างงานอิสระ การประชาสัมพันธ๑ละคร การออกไปหาสถานที่ด๎วยตนเอง จนบางครั้ง
ต๎องอาศัยช่ือเสียงของการเป็นนักแสดงเข๎ามาชํวยในการประสานงานตําง ๆ แทนการประสานในนาม
ผู๎จัดละคร ซึ่งแอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ให๎สัมภาษณ๑วําการบริหารของบริ ษัท ทอง  
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เรียกวําเป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน (Homemade) เป็นโครงสร๎าง
เล็ก ๆ สามารถจัดการเรื่องทุกอยํางด๎วยตนเองได๎งําย แตํจะจ๎างพนักงานประจ าที่มีความจ าเป็น ได๎แกํ 
พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน และพนักงานประสานงาน เพื่อจะได๎ไมํต๎องแบกรับภาระทางการเงิน
ในการจํายเงินเดือนพนักงานประจ าในแผนกอื่น ๆ ที่มากเกินไปในชํวงที่ไมํมีการผลิตละคร ทั้งนี้ แอน 
ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ อธิบายถึงจุดเริ่มต๎นของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด วํา
เริ่มต๎นจากการผลิตรายการโทรทัศน๑ เป็นรายการออกอากาศในชํวงเวลาสั้น ๆ จากรายการความยาว 
1 นาที เป็นรายการเด็กในชํวงเวลาครึ่งช่ัวโมง และจากประสบการณ๑ในการผลิตรายการโทรทัศน๑จึงได๎
ตํอยอดมาเป็นผู๎จัดละครโทรทัศน๑ในป๓จจุบัน ในละครเรื่องแรกจนถึงเรื่องป๓จจุบันทางผู๎จัดละครก็ต๎อง
ประสานงานเองเกือบทุกอยําง ตั้งแตํหาทีมงาน หาสถานที่ ซึ่งในการประสานงานบางครั้งประสานไป
ในนามของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด คนก็จะยังไมํคํอยรู๎จัก จึงไมํได๎รับความรํวมมืออยําง
เต็มที่ แตํหากบอกวําเป็นการประสานงานจากละครของแอน ทองประสม ก็ถือวําได๎ความนําเช่ือถือที่
ดีกวํา ประสานงานงํายกวํา ทั้งยั งได๎คําเชําสถานที่ถูกกวํา หรือบางครั้งได๎สถานที่ถํายท าโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย รวมถึงได๎รับการสนับสนุนในสํวนของเสื้อผ๎า และเครื่องแตํงกาย แตํต๎องแลกมาด๎วยการ
ถํายรูปคํูกับสินค๎าหรือสถานที่นั้น ๆ เพื่อชํวยประชาสัมพันธ๑ให๎สินค๎าและสถานที่นั้น ๆ โดยการ
เผยแพรํตํอสาธารณะ เชํน การโพสต๑รูปลงในโซเซียลเน็ตเวิร๑ค เชํน เฟสบุ๏ค หรืออินสตาแกรม เป็นต๎น  

 นอกจากนี้ผู๎จัดละครของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ยังให๎
ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากรที่เข๎ามารํวมงานกับองค๑กร โดยเฉพาะอยํางยิ่งทีมงานที่เป็น
พนักงานรับจ๎างอิสระ ที่มีวิธีการสรรหาต าแหนํงงานตําง ๆ ที่ส าคัญในการผลิตละครโทรทัศน๑ต๎องเป็น
บุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ และมีประสบการณ๑การท างานตรงตามต าแหนํงหรือสํวนงานน้ัน ๆ  
มีความเข๎าใจในกระบวนการการผลิตละครโทรทัศน๑เป็นอยํางดี และสามารถท างานเป็นทีมได๎ ซึ่ง
ทีมงานผลิตละครโทรทัศน๑บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด สํวนมากมาจากการแนะน าแบบบอก
ตํอ รวมถึงประสบการณ๑ในการรํวมงานกัน ท าให๎ได๎ทีมงานที่มีบุคลิกที่คล๎ายคลึงกัน เข๎าใจการท างาน
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ในลักษณะเดียวกัน สามารถท างานรํวมกันได๎ดี และสามารถเลือกทีมงานให๎สอดคล๎องกับแนวทาง
ละครแตํละเรื่องที่ผลิต ซึ่งจากการสัมภาษณ๑ทีมงานบางสํวนได๎ให๎ความเห็นในเรื่องนี้วํา “นอกจากบท
ละครโทรทัศน๑ที่ถือเป็นหัวใจของการท างานแล๎ว การท างานเป็นทีมมีความส าคัญมาก เพราะการ
ท างานกองถํายมักจะเกิดป๓ญหาเฉพาะหน๎าในแตํละวันไมํซ้ ากัน การมีทีมงานที่ดีที่ชํวยกันท างานอยําง
เต็มที่ เมื่อเกิดป๓ญหาหรืออุปสรรคตําง ๆ ก็สามารถชํวยกันแก๎ไขให๎ผํานพ๎นไปได๎ด๎วยดี โดยไมํเกี่ยงกัน 
ไมํโทษกันวําเป็นความผิดของใคร จะท าให๎มีทีมงานที่สนุก การท างานราบรื่น และทุกคนเต็มที่กับ
งาน” (ยุพดี ศิริสิงห๑อ าไพ ผู๎ชํวยผู๎ก ากับการแสดง, สัมภาษณ๑, 17 มิถุนายน 2559)  

 จากกา รสัมภาษณ๑แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง  
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด อธิบายถึงแนวทางการเลือกทีมท างานผลิตละครโทรทัศน๑วํา การเลือก
ทีมงานในเรื่องแรก ๆ จะติดตํอทีมงานที่เคยรํวมงานกับผู๎จัดละครโทรทัศน๑ในชํวงที่เป็นนักแสดง ซึ่ง
สํวนมากเป็นคนที่เคยรู๎จัก และรํวมงานกันโดยตรง ดังนั้นจึงเช่ือได๎วําบุคคลเหลําน้ันมีประสบการณ๑
การท างานตามสํวนงานที่รับผิดชอบ ได๎แกํ ผู๎ก ากับการแสดง ผู๎อ านวยการผลิตละครโทรทัศน๑ และ
สํวนงานอื่น ๆ จะใช๎การสอบถามและขอค าแนะน าจากคนในวงการผลิตละคร เมื่อมีทีมงานครบทุก
สํวนงาน ก็เกิดการเรียนรู๎พฤติกรรม และแนวทางการท างานของแตํละบุคคล เชํน การเลือกผู๎เขียนบท
ละครโทรทัศน๑ต๎องเลือกบุคคลที่มีประสบการณ๑เขียนบทละครตรงตามแนวละครที่วางไว๎ในแตํละเรื่อง 
เพราะจะเข๎าใจในเนื้อหา การใช๎ภาษาของตัวละคร ตลอดจนการเขียนบทร๎อยเรียงทั้งเรื่องให๎เป็นเรื่อง
เดียวกัน การเลือกนักแสดงเลือกตามความเหมาะสมกับบทละครโทรทัศน๑เป็นหลัก ถ๎าไมํจ าเป็นไมํ
เลือกนักแสดงซ้ ากับเรื่องอื่น ๆ เพื่อไมํให๎ผู๎ชมเกิดภาพจ าซ้ าซ๎อน โดยเฉพาะบทหลักอยํางพระเอก 
นางเอก ต๎องมีความเหมาะสมกับตัวละคร ความมีเสนํห๑ของนักแสดงในการเข๎าคํูพระนาง หรือป๓จจุบัน
นิยมใช๎ค าวําเคมีนักแสดงเข๎ากัน จะท าให๎การประชาสัมพันธ๑เกิดความนําสนใจ และชวนให๎ติดตาม
ละครโทรทัศน๑ เป็นต๎น  

   จากประสบการณ๑การเลือกและบริหารทีมงานในเรื่องแรก ท าให๎ผู๎จัดต๎อง
ศึกษาการคัดเลือกทีมงานและการบริหารงานบุคคลเพิ่มเติม จนได๎ข๎อสรุปวําบุคคลที่เหมาะกับการ
ท างานรํวมกับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัดนั้น จะต๎องเป็นบุคคลที่เข๎าใจความต๎องการของ 
ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ และเข๎าถึงบทละครโทรทัศน๑ในเรื่องนั้น มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน มี
ความอดทนและทุํมเทในการท างานสูง สามารถท างานเป็นทีมได๎ และพร๎อมที่จะผลิตละครกับบ ริษัท 
ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ให๎ส าเร็จ (แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ , สัมภาษณ๑ , 27 
มิถุนายน 2559) 

 ในสํวนรูปแบบของการบริหารงาน เป็นการบริหารจากบนลงลําง ที่ให๎
แนวทางและทิศทางของการผลิตละครแตํละเรื่อง อ านาจในการตัดสินใจข้ึนอยูํกับผู๎จัดละครโทรทัศน๑ 
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ซึ่งสํวนหนึ่งมีพื้นฐานการตัดสินใจมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุมมองการท างานระหวําง
ผู๎จัดละครโทรทัศน๑กับทีมงาน และระหวํางทีมงานกับทีมงาน การถํายทอดเรื่องราวจากบทละคร
โทรทัศน๑มีมุมมอง และมิติที่กว๎าง และลึกขึ้น รวมถึงการตัดสินใจในการแก๎ไขป๓ญหา เมื่อเกิดป๓ ญหา
ระหวํางการท างาน เน๎นการแก๎ไขป๓ญหาด๎วยการประนีประนอม การหาสาเหตุของป๓ญหา การหา
แนวทางและรํวมกันแก๎ไขป๓ญหา มากกวําการต าหนิซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความสอดคล๎องกับการ
สัมภาษณ๑ทีมงานในทุกสํวนงาน ดังนี้  

  รณัฐ ชัยพฤกษ๑ ผู๎ออกแบบและดูแลเครื่องแตํงกาย อธิบายวํา เมื่อเกิดป๓ญหา
เชํน เสื้อผ๎า เครื่องแตํงกายจัดเตรียมให๎เหมาะสมกับตัวละคร แตํเมื่อตัวละครใสํเข๎าฉากจริงกลับ 
ไมํเป็นไปตามที่จัดเตรียม ก็จะแก๎ไขป๓ญหาเฉพาะหน๎าโดยการน าเสื้อผ๎า เครื่องแตํงกาย และ
เครื่องประดับที่มีในกองละคร ณ ขณะนั้นมาประยุกต๑ใช๎หรือประดิษฐ๑ข้ึนมาใหมํ แตํถ๎าเกิดป๓ญหาที่ไมํ
สามารถแก๎ไขตามวิธีการดังกลําวได๎ก็จะน าป๓ญหาไปปรึกษาผู๎จัดละครโทรทัศน๑เพื่อชํวยกันคิดหา 
แนวทางแก๎ไขป๓ญหา เชํน ถ๎าเสื้อผ๎า เครื่องแตํงกายไมํมีช้ินไหนเหมาะสมหรือสอดคล๎องกับตัวละคร  
ผู๎จัดละครโทรทัศน๑หรือผู๎ก ากับการแสดงสามารถใช๎อ านาจในการเลื่อนการถํายท าฉากนั้น หรือยกเลิก
กองละครในวันน้ัน เป็นต๎น 

  ซึ่งมีความสอดคล๎องกับสํวนงานการจัดท าทรงผมของนักแสดง ที่มีการหารือ
รํวมกันระหวํางผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ผู๎ก ากับการแสดง และชํางท าผม ในการหาความลงตัวในการจัดท า
ทรงผมของตัวละครในแตํละตัวให๎มีความสอดคล๎อง เหมาะสม และสะท๎อนภาพลักษณ๑ของตัวละคร 
(Character) ให๎มากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นทรงที่เหมาะกับสภาพเส๎นผมของนักแสดงอีกด๎วย (ปิยธิดา 
โชติจีรากร ชํางท าผม, สัมภาษณ๑, 23 มิถุนายน 2559)  

  รวมถึงในสํวนของผู๎ก ากับการแสดง และ ผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑ ซึ่งถือวํา
เป็นผู๎ที่รํวมงานกับผู๎จัดละครตั้งแตํชํวงแรกของการผลิตละคร เพราะทั้ง 3 สํวนน้ีจะต๎องมีความเข๎าใจ
ที่ตรงกัน และมีมุมมองในการเห็นภาพละครทั้งเรื่องไปในทิศทางเดียวกัน ตามทิศทางและประเภท
ของละครที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑วางไว๎ โดยมีผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑เป็นผู๎ที่ถํายทอดแนวทางของผู๎จัด
ละครมาเป็นบทละครโทรทัศน๑ ที่ยังคงเนื้อหา เค๎าโครงหรือแกํนของเรื่องตามบทประพันธ๑เดิม และมี 
ผู๎ก ากับการแสดงเป็นผู๎ขับเคลื่อนในการถํายทอดบทละครโทรทัศน๑ให๎ออกมาเป็นละครโทรทัศน๑ผําน
ทางตัวละคร ดังนั้นจะเห็นวําทัง้ 3 สํวนต๎องท างานเป็นในแนวทางเดียวกัน มีการประสานงานกันอยําง
ใกล๎ชิด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยูํตลอดเวลาต้ังแตํเริ่มต๎นของกระบวนการท าละครจนถึงการ
ตัดตํอ 

  วรรณวิภา งามสามแจํม ผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑ ได๎อธิบายถึงประสบการณ๑
การรํวมงานการเขียนบทละครโทรทัศน๑ให๎กับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ในเรื่องสามีตีตรา
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วํา เมื่อรับงานเขียนบทละครโทรทัศน๑จะท าการศึกษาบทประพันธ๑ให๎ถํองแท๎ และเข๎ารับฟ๓งแนวทาง 
และความต๎องการจากทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑กํอนน ามาเขียนบทละครโทรทัศน๑ โดยผู๎เขียนบทละคร
โทรทัศน๑สามารถเขียนบทได๎โดยอิ สระ ทั้งการใช๎ภาษาเขียนในเนื้อหา การถํายทอดอารมณ๑ของตัว
ละคร การร๎อยเรียงเนื้อหาแตํยังคงเค๎าโครงเรื่องเดิมของบทประพันธ๑ เพื่อให๎ออกมาเป็นบทละคร
โทรทัศน๑ฉบับยํอ และน าประชุมรํวมกับผู๎จัดละครโทรทัศน๑ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปรับรายละเอียดของบทจนมีความลงตัวและเป็นไปตามแนวทางของละครโทรทัศน๑ที่วางไว๎ตั้งแตํแรก  

  ประเด็นนี้มีความสอดคล๎องกับแนวทางบริหารงานระหวํางถํายท าละคร โดย
ในการออกกองแตํละครั้งผู๎ก ากับการแสดงจะท าการบ๎านในการอํานบทละครโทรทัศน๑มากํอนวัน 
ถํายท า เพื่อความตํอเนื่องของเรื่องราวที่จะถํายท าใน แตํละฉาก และสามารถอธิบายอารมณ๑ของตัว
ละครให๎นักแสดงได๎เข๎าใจตัวละครมากขึ้น และบางครั้งนักแสดงจะมีการน าเสนออารมณ๑หรือทําทางที่
ตัวละครแสดงออกตามที่นักแสดงตีความตามบทละคร เสมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหวําง
นักแสดงกับผู๎ก ากับการแสดง และบางครั้งผู๎จัดละครจะรํวมแสดงความคิดเห็นในอีกมุมมองหนึ่งโดย
อาศัยประสบการณ๑ในการเป็นนักแสดงมาน าเสนอระหวํางการถํายท า ก็จะท าให๎ได๎อีกมุมมองหนึ่งใน
การตีความและถํายทอดการแสดงออกมา จะเห็นได๎วําการตีความและน าเสนอการถํายทอดการแสดง
มีหลายมุมมอง ท าให๎สามารถเลือกมุมถํายทอดที่ตรงกับบทละครมากที่สุด ผู๎ที่ได๎ผลประโยชน๑สูงสุดก็
คือผู๎ชมละครโทรทัศน๑ (อ าไพพร จิตต๑ไมํงง ผู๎ก ากับการแสดง, สัมภาษณ๑, 2 มิถุนายน 2559) 

 
(2) การบริหารงบประมาณ 

  บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎รับงบประมาณในการผลิตละคร
โทรทัศน๑จากสถานีโทรทัศน๑เชํนเดียวกับบริษัทผลิตละครโทรทัศน๑บริษัทอื่น ๆ ซึ่งงบประมาณดังกลําว
ถือเป็นสํวนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการผลิตละคร กลําวคืองบประมาณที่ทางบริษัทฯ 
ได๎รับนอกจากจะใช๎เป็นคําใช๎จํายในการบริหารงานและการผลิตละครแล๎ว ยังหมายถึงผลก าไรที่ทาง
บริษัทฯ จะได๎รับหลังจากผลิตละครเสร็จแล๎ว ทั้งนีก้รอบในการพิจารณาการให๎วงเงินงบประมาณ ทาง
สถานีโทรทัศน๑จะพิจารณาจากบทละครโทรทัศน๑และระยะเวลาที่ใช๎ในการผลิตละครแตํละเรื่อง ซึ่งใน
ระยะแรก ๆ ของการผลิตละครโทรทัศน๑เรื่องแรกของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด คือเรื่อง 
ป๓ญญาชนก๎นครัว ถือวํายังไมํมีรูปแบบการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน แตํจะเน๎นคุณภาพของละครที่
ออกมามากกวํา ท าให๎การผลิตละครในเรื่องแรกแทบไมํมีก าไร เพราะได๎ใช๎งบประมาณที่ได๎รับมาเกือบ
ทั้งหมด นอกจากจะเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างพนักงานอิสระแล๎ว คําใช๎จํายสํวนมากจะเป็นการเชํา
สถานที่ถํายท าละครที่มีหลายแหํง เ ป็นสถานที่ใหมํ ไมํซ้ ากับละครเรื่องอื่น ๆ และมีคําเชําสูง และ 
ในบางครั้งก็ต๎องจํายเงินไปกับสถานการณ๑ที่คาดไมํถึง เป็นเหตุการณ๑เฉพาะหน๎าในแตํละครั้งที่มีการ  
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ออกกอง เชํน การถํายท าใหมํ (reshoot) หรือเพิ่มตอนในการถํายท า อันเนื่องมาจากอุปสรรคตําง ๆ 
ที่ไมํสามารถ ควบคุมได๎ เชํน สภาพอากาศ มีฝนตก แสงแดดหมด เป็นต๎น (แอน ทองประสม              
ผู๎จัดละครโทรทัศน๑, สัมภาษณ๑, 27 มิถุนายน 2559) 

 ส าหรับการผลิตละครเรื่องถัดมา ตั้งแตํเรื่องสามีตีตรา แอบรักออนไลน๑ และ
เพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ ทางผู๎จัดละครได๎เห็นความส าคัญของการบริหารงบประมาณมากขึ้น และมี
การแบํงสัดสํวนงบประมาณเป็นสํวน ๆ ได๎แกํ สํวนคําใช๎จํายคงที่ เชํน คําจ๎างพนักงานประจ า และ
คําจ๎างทีมงานผลิตละครโทรทัศน๑อิสระ (Freelance) และคําใช๎จํายผันแปร เชํน คําเชําสถานที่ในการ
ถํายท าการแสดง ซึ่งสํวนน้ีถือเป็นสํวนที่เกิดคําใช๎จํายมากที่สุด รวมถึงเครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ 
และอุปกรณ๑ประกอบฉากอื่น ๆ แตํอยํางไรก็ตามในการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑ 
เทนเม๎นท๑ จ ากัด ผู๎จัดละครโทรทัศน๑กลําววํา จากประสบการณ๑การผลิตละครเรื่องแรก ท าให๎บริษัทฯ 
ต๎องกลับมาทบทวนการใช๎จํายเงิน และวางแผนการใช๎งานให๎มากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการเลือก
สถานที่มีผลอยํางมากตํอการบริหารทางด๎านเงิน และผลก าไรที่ทางบริษัทฯ จะได๎รับ ในเรื่องแรก ๆ 
จะเลือกเชําสถานที่หลักหลาย ๆ วัน แตํบางครั้ง ฉากที่มีถํายท าแคํมุมหนึ่ง อาจจะเชําสถานที่ที่มี
ลักษณะใกล๎เคียงกับส ถานที่หลักอื่น แตํมีคําเชําที่ถูกกวํา และใช๎กระบวนการตัดตํอเข๎ามาชํวย ก็
สามารถลดต๎นทุนในสํวนน้ีไปได๎บ๎าง แตํอยํางไรก็ตามถึงแม๎จะมีการลดต๎นทุนในสํวนคําเชําของสถานที่ 
ก็ยังต๎องค านึงถึงคุณภาพของละครเป็นหลัก (แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ , สัมภาษณ๑ , 27 
มิถุนายน 2559)  

 บุญสม วิชาเกวียน ผู๎ควบคุมการผลิต (Producer) ให๎สัมภาษณ๑วํา การหา
สถานที่ถํายท ากํอนเปิดกล๎องละครโทรทัศน๑ ต๎องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับบทละคร
โทรทัศน๑ เพื่อให๎เห็นความชัดเจนของภาพตามบทละครโทรทัศน๑ ในสํวนของการรํวมงานกับบริษัท 
ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด นั้น ถือเป็นงานที่มีท๎าทาย ในการหาสถานที่ที่สวยงาม เป็นสถานที่
ใหมํ ๆ ที่ยังไมํเคยใช๎ถํายละครโทรทัศน๑ เพราะท าให๎ภาพในละครดูสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู๎ชม ทั้งนี้ ในการเลือกสถานที่เป็นข้ันตอนหนึ่งที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ให๎ความสนใจและใสํใจในเรื่อง
ของสถานที่คํอนข๎างมาก โดยการหาและดูสถานที่แตํละแหํงด๎วยตัวเอง ซึ่งก็เปรียบเป็นการควบคุม
งบประมาณการผลิตได๎อีกทางหนึ่งด๎วย  

 ประเด็นนี้สอดคล๎องกับการบริหารงบประมาณในสํวนของการออกแบบและ
ดูแลเครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ รวมถึงอุปกรณ๑ประกอบฉากอื่ น ๆ ที่ขึ้นอยูํกับงบประมาณที่ทาง 
ผู๎จัดละครจัดสรรมาให๎เชํนกัน กลําวคือ หากมีการจัดสรรงบประมาณในสํวนน้ีในจ านวนที่เหมาะสม ก็
จะเกิดความคลํองตัวในการท างานมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานตามมา ดังกรณีการเลือก
ซื้อหรือเชําเครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ รวมถึงอุป กรณ๑ประกอบฉาก ต๎องมีความเหมาะสมกับ
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บทบาทของตัวละคร เชํน หากตัวละครเป็นคนรวยระดับมหาเศรษฐี ควรต๎องจัดหาเสื้อผ๎า เครื่อง 
แตํงกาย และเครื่องประดับตําง ๆ ที่มีคุณภาพ ราคาสูง มีความเหมาะสมกับฐานะของตัวละคร แตํ
งบประมาณที่ได๎รับมีจ ากัดหรือได๎รับงบประมาณที่น๎อยเกิน ไป จะท าให๎การเลือกซื้อหรือเชําเสื้อผ๎า 
กระเป๋า รองเท๎า และเครื่องประดับตําง ๆ ได๎ในราคาที่ถูก รวมถึงวัสดุที่ดูไมํสมจริงกับตัวละคร 
อยํางไรก็ตามหากตัวละครเป็นคนที่มีฐานะยากจน นอกจากจะเลือกเสื้อผ๎า เครื่องแตํงกายให๎
เหมาะสมกับฐานะของตัวละครแล๎ว ยังต๎องค านึงหลักการเป็นจริง ไมํเลือกใช๎เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายที่
ให๎ตัวละครใสํซ้ ากันตลอดทั้งเรื่อง เป็นต๎น ดังนั้นในการแบํงสัดสํวนงบประมาณที่พอเหมาะกับ
คําใช๎จํายในการซื้อหรือเชํา เครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ และองค๑ประกอบตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับ 
ตัวละคร ก็จะเพิ่มความเป็นตัวตนของตัวละครมากขึ้น ผู๎ชมเกิดความเช่ือในตัวละครมากขึ้น และเป็น
การเพิ่มมูลคําให๎ละครได๎ด๎วย (รณัฐ ชัยพฤกษ๑ ผู๎ออกแบบและดูแลเครื่องแตํงกาย , สัมภาษณ๑ , 12 
มิถุนายน 2559) 

 
 (3) การบริหารเวลา 

  ในการผลิตละครโทรทัศน๑ในแตํละเรื่องนั้น บริษัทผลิตละครโทรทัศน๑แตํละ
คํายจ าเป็นต๎องมีการวางแผนการด าเนิน และก าหนดกรอบระยะเวลาการผลิตละครโทรทัศน๑ โดย 
ไมํรวมถึงระยะเวลาในการออกอากาศ เนื่องจากการก าหนดระยะเวลาในการออกอากาศนั้นเป็นการ
บริหารของทางสถานีโทรทัศน๑ในการจัดล าดับการออกอากาศให๎ละครโทรทัศน๑แตํละเรื่อง 
เชํนเดียวกับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ที่มีการก าหนดแผนงานและกรอบระยะเวลาใน
การผลิตละครโทรทัศน๑ ซึ่งเริ่มวางกรอบจากข้ันตอนแรกคือ การคัดเลือกบทประพันธ๑จนถึง
กระบวนการตัดตํอละครโทรทัศน๑ที่ถือเป็นข้ันตอนสุดท๎ายของการผลิตละครโทรทัศน๑ ทั้งนี้ จาก
แนวทางการวางกรอบดังกลําว บริษัท ท อง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด จึงได๎วางรูปแบบการบริหาร
เวลา แบํงตามระยะเวลาในการด าเนินงานเป็น 3 ชํวง ดังนี้ 

 ช่วงแรก การเตรียมงานเลือกบทประพันธ๑ ที่มาจากความสนใจของผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑ และสามารถตํอยอดพัฒนามาผลิตละครโทรทัศน๑ได๎ จึงมีการประสานงานไปยังเจ๎าของ     
บทประพันธ๑เพื่อขอน าบทประพันธ๑มาท าเป็นบทละครโทรทัศน๑ ประสานไปยังผู๎เขียนบทละคร
โทรทัศน๑ให๎ด าเนินการเขียนบทโทรทัศน๑แบบยํอเพื่อน าเสนอสถานีโทรทัศน๑ และคัดเลือกนักแสดง 
ทีมงาน รวมทั้งการเตรียมงาน ในการวางแผนงาน และประชุมงานในการผลิตละครโทรทัศน๑รํวมกันใน
ทุกสํวนงาน ซึ่งใช๎ระยะเวลาในระยะแรกประมาณ 6 – 7 เดือน 

    ช่วงท่ีสอง เป็นชํวงของการเข๎าสูํกระบวนการผลิตละครโทรทัศน๑ หลังจากที่
ทางสถานีพิจารณาอนุมัติให๎บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ด าเนินการผลิตละครตามเรื่องที่
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เสนอได๎ ทางผู๎บริหารหรือผู๎จัดละครโทรทัศน๑จะมีการป ระชุมเตรียมงานกํอนถํายท า และถํายท า
บันทึกการแสดง ซึ่งชํวงที่สองนี้ใช๎ระยะประมาณ 8 – 9 เดือน 

 ช่วงสุดท้าย  การตัดตํอร๎อยเรียงความตํอเนื่องของละครโทรทัศน๑ การ 
ท าตัวอยํางละครโทรทัศน๑ เพื่อสํงให๎สถานีโทรทัศน๑ท าการประชาสัมพันธ๑ การลงเสียงและเพลง
ประกอบละคร และตรวจ สอบความเรียบร๎อยของละครโทรทัศน๑หลังร๎อยเรียงตลอดทั้งเรื่องกํอน
ออกอากาศ ซึ่งใช๎ระยะเวลาประมาณ 3 – 5 เดือน (แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑, สัมภาษณ๑ , 
27 มิถุนายน 2559 และธนอรรถ กาสุ ริยะ ล าดับภาพ เทคนิคและไตเติ้ล , สัมภาษณ๑ 13 มิถุนายน  
2559) 

 ดังนั้น จะเห็นได๎วําระยะในการบริหารงานการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท 
ทอง  เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด นั้น ใช๎ระยะเวลาโดยรวมประมาณเกือบ 2 ปี ซึ่งทางผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑เห็นวําเป็นการใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างนาน และจะพยายามปรับลดระยะเวลาให๎น๎อยลงใน
เรื่องตํอไป ทั้งนี้แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ให๎สัมภาษณ๑ถึงการบริหารเวลาวํา การท างาน
ละครที่ผํานมาถือวําใช๎ระยะเวลานาน เพราะทางบริษัทฯ เน๎นคุณภาพของผลงาน จึงต๎องพิถันพิถันใน
การท างานอยํางมาก โดยผู๎จัดละครโทรทัศน๑จะต๎องเข๎าไปมีสํวนรํวมในการท างานทุกข้ันตอน ซึ่งอาจ
ท าให๎เกิดความลําช๎าของการท างานในบางสํวน เชํน การพิจารณาในการเลือกบทประพันธ๑ ควรเลือก
เรื่องที่ชวนให๎ติดตามและสามารถตํอยอดน ามาผลิตเป็นละครโทรทัศน๑ได๎ จากนั้นด าเนินการประสาน
ไปยังเจ๎าของบทประพันธ๑ เพื่อเสนอซื้อบทประพันธ๑มาผลิตเป็นละครโทรทัศน๑ หากบทประพันธ๑นั้นมี
ถูกซื้อหรือจับจองแล๎ว ผู๎จัดละครโทรทัศน๑จักต๎องด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบทประพันธ๑เรื่องใหมํ
ตํอไป การเลือกสถานที่ถํายท าเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ให๎ความส าคัญในการเลือกสถานที่
หลาย ๆ แหํง ด๎วยตนเอง เพื่อต๎องการให๎สถานที่ถํายท าตรงตามจินตนาการและบทละครโทรทัศน๑
มากที่สุด รวมถึงความละเอียดของการเลือกเสื้อผ๎า การแตํงหน๎า หรือการท าผมก็ต๎องเหมาะสมบุคลิก
ของตัวละครและนักแสดงควบคํูกันไปด๎วย เป็นต๎น ท าให๎เวลาโดยรวมในการผลิตละครโทรทัศน๑จึงใช๎
ระยะเวลานาน เพื่อผลงานที่คุณภาพตํอไป 

 
 4.1.2 ส่วนท่ี 2 การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 
จ ากัด เป็นการบริหารตามขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศน๑ ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre – production) 
  เริ่มจากการเลือกบทประพันธ๑ เลือกทีมงานในการผลิตละครโทรทัศน๑ เลือก

สถานที่ เลือกนักแสดง และเครื่องแตํงกายให๎มีความสอดคล๎องตรงตามบทละครโทรทัศน๑ ตลอดจนมี
การวางแผนการเตรียมงานกํอนด าเนินงานผลิตจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1.1) การเลือกบทประพันธ์ 

  เนื่องจากบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑  จ ากัด ถือเป็นบริษัทที่
กํอตั้งข้ึนไมํนาน (กํอตั้งเมื่อปี พ .ศ. 2555) การบริหารงาน การควบคุมงาน และการตัดสินใ จในทุก
สํวนของงานจะเป็นการควบคุมและตัดสินใจเพียงผู๎เดียว คือ แอน ทองประสม ดังนั้นการเลือกบท
ประพันธ๑เพื่อน ามาท าละครโทรทัศน๑ทั้ง 4 เรื่องที่ผํานมา เป็นการเลือกจากความสนใจในการอํานบท
ประพันธ๑ของผู๎จัดละครโทรทัศน๑รวมถึงการจินตนาการถึงตัวละครตําง ๆ ที่สามารถจินตน าการร๎อย
เรียงเรื่องตั้งแตํต๎นจนจบ และอาศัยประสบการณ๑ทางการแสดงมาใช๎ในการคาดเดาความต๎องการของ
ผู๎ชม เชํน ละครเรื่องแรก เรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว เป็นละครที่เคยผลิตเป็นละครมาแล๎วน ามาผลิตใหมํ 
(รีเมค) เน๎นการถํายทอดละครทั้งเรื่องเป็นแนวสุขนาฏกรรม (Comedy) และใช๎งบปร ะมาณไมํมาก 
เนื่องจากใช๎บ๎านเป็นสถานที่หลักในการถํายท า จึงสามารถถํายละครได๎อยํางตํอเนื่อง โอกาสในการ
ยกเลิกการถํายท าละครมีน๎อย เนื่องจากเกิดความเสี่ยงในการได๎รับผลกระทบต่ าจากป๓จจัยภายนอกที่
ควบคุมไมํได๎อยํางสภาพอากาศ ละครเรื่องที่สอง เรื่องสามีตีตรา เป็นละครที่ รีเมคเชํนเดียวกับละคร
เรื่องแรก แตํเปลี่ยนแนวทางละครเป็นละครแนวโศกนาฏกรรม (Tragedy) และมีการเพิ่มเติม
รายละเอียดของละคร ทั้งเรื่องการแสดงและบทละครโทรทัศน๑ให๎มีความเข๎มข๎น ดึงดูดอารมณ๑ผู๎ชม 
หรือความละเอียดในการถํายท าให๎นําสนใจมากยิ่งข้ึน ละครเรื่องที่สาม เรื่ องแอบรักออนไลน๑ เป็น
ละครรํวมสมัย (contemporary drama) ที่เลือกบทประพันธ๑ที่ไมํเคยผลิตเป็นละครโทรทัศน๑มากํอน 
ซึ่งแตกตํางจาก 2 เรื่องที่ผํานมา โดยเนื้อเรื่องมีความทันสมัย มีการเน๎นเรื่องอาชีพที่ท างานเกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย๑ การบริหารเงินและการเลํนหุ๎น ซึ่งเ ป็นการเลําเรื่องที่แปลกใหมํและรํวมสมัย และ
เรื่องลําสุด เรื่อง เพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ มีเป็นละครเริงรมย๑ (Melodrama) หรือที่นิยมเรียกกันวํา 
ละครน้ าเนํา หากแตํถูกถํายทอดในรูปแบบละครสมัยใหมํและการผลิตที่สวยงาม 

 จากการผลิตละครหลากหลายแนวทาง ถือเป็นการเรีย นรู๎ข้ันตอน
และรูปแบบการท างานของแนวละครในแตํละเรื่อง สํงผลให๎บริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
สามารถค๎นพบแนวละครที่บริษัทฯ และผู๎จัดละครมีความถนัดและสามารถผลิตละครได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งคือละครที่มีแนวความรัก (Love Story) เป็นแกนของเรื่อง และน าแนวละคร อื่น ๆ 
เข๎าไปผสมในเนื้อเรื่องเพื่อเพิ่มอรรถรสและความสนุก 

(1.2) การเสนอเรื่องย่อ นักแสดงหลักต่อสถานีโทรทัศน์ 
การจัดท าเรื่องยํอเป็นข้ันตอนที่ตํอการประสานเลือกบทประพันธ๑   

ลงตัว ผู๎จัดละครโทรทัศน๑จึงจัดท าเรื่องยํอพร๎อมเสนอช่ือผู๎ก ากับการแสดงที่คาดวําเหมาะสมกับแนว
ของเนื้อเรื่อง เพื่อเสนอตํอสถานีโทรทัศน๑พิจารณาอนุมัติ ในข้ันตอนน้ีหากทางสถานีโทรทัศน๑มีข๎อ
ซักถามหรือข๎อสงสัย ทางสถานีโทรทัศน๑จะเชิญผู๎จัดละครไปอธิบายถึงรายละเอียดของละครโทรทัศน๑
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เรื่องดังกลําว จากนั้นจึงเสนอนักแสดงหลักตามบทละคร ซึ่งต๎องเป็นรายช่ือนักแสดงที่คิดวําเหมาะสม
กับตัวละครนั้น ๆ เพื่อให๎ทางสถานีโทรทัศน๑พิจารณาความเหมาะสมของ และท าการจองคิวนักแสดง
ให๎กับทางบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

(1.3) การเลือกทีมงานผลิตละครโทรทัศน์ และประชุมบท 
 หลังจากสถานีโทรทัศน๑อนุมัติเรื่องยํอจากบทประพันธ๑ ผู๎จัดละคร

โทรทัศน๑จะท าการเลือกผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑เป็นอันดับแรก จึงจะสรรหาทีมงานฝ่ายอื่น ๆ 
ประกอบภายหลัง ในการเลือกผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑จะพิจารณาจากประสบการณ๑การเขียนบท
โทรทัศน๑ที่สอดคล๎องกับแนวของบทประพันธ๑ที่เลือกไว๎กํอนหน๎านี้ เมื่อองค๑ประกอบที่ส าคัญในตอน
เริ่มต๎นครบองค๑ประชุม ได๎แกํ ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ผู๎ก ากับการแสดง และผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑ จึง
เข๎าสูํของข้ันตอนการประชุมบท โดยทั้งบุคคลทั้งสามสํวนจะมีการศึกษาบทประพันธ๑มากํอนประชุม 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุมหารือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเพื่อให๎ได๎
ข๎อสรุปในการก าหนดโครงเรื่องและเนื้อหาของบทละครโทรทัศน๑ให๎เป็นมุมมอง และมีทิศทางเดียวกัน 
กํอนที่จะก าหนดเรื่องยํอทั้งแบบละเอียด หรือแบบเสนอเป็นตอน ๆ และเรื่องยํอส าหรับสื่ อมวลชน 
(ไมํเฉลยตอนจบของละคร ) ตํอไป กํอนเริ่มวางกรอบอาชีพให๎ตัวละคร เพื่อวางแนวทางและลง
รายละเอียดในการก าหนดบุคลิก ลักษณะทําทางของตัวละคร รวมถึงกระบวนความคิดของตัวละคร
ในแตํละตัวละครให๎มีความแตกตํางกัน แตํในบางครั้งในการถํายท าจริงบทละครโทรทัศน๑อาจได๎รับ
การปรับแก๎จากผู๎จัดละครโทรทัศน๑ และผู๎ก ากับการแสดง เพื่อให๎เหมาะสมกับการแสดงของนักแสดง
ในแตํละฉากให๎นักแสดงเข๎าถึงตัวละครให๎มากที่สุดและสามารถถํายทอดอารมณ๑ไปยังผู๎ชมได๎มากที่สุด 
ดังนั้นโดยมากการแก๎ไขบทลครโทรทัศน๑จะสิ้นสุดเมื่อการถํายท าฉากนั้น ๆ สิ้นสุดเชํนกัน (วรรณวิภา 
งามสามแจํม ผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑, สัมภาษณ๑, 26 มิถุนายน 2559) 

 ในการประชุมบท เป็นการประชุมเพื่อให๎ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ได๎ช้ีแจง
แนวทางหรือก าหนดรูปแบบในการด าเนินงานการผลิตละครโทรทัศน๑เรื่องนั้น ๆ วําควรมีรูปแบบและ
การน าเสนอละครแบบใด โดยทุกสํวนงานเกิดคว ามเข๎าใจที่ตรงกัน ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาของบท
ละครโทรทัศน๑อาจมีการปรับเปลี่ยนในการน าเสนอให๎รํวมสมัยกับเหตุการณ๑ป๓จจุบัน แตํยังคง 
โครงเรื่องและแกํนของเนื้อหาให๎เป็นไปตามบทประพันธ๑เดิม เชํน ละครเรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว เป็น
ละครแนวตลกคอมมาด้ี รูปแบบการน าเสนอสมัยป๓จจุบันจะมีการน าแนวกึ่งการ๑ตูนเข๎ามาผสมผสาน 
เพื่อให๎ความเพลิดเพลินแกํผู๎ชมมากยิ่งขึ้น ละครเรื่องสามีตีตรา เป็นละครแนวดรามํา เรื่องของความ
รักที่เชือดเฉือน เน๎นในเรื่องอารมณ๑ของนักแสดง มีการเพิ่มรูปแบบการน าเสนอมีการสื่อรักผํานทาง
อาชีพของตัวละครหลัก เป็นต๎น ทั้งนี้นอกจากการประชุม เพื่อวางกรอบการท างาน การวางโครงเรื่อง 
เนื้อหา และบทของละครแล๎วนั้น ยังรวมถึงการเลือกสถานที่ในการถํายท า การวางกรอบงบประมาณ 
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และการวางกรอบระยะเวลาในการท างาน ซึ่งในข้ันตอนการเตรียมงานนี้ใช๎เวลาประมาณ 4 – 6 
เดือน (แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑, สัมภาษณ๑, 27 มิถุนายน 2559) 

 การคัดเลือกและสรรหาทีมงานในการผลิตละครโทรทัศน๑ในสํวนงาน
ตําง ๆ ซึ่ง ประกอบด๎วย  ผู๎อ านวยการผลิต  ผู๎ชํวยผู๎ก ากับ  ผู๎ก ากับภาพ  หนํวยควบคุมกล๎อง CCU 
ฝ่ายฉาก และสํวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องนั้น สํวนมากผู๎จัดละครโทรทัศน๑จะพิจารณาจากประสบการณ๑
การท างานในแตํละสํวนงานโดยตรง เพื่อพิจารณาถึงศักยภาพและความเหมาะสมกับแนวของ 
บทละครโทรทัศน๑ นอกจากนั้นยังค านึงถึงสามารถในการรํวมงานกับผู๎อื่น และความเข๎าใจใน
วัฒนธรรมขององค๑กรด๎วย ทั้งนี้ แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ให๎สัมภาษณ๑วํ า ในระยะแรก
ของการผลิตละครโทรทัศน๑ ทางบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ยังไมํมีความลงตัวในการเลือก
ทีมงานในการท างาน เพราะทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑ยังถือวําขาดประสบการณ๑และทักษะการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล กลําวคือทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑ได๎มีโอกาสรํวมงานกับทีมงานที่มีคุณภาพ แตํ
ด๎วยความที่ขาดประสบการณ๑จึงไมํสามารถที่จะบริหารให๎ทุกสํวนงานท างานรํวมกันได๎อยํางราบรื่น 
อยํางไรก็ตามเมื่อผู๎จัดละครโทรทัศน๑มีประสบการณ๑การท างานในการผลิตละครเพิ่มมากขึ้น ก็มี
กระบวนการสรรหาทีมงานใหมํ ที่สามารถท างานเป็นทีมได๎ดี อดทนตํอสภาพแรงกดดันในการท างาน 
และที่ส าคัญต๎องมีแนวความคิด ทัศนคติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของบริษัท ทอง  
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

 (1.4) การประชุมเตรียมความพร้อมของทีมงาน 
 การประชุมเพื่อเตรียมความพร๎อมของทีมงาน มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎

ทุกฝ่ายท าความเข๎าใจในบทละครโทรทัศน๑รํวมกัน เห็นภาพรวม และแนวทางของละครโทรทัศน๑ทั้ง
เรื่องอยํางชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้รณัฐ ชัยพฤกษ๑ ผู๎ออกแบบและดูแลเครื่องแตํงกาย 
ให๎สัมภาษณ๑วํา การประชุมเตรียมความพร๎อมมีความส าคัญมาก ถือวําเป็นระบบการท าละครที่ทุก
บริษัทที่รับผลิตละครโทรทัศน๑จะต๎องท าตั้งแตํเริ่มแรก รวมถึงขั้นตอนของการทดลองเสื้อผ๎า แตํงหน๎า 
ท าผม (Fitting) ตัวละคร เป็นข้ันตอนที่บํงบอกบุคลิกของละครกํอนถํายท าจริง วํามีความสอดคล๎อง
กับบทละครโทรทัศน๑หรือไมํ มีความสอดคล๎องกับแนวทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑และผู๎ก ากับการแสดง
วางไว๎มากน๎อยเพียง ไร และที่ส าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย และ
เครื่องประดับของสํวนงานออกแบบและดูแลเครื่องกายด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับบทสัมภาษณ๑ของ 
อ าไพพร จิตต๑ไมํงง ผู๎ก ากับการแสดง ที่กลําววําการประชุมเป็นการน าภาพจากการอํานบทละคร
โทรทัศน๑ แล๎วมาประชุมกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ผู๎ก ากับ
การแสดง และทีมงานในสํวนงานตําง ๆ เพื่อให๎ทุกคนเห็นภาพของละครไปในแนวทางเดียวกัน 
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อยํางเชํน การทดลองเสื้อผ๎า แตํงหน๎า ท าผม (Fiitting) ก็เสมือนเป็นจ าลองบรรยากาศของการเลํา
เรื่องจากละครทั้งหมดให๎ผู๎ชมได๎เข๎าใจ 

(1.5) การหาสถานท่ีถ่ายท า 
 การหาสถานที่ถํายท ากํอนเปิดกล๎องละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง 

เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด โดยสํวนมากทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑จะเป็นผู๎เลือกสถานที่ถํายท าด๎วยตัวเอง 
บางครั้งก็มีการเลือกสถานที่ถํายท ารํวมกับผู๎อ านวยการผลิต และฝ่ายจัดหาสถานที่ เพราะต๎องการให๎
ได๎สถานที่เหมาะสมกับบทละครโทรทัศน๑มากที่สุด เน๎นสถานที่ใหมํ ๆ ที่ยังไมํเคยใช๎ถํายท าละคร
โทรทัศน๑ เพื่อผู๎ชมจะได๎เห็นภาพที่แปลกใหมํ สวยงาม และติดตามละครตลอดทั้งเรื่อง รวมถึงสามารถ
ควบคุมงบประมาณสํวนการจัดหาสถานที่ได๎อีกทางหนึ่งด๎วย จากกา รสัมภาษณ๑บุญสม วิชาเกวียน 
ผู๎อ านวยการผลิต และแอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ดังนี้ 

 ในชํวงปีแรกของการผลิตละครโทรทัศน๑ ผู๎จัดละครโทรทัศน๑จะ
คัดเลือกสถานที่ด๎วยตนเอง แตํป๓จจุบันทางผู๎อ านวยการผลิต (producer) เข๎ามามีบทบาทในการ
คัดเลือกสถานที่ ให๎สอดคล๎องบทละคร โทรทัศน๑และแนวทางของผู๎จัดละครโทรทัศน๑ กํอนน าเสนอ
สถานที่ดังกลําวให๎ทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑ตัดสินใจเลือกสถานที่อีกครั้งกํอนเริ่มถํายท าจริง (บุญสม 
วิชาเกวียน ผู๎อ านวยการผลิต, สัมภาษณ๑, 17 มิถุนายน 2559) ทั้งนี้การเลือกสถานที่ในการถํายท าแตํ
ละฉากนั้น มีผลอยํางมากตํอการบริหารคําใช๎จํายทางการเงิน และผลก าไรที่ทางบริษัทจะได๎รับ ซึ่งใน
การบริหารงบประมาณนี้ ทางบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด จะได๎รับงบประมาณจัดสรร
ทั้งหมดมาจากสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 ในรูปแบบการรับจ๎างผลิตละครโทรทัศน๑ให๎กับทางสถานี 
ดังนั้นทางผู๎จั ดละครโทรทัศน๑จึงต๎องบริหารงบประมาณสํวนน้ีให๎ผลิตผลงานละครโทรทัศน๑ออกมา
อยํางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด และยังคงไว๎ซึ่งจากการผลิตละครโทรทัศน๑ เพื่อใช๎เป็นทุนใน
การตํอยอดในการผลิตละครโทรทัศน๑ในเรื่องตํอไป (แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑, สัมภาษณ๑ , 
27 มิถนุายน 2559) 

(1.6) การทดลองเสื้อผ้า แต่งหน้า ท าผม และถ่ายภาพนิ่ง (Fitting) 
หลังจากที่ทางบริษัทได๎เตรียมความพร๎อมในสํวนของบทละคร

โทรทัศน๑ ทีมงาน และการวางแนวทางละครโทรทัศน๑รํวมกันแล๎ว บริษัทที่จะด าเนินการทดลองเสื้อผ๎า 
แตํงหน๎า ท าผม และถํายภาพน่ิง ของนักแสดง หรือเรียกวําการฟิตต้ิง (Fitting) นั้น กํอนข้ันตอนการ
ถํายท าจริง เป็นเสมือนการจ าลองการท างานจริงของทุกสํวนงาน เพื่อให๎เห็นลักษณะ บุลคลิกภาพ
ของตัวละครชัดเจนย่ิงข้ึน รวมถึงการแก๎ไขปรับเปลี่ยนเสื้อผ๎า การแตํงหน๎า การท าผม และ
เครื่องประดับให๎เข๎ากับตัวละครให๎สอดคล๎องกับบทละครโทรทัศน๑ให๎มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ๑การผลิตละครโทรทัศน๑ ผํานทางการถํายภาพน่ิงของนักแสดงทั้งเป็นภาพถํายประกอบ
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ฉาก และจัดท าโปสเตอร๑ประชาสัมพันธ๑ละครโทรทัศน๑ ในกระบวนการนี้ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ผู๎ก ากับ
การแสดงจะเป็นผู๎พิจารณาความเหมาะสมในทุกสํวนงาน รํวมกันกับทีมงานฝ่ายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่ง
ทางอ าไพพร จิตต๑ไมํงง ผู๎ก ากับการแสดง ได๎ให๎สัมภาษณ๑วํา การฟิตต้ิงเสมือนเป็นบรรยากาศที่จ าลอง
การเลําเรื่องละครทั้งหมด ทุกคนต๎องอํานบทละครโทรทัศน๑ และเตรียมงานในสํวนของที่ตน
รับผิดชอบมากํอนถึงวันที่ฟิตต้ิงให๎เสมือนกับมาถํายท าจริง เพื่อจะได๎องค๑ประกอบโดยรวมของละคร 
ทั้งการแสดงอารมณ๑ของนักแสดง การออกแบบเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาน การจัดท าทรงผม การแตํงหน๎า
ให๎เหมาะสมกับตัวละครและนักแสดง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและปรับแก๎กํอนถึงวันถํายท าจริง 
นอกจากนี้การเตรียมความพร๎อมในสํวนของการฟิตต้ิง หรือทดลองเครื่องแตํงกายก็เป็นถือเป็นสํวน
หนึ่งของการประชาสัมพันธ๑ละคร กลําวคือทางนักประชาสัมพันธ๑จะเชิญนักขําวมาท าการสัมภาษณ๑  
ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ นักแสดง และสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งสามารถเก็บภาพขําวไว๎ส าหรับ
ประชาสัมพันธ๑กํอน หรือในระหวํางละครออกอากาศ อยํางไรก็ตาม ป๓จจุบันมีการเพิ่มชํองทางการ
ประชาสัมพันธ๑ที่ร วดเร็วผํานทางโซเชียลมีเดีย เชํน เฟสบุ๏ค อินสตาแกรม เป็นต๎น จากบริษัทหรือ
ทีมงานในการผลิตละครโทรทัศน๑ได๎โดยตรง เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎ชมเกิดความสนใจและติดตาม
ละครเรื่องดังกลําวอยํางตํอเนื่อง (สุมาลี วาสนาอาชาสกุล นักประชาสัมพันธ๑, สัมภาษณ๑, 11 มิถุนายน 
2559) 

(1.7) การประชุมย่อยเตรียมงานก่อนถ่ายท า 
การประชุมเตรียมงานกํอนการถํายท า หรือที่เรียกวํา ประชุมคิว 

เป็นการประชุมยํอยของทีมงานกํอนถํายท าจริง เพื่อให๎เกิดการเตรียมงานในแตํละสัปดาห๑ที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยปกติจะมีการประชุมทุก ๆ สัปดาห๑ โดยบุญสม วิชาเกวียน ผู๎ อ านวยการผลิตละคร 
ให๎สัมภาษณ๑วํา ในการเตรียมงานในข้ันตอนน้ีต๎องอาศัยความรํวมมืออยํางมากของทีมงาน ตั้งแตํ   
ก ากับการแสดง ผู๎ชํวยผู๎ก ากับการแสดง ทีมจัดหาเสื้อผ๎า ทีมงานด๎านฉาก และฝ่ายจัดหาสถานที่ การ
ประชุมจะเริ่มหลังจากทางทีมงานได๎รับบทละครโทรทัศน๑ ก็จะมีการ ประชุมทีมยํอย (ประชุมคิว ) ใน
การเตรียมความพร๎อมของฉากที่จะถํายจริง มีการตั้งเป้าหมายในการถํายท าในแตํละวันให๎เหมาะสม
กับระยะเวลาที่เชําสถานที่ในการถํายท า เพื่อป้องกันไมํให๎งบประมาณในการเชําสถานที่บานปลาย   
แตํอยํางไรก็ตามในการถํายท าจริงก็ยังประสบกับป๓ญหาและอุ ปสรรคที่เกิดข้ึนเฉพาะหน๎าและ
นอกเหนือการควบคุม อยํางสภาพอากาศที่เกิดฝนตก หรือพายุเข๎า ซึ่งสอดคล๎องกับบทสัมภาษณ๑ของ
ยุพดี ศิริสิงห๑อ าไพ ผู๎ชํวยผู๎ก ากับการแสดงคนที่ 1 วํา ในการออกกองถํายละครแตํละครั้งจะต๎อง
วางแผนจัดล าดับในการถํายท าในแตํละวัน เพื่อให๎เกิดการร๎อ ยเรียงและเกิดความตํอเนื่องของการ  
จัดคิวงานของสถานที่ที่ใช๎ถํายท า จัดคิวนักแสดง การจัดชุดเสื้อผ๎า การแตํงหน๎าและทรงผมให๎เข๎ากับ
แตํละฉากที่จะถํายท า รวมถึงการซักซ๎อมคิวการแสดง การปรับมุมกล๎องและไฟให๎เหมาะสมตรงตาม
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แนวทางของผู๎ก ากับการแสดงกํอนถํายท าจริง รวมถึงการร๎อยเรียงการถํายท าจริงที่ต๎องเอื้อสํวนจบใน
แตํละฉากให๎เกิดความเช่ือมโยงของเนื้อเรื่อง เพื่อสํงตํอไปยังสํวนของการตัดตํอ 
 

(2) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
(2.1) การจัดเตรียมสถานท่ี ฉาก และซ้อมคิวก่อนการถ่ายท า 

การจัดเตรียมสถานที่จริงกํอนการถํายท า (block shot) คือการ
ก าหนดต าแหนํงการถํายท าในสถานที่นั้น ๆ ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ๑ประกอบฉาก ก าหนดต าแหนํง
การแสดงของนักแสดงในแตํละฉาก เพื่อความรวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนให๎ตรงกับความ
ต๎องการของผู๎ก ากับการแสดง และผู๎ก ากับภาพกํอนวันถํายท าจริง สอดคล๎องกับ อ าไพพร จิตต๑ไมํงง    
ผู๎ก ากับการแสดง ให๎สัมภาษณ๑วํา ในสํวนของการจัดวางการแสดง (Blocking) วําผู๎ก ากับการแสดง
จะต๎องเตรียมการศึกษารายละเอียดของบทละครโทรทัศน๑ โดยการอํานบทละครโทรทัศน๑ย๎อนกลับไป
ตั้งแตํตอนที่ 1 ทุกครั้ง เพื่อหาความเป็นมาของอารมณ๑ความรู๎สึกของตัวละครในแตํละตัว และเ พื่อ
เป็นการตํอยอดในการซักซ๎อมการแสดง การอธิบายและปรับอารมณ๑ของนักแสดงให๎เกิดความตํอเนื่อง
ทางอารมณ๑กํอนถํายจริง รวมถึงการวางต าแหนํงการแสดงให๎เข๎ากับฉาก กลางจัดแสงไฟ และมุม
กล๎อง ซึ่งในบางครั้งของการซักซ๎อมการแสดงจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกสํวนงาน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับนักแสดงในการแสดงออกทางกาย หรืออารมณ๑ของตัวละคร นอกจากผู๎ก ากับ
การแสดงจะท าหน๎าที่ก ากับการแสดงให๎เป็นตัวละครแล๎วยังจะต๎องศึกษาตัวตนของนักแสดง เพื่อเป็น
การแยกแยะความเป็นตัวตนของนักแสดงและตัวละครออกจากกัน 

(2.2) การออกกองถ่ายท าละคร 
ส าหรับบริษัท ท อง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ 

คํอนข๎างมีบทบาทและมีสํวนรํวมในการดูแลการผลิตละครโทรทัศน๑ในทุกขั้นตอน รวมถึงการ
ประสานงานกับสํวนตําง ๆ เชํน นักแสดง สถานที่ ทีมงานฝ่ายตําง ๆ รํวมกับผู๎อ านวยการผลิต      
เป็นต๎น เพื่อสื่อสารทางตรงถึงความต๎องการแล ะความคาดหวังระหวํางผู๎จัดละครโทรทัศน๑กับผู๎ที่
เกี่ยวข๎องรวมถึงการน าประสบการณ๑การเป็นนักแสดงของผู๎จัดละครโทรทัศน๑เข๎ามาแลกเปลี่ยน
มุมมองอีกมิติหนึ่งในการผลิตละครโทรทัศน๑ ทั้งการใช๎มุมกล๎อง การวางต าแหนํงการแสดง การแสดง
อารมณ๑ของตัวละคร นอกจากการประสานงานและควบ คุมการท างาน ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ยังมี
บทบาทในการตัดสินป๓ญหาที่สํวนมากจะเป็นป๓ญหาที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ๑เฉพาะหน๎า และนอกเหนือ
อ านาจการตัดสินใจของผู๎อ านวยการผลิต และผู๎ก ากับการแสดง ทั้งนี้จากบทสัมภาษณ๑  ของรณัฐ 
ชัยพฤกษ๑ ออกแบบและดูแลเครื่องแตํงกาย และปิยธิดา โชติ จีรากร ชํางท าผม ให๎สัมภาษณ๑วํา ทาง 
ผู๎จัดละครจะชํวยควบคุมความสวยงาม และความเหมาะสมของฉาก และตัวละคร ให๎เป็นไปตามบท
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ละครโทรทัศน๑ ดังนั้นในสํวนของทีมงานออกแบบเสื้อผ๎าจะต๎องมีการศึกษาบทละครโทรทัศน๑ของแตํ
ละฉากและเตรียมอุปกรณ๑มาน าเสนอให๎เกิดความแปลกใหมํ นําสนใจ และไมํเกิดการซ้ ากับละครที่
ออกอากาศในป๓จจุบัน (รณัฐ ชัยพฤกษ๑ ออกแบบและดูแลเครื่องแตํงกาย , สัมภาษณ๑ , 12 มิถุนายน  
2559) ทั้งนี้ในการแตํงหน๎าและจัดท าทรงผมให๎กับนักแสดงนั้น เป็นอีกสํวนงานหนึ่งที่ทางผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑ หรือผู๎ก ากับการแสดงให๎ความส าคัญโดยจะแจ๎งถึงแ นวทางและความต๎องการของลักษณะ
การแตํงหน๎าและท าทรงผมให๎เหมาะสมกับตัวละคร  แตํอยํางไรก็ตามก็ยังเปิดโอกาสให๎ทาง  
ชํางแตํงหน๎าและชํางท าผมได๎น าเสนอการแตํงหน๎าและทรงผมที่คิดวําเหมาะสมกับตัวละคร มีความ
สอดคล๎องกับภาพลักษณ๑ของตัวละคร (Character) ให๎มากที่สุด รวมถึงเข๎ากับสภาพของผิวและสภาพ
เส๎นผมของนักแสดงด๎วย (ปิยธิดา โชติจีรากร ชํางท าผม, สัมภาษณ๑, 23 มิถุนายน 2559) 

 เชํนเดียวกับนักแสดงที่ให๎สัมภาษณ๑เกี่ยวกับการรํวมงานระหวํางการ
ถํายท ากับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ไว๎วํา นักแสดงถือเป็นตัวกลางในการถํายทอด     
บทละครโทรทัศน๑ไปสูํสายตาของผู๎ชม ดังนั้นนักแสดงต๎องมีการศึกษาบทละครโทรทัศน๑และท าความ
เข๎าใจในตัวละครนั้นอยํางละเอียด รวมถึงการศึกษาการมีปฏิสัมพันธ๑กับตัวละครอื่น ๆ รํวมด๎วย เพื่อ
การตีความบทและการแสดงออกเป็นตัวละครนั้น ๆ ระหวํางการแสดงจริง และการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นรํวมกับทางผู๎ก ากับการแสดง เป็นการปรับเพื่อให๎งานการแสดงมีความสอดคล๎องกับบท
ละครโทรทัศน๑มากที่สุด และได๎ผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด (ดารณีนุช ปสุตนาวิน 
นักแสดง, สัมภาษณ๑, 25 มิถุนายน 229) เชํนเดียวกับปริญ สุภารัตน๑ นักแสดงให๎สัมภาษณ๑ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2559 วํา ในการรํวมงานกับทีมงานในฐานะนักแสดงจะต๎องมีการเตรียมการในการอํานบท
ละครโทรทัศน๑ และท าความเข๎าใจกับบทบาทของตนกํอน และจะเปิดรับการตีความจากผู๎ก ากับการ
แสดง เป็นการปรับความเข๎าใจในการแสดงให๎ตรงกันระหวํางนักแสดง ผู๎ก ากับการแสดง และ
สอดคล๎องกับบทละครโทรทัศน๑ และในบางครั้งก็ได๎แลกเปลี่ยนมุมมองการแสดงรํวมกับผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑ที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกับผู๎ก ากับการแสดง ทั้งนี้เพื่อให๎ได๎ผลงานที่
ออกมาดีที่สุด 

 ทั้งนี้ ในสํวนความคิดเห็นของผู๎ก ากับการแสดง กํอนการถํายท าจริงใน
แตํละฉากนั้น ผู๎ก ากับการแสดงจะต๎องเตรียมการศึกษารายละเอียดของบทละครโทรทัศน๑ โดยการ
อํานบทละครโทรทัศน๑ย๎อนกลับไปตั้งแตํตอนที่ 1 ทุกครั้ง เพื่อหาความเป็นมาของอารมณ๑ความรู๎สึก
ของตัวละครในแตํละตัว และเพื่อเป็นการตํอยอดในการซักซ๎อมการแสดง การอธิบายและปรับอารมณ๑
ของนักแสดงให๎เกิดความตํอเนื่องทางอารมณ๑กํอนถํายจริง รวมถึงการวางต าแหนํงการแสดงให๎เข๎ากับ
ฉาก กลางจัดแสงไฟ และมุมกล๎อง ซึ่งในบางครั้งของการซักซ๎อมการแสดงจะมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับทุกสํวนงาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับนักแสดงในการแสดงออกทางกาย หรืออารมณ๑ของตัว
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ละคร นอกจากผู๎ก ากับการแสดงจะท าหน๎าที่ก ากับการแสดงให๎เป็นตัวละครแล๎วยังจะต๎องศึกษาตัวตน
ของนักแสดง เพื่อเป็นการแยกแยะความเป็นตัวตนของนักแสดงและตัวละครออกจากกัน          
(อ าไพพร จิตต๑ไมํงง ผู๎ก ากับการแสดง, สัมภาษณ๑, 2 มิถุนายน 2559) 

(2.3) การตรวจดูภาพละครท่ีได้รับการบันทึกแล้ว (Footage) 
 การตรวจดูภาพละครที่ได๎รับการบันทึกแล๎ว  ถือเป็นข้ันตอนสุดท๎าย

ของการถํายท าจริง โดยจะเป็นการวางภาพหรืออารมณ๑ในสํวนท๎ายของการบันทึกในแตํละเทปการ
บันทึก เพราะเป็นงานที่สํงตํอให๎ผู๎ที่ตัดตํอท างานได๎สะดวก และมีการรอ๎ยเรียงตามการก ากับการแสดง 
(อ าไพพร จิตต๑ไมํงง ผู๎ก ากับการแสดง, สัมภาษณ๑, 2 มิถุนายน 2559)  

 
(3) ขั้นตอนการตัดต่อและร้อยเรียงรายการ (Post - production) 

(3.1) การควบคุมการตัดต่อ 
ในข้ันตอนการตัดตํอถือเป็นข้ันตอนสุดท๎ายกํอนละครออกอากาศ 

เป็นเหมือนการร๎อยเรียงเนื้อหาของละครทั้งเรื่องให๎มีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู๎ตัดตํอจะ 
ท าหน๎าที่ร๎อยเรียงเนื้อหาทั้งหมดของละครให๎เป็นไปตามบทละครโทรทัศน๑ และน าเสนอตํอผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑เพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง และการน าเสนอเรื่องราวของละครที่เป็นไปตามแนวทางที่ ทาง   
ผู๎จัดละครโทรทัศน๑วางแนวทางไว๎ตั้งแตํเริ่มต๎น ทั้งนี้ผู๎จัดละครโทรทัศน๑สามารถปรับแก๎ เพิ่มเติม      
ตัดตํอ เพื่อให๎เนื้อเรื่องละครเกิดความนําสนใจ การร๎อยเรียงเรื่องมีความตํอเนื่อง รวมถึงการควบคุม
การลงเสียง และการดนตรีประกอบ เพื่อเพิ่มความสนุกและสมบูรณ๑ให๎กับละครโทรทัศน๑ แตํอยํางไร   
ก็ตามบางชํวงที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ต๎องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะหารือรํวมกับทางผู๎ก ากับ        
การแสดงในการตัดตํอและร๎อยเรียงเนื้อหาของละคร โดนการเชิญผู๎ก ากับการแสดงมาให๎ความเห็นใน
ข้ันตอนการตัดตํอด๎วย (อ าไพพร จิตต๑ไมํงง ผู๎ก ากับการแสดง , สัมภาษณ๑ , 2 มิถุนายน  2559) 
เชํนเดียวกับการสัมภาษณ๑ธนอรรถ กาสุริยะ ผู๎ตัดตํอละครโทรทัศน๑ ให๎สัมภาษณ๑วํา การตัดตํอละคร
โทรทัศน๑ ต๎องอาศัยจังหวะการตัดตํอละครตามแนวหรือประเภทละครเป็นหลัก ซึ่งความยากของการ
ตัดตํอ คือการน าเนื้อเรื่อง และอารมณ๑ของตัวละครที่ถํายแตํละฉากมาเรียงร๎อยอารมณ๑ของละครให๎
ร๎อยเป็นเรื่องเดียวกัน ในสํวนของการรํวมงานตัดตํอละครโทรทัศน๑กับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 
จ ากัด นั้น ข้ันตอนการตัดตํอเป็นไปตามที่กลําวข๎างต๎น แตํจะมีการเพิ่มเติมในสํวนของการสํงงานให๎  
ผู๎จัดละครโทรทัศน๑พิจารณาเมื่อตัดตํอแล๎วเสร็จ 1 เทปของการออกอากาศ โดยผู๎จัดละครโทรทัศน๑จะ
ท าหน๎าที่เสมือนเป็นผู๎ชม ที่จากการผู๎จัดละครโทรทัศน๑มีประสบการณ๑การแสดงก็จะสามารถเข๎าถึง
ความต๎องการของผู๎ชมเป็นอยํางดี ซึ่งผู๎จัดละครโทรทัศน๑จะสามารถบอกถึงอารมณ๑ และความต๎องการ
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ของผู๎ชมในการชมละครใน 1 เทป และน ามาปรับเพิ่มเติม หรือตัดฉากร๎อยเรี ยงใหมํให๎ละครมีความ  
นําสนใจนําติดตามตลอดทั้งเรื่อง และเข๎าถึงอารมณ๑ของผู๎ชมละครโทรทัศน๑มากยิ่งขึ้น  

ซึ่งสอดคล๎องกับบทสัมภาษณ๑ของผู๎จัดละครโทรทัศน๑เกี่ยวกับข้ันตอน
การตัดตํอละครโทรทัศน๑วํา การตัดตํอเป็นสํว นความส าคัญในการร๎อยเรียงเรื่องของละครทั้งเรื่อง
หลังจากถํายท าละครมาตลอดระยะเวลาประมาณ 8 – 9 เดือน การตัดตํอละครป๓จจุบันจะเน๎นความ
กระชับ รวดเร็ว และเข๎าใจเนื้อหาของละครได๎งําย รวมถึงการใสํดนตรีประกอบต๎องสอดคล๎องกับ
เนื้อหา อารมณ๑ของตัวละครในแตํละตอนอีกด๎วย (แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ , สัมภาษณ๑ , 
27 มิถุนายน 2559) 

(3.2) การควบคุมเพลงประกอบละครโทรทัศน์ 
เพลงประกอบละครโทรทัศน๑ถือเป็นสํวนหนึ่งที่อยูํควบคํูกับละคร

โทรทัศน๑ และสามารถท าให๎ผู๎ชมละครเข๎าถึงอารมณ๑ของนักแสดงได๎ ต๎องเป็นเพลงประกอบละคร
โทรทัศน๑มีความสอดคล๎องกับเนื้อหาละคร และอารมณ๑ของตัวละคในแตํละฉาก รวมถึงการใช๎เพลง 
สื่อความหมายของละคร หรือเป็นตัวแทนพร ะเอก นางเอก ดังนั้นผู๎จัดละคร โทรทัศน๑จึงเห็นถึง
ความส าคัญในสํวนน้ีและได๎มีสํวนรํวมในการก าหนดเนื้อหาเพลงและลักษณะการร๎ องของนักร๎องให๎
ตรงตามเนื้อหาของละครให๎มากที่สุด (แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑, สัมภาษณ๑, 27 มิถุนายน 
2559) ซึ่งสอดคล๎องกับการลงเสียงและเพลงประกอบละครในสํวนงานการตัดตํอ ที่กลําววําเพลง
ประกอบเป็นสํวนที่เสริมให๎ละครโดดเดํน และเพิ่มอรรถรสให๎ผู๎ชมเกิดความคล๎อยตามอารมณ๑ของ  
ตัวละครมากขึ้น (ธนอรรถ กาสุริยะ ผู๎ตัดตํอละครโทรทัศน๑, สัมภาษณ๑, 13 มิถุนายน 2559) 
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ภาพที่ 4.2 แสดงข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
 
 

 

1. การเลือกบทประพันธ๑ 

2. การเสนอเรื่องยํอ นักแสดงหลัก

เสนอสถานีโทรทัศน๑ 

พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

3. การเลือกผู๎เขียนบทละคร และทีมงาม 

ประชุมบท 

4. การประชุมเตรียมความพร๎อม 

ของทีมงาน 

5.การเลือกสถานที่ถํายท า 

6. การทดลองเสื้อผ๎า แตํงหน๎า  

ท าผม (Fitting) 

7. การประชุมเตรียมงานกํอนถํายท า 

ไมํอนุมัต ิ
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ภาพที่ 4.2 แสดงข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (ต่อ) 

 
 จากภาพที่ 4.2 แสดงให๎เห็นถึงรายละเอียดรวมทั้งหมดของการบริหารการผลิต

ละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ โดยข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง 
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ประกอบด๎วย 12 ข้ันตอนยํอย ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 – 7 เป็นข้ันตอนของการ
เตรียมความพร๎อมการผลิตละครโทรทัศน๑ ที่เริ่มจากการเลือกบทประพันธ๑ที่ทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑
พิจารณาแล๎ววําสามารถน ามาผลิตละครโทรทัศน๑ได๎ จากนั้นน าบทประพันธ๑มาเขียนเรื่องยํอ และ
น าเสนอทางสถานีโทรทัศน๑ พร๎อมรายช่ือของนักแสดงหลัก และผู๎ก ากับการแสดง เมื่อชํองเห็นควร
อนุมัติให๎ทางบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ด าเนินการผลิตละครโทรทัศน๑ เริ่มการสรรหา
คัดเลือกทีมงานที่มีประสบการณ๑ในการท างานในสํวนงานตําง ๆ ทั้งผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑ นักแสดง 
และสํวนอื่น ๆ เมื่อได๎ทีมงานครบทุกสํวนงานมีการประชุมเตรียมความพร๎อม การหาสถานที่  
ให๎เป็นไปตามแนวทางของละครที่ทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑ได๎วางไว๎ รวมถึงการเตรียมการทดลองเสื้อผ๎า 
แตํงหน๎า ท าผม (Fitting) และการประชุมยํอยเตรียมพร๎อมกํอนถํายท าจริง ที่เปรียบเสมือนการเตรียม
ตัวในทุกสํวนงานกํอนเริ่มด าเนินการถํายท าจริง 

 จากนั้น ในข้ันตอน 8 – 10 เป็นข้ันตอนของการถํายท าจริง มีการประชุมซ๎อม
กํอนถํายจริง หรือเรียกวําประชุมคิว เพื่อให๎เกิดความพร๎อมของการท างานที่สอดคล๎องกับบทละคร
โทรทัศน๑ให๎มากที่สุด จนถึงวันที่ถํายท าจริงเป็นหน๎าที่ของผู๎อ านวยการผลิตในการควบคุมการท างาน
โดยภาพรวมของกองถํายละคร และผู๎ก ากับการแสดงในการควบคุมการแสดงของนักแสดงและ     

8. การดูสถานที่และซ๎อมคิวกํอนถําย 

9. การออกกองถํายท าละคร 

10. การตรวจดูภาพละครที่ได๎รับการบันทึก

แล๎ว (Footage) 

11. การควบคุมการตัดตํอ 

12. การควบคุมเพลงประกอบละคร 
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การวางภาพบันทึกในแตํละภาพ กํอนสํงตํอให๎ทางผู๎ตัดตํอตามข้ันตอนที่ 11 -12 ซึ่งเป็นข้ันตอนการ
ตัดตํอร๎อยเรียง ถือเป็นสุดท๎ายของการผลิตละครโทรทัศน๑ ที่ด าเนินการตัดตํอและร๎อยเรียงเรื่องราว
จากการบันทึกการถํายจริงให๎เป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน ตลอดจนการลงเสียง และเพลงประกอบเพื่อเพิ่ม
ความโดดเดํน และความนําสนใจของละครโทรทัศน๑ 

 
4.2 กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

 
 จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

สามารถแบํงกลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 
 4.2.1 ส่วนท่ี 1 กลุยทธ์การบริหารงานองค์กร ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 

จ ากัด สามารถแบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
(1) กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

 จากการศึกษาพบวํารูปแบบโครงสร๎างของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 
จ ากัด มีโครงสร๎างองค๑กรขนาดเล็ก ผู๎จัดละครเป็นผู๎มีอ านาจการตัดสินใจสูงสุดเพียงผู๎เดียว แตํยังคงมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานเป็นสํวนหนึ่ งในการประกอบการตัดสินใจ มีการจ๎างทีมงาน
รับจ๎างอิสระมากกวําพนักงานประจ า เน๎นผลิตละครที่มีกระบวนการถํายท าไมํยากเกินศักยภาพของ
บุคลากรและองค๑การ เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการท างาน ได๎ผลงานที่มีคุณภาพ รวมถึงลดภาระ
และความกดดัน ตลอดจนการเลือกทีมงานที่มีลักษณะนิสัย แนวคิด และวิธีการปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
คล๎ายคลึงกัน อีกทั้งเข๎ากับรูปแบบการท างานของผู๎จัดละครที่เน๎นความละเอียด ความใสํใจในการ
ท างาน วัฒนธรรมขององค๑การ ดังเชํนค าสัมภาษณ๑ของ แอน ทองประสม ที่กลําววํา บุคคลที่ท างาน
รํวมกันต๎องเป็นเสมือนคนรู๎ใจกัน เป็นคนประเภ ทมีความอดทนสูง มีแนวคิดการท างานที่จะท าให๎
บรรลุประสงค๑และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโดยมากทีมงานที่ท างานรํวมกันประจ ามักเป็นเพศหญิง 
มีความอดทนสูง มีความแข็งแรงเชํนเดียวกับเพศชาย เนื่องจากลักษณะงานของบริษัท ทอง           
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ผลิตละครที่มีแกํนเรื่องเกี่ยวกับความรัก ต๎องมีความละเอียดนิ่มนวลแบบ
เพศหญิง แตํต๎องการความแข็งแรงแบบเพศชาย เพราะการท างานกองถํายละครนั้นคํอนข๎างหนัก 
และช่ัวโมงการท างานตํอวันสูง สุดท๎ายทีมงานต๎องมีลักษณะนิสัยใกล๎เคียงและเข๎ากันกับผู๎จัดละครที่
เป็นคนละเอียดในการเข๎าท างานทุกขั้นตอน 

 จากการบริหารงานบุคคลของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
สามารถก าหนดกลยุทธ๑ของการบริหารได๎ดังนี้  
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(1.1) กลยุทธ์ ทอง  Homemade คือ การบริหารองค๑การในรูปแบบ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการวางโครงสร๎าง หรือผังขององค๑การในรูปแบบองค๑การขนาดเล็ก มี
การสั่ งการเป็นแนวราบ โดยรวมอ านาจการบริหารอยูํที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เป็นศูนย๑กลาง ทั้งการ     
สั่งการ การวางขอบเขตการท างาน และการควบคุมการท างานของพนักงานหรือทีมงาน ทั้งที่เป็น
พนักงานประจ าและพนักงานรับจ๎างอิสระ เพื่อให๎ผู๎บริหาร หรือในที่นี้หมายถึง ผู๎จัดละคร สามาร ถ
ควบคุมภาพรวมขององค๑การได๎อยํางทั่วถึง และทีมงานทุกฝ่ายท างานอยํางมีคุณภาพ เพื่อความส าเร็จ
ขององค๑การ คือ การผลิตละครโทรทัศน๑อยํางมีคุณภาพ   

(1.2) กลยุทธ์เล็ก ๆ ใช่ ใหญ่ ๆ ทอง (ยัง) ไม่ท า  เนื่องจากบริษัท ทอง 
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เป็นบริษัทยังอยูํในระยะเริ่มต๎น (กํอตั้งเมื่อปี พ .ศ. 2555) ดังนั้นผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑จึงวางเป้าหมายในการผลิตละครโทรทัศน๑ที่เน๎นกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับก าลัง และ
ความสามารถของบริษัท ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎จัดละครได๎เข๎าไปมีบทบาทและมีสํวนรํวมใน
รายละเอียดของทุกข้ันตอนในการท างาน เพื่อให๎สามารถควบคุมทีมงานให๎ท างานตามเป้าหมาย และ
รับรู๎ถึงจุดอํอนหรือป๓ญหาที่พบจากสภาพการท างานจริงในแตํละข้ันตอน ซึ่งอาจเป็นประโยชน๑ในการ
วางกลยุทธ๑เพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้นการเลือกผลิตละครโทรทัศน๑ในขนาดที่ไมํใหญํเกินตัว จึงเป็น     
กลยุทธ๑ที่เหมาะสมกับการเริ่มต๎นขององค๑การ เพื่อเป็นการสร๎างรากฐานให๎กับบริษัท จากนั้นจึงคํอย ๆ 
ขยายขีดความสามารถในการผลิตละครโทรทัศน๑ที่มีขนาดที่ใหญํข้ึนในอนาคต 

(1.3) กลยุทธ์ศรีทนทองได้  จากประสบการณ๑การท างานผลิตละคร
โทรทัศน๑ในเรื่องแรก คือเรื่องป๓ญญาชนก๎นครัวนั้น ผู๎จัดละครใช๎ประสบการณ๑ของตนในการปฏิบัติงาน 
ทั้งการผลิตละครโทรทัศน๑และบริหารงานบุคคล จากความมุํงมั่นในการท างานของผู๎จัดละครโทรทัศน๑
ที่มีลักษณะมีความใสํใจในการท างานสูง มีความละเอียดในทุก ๆ ข้ันตอนการท างานสูง และมีความ
คาดหวังในผลงานสูง แรงกดดันข๎างต๎นท าให๎ผู๎รํวมงานเกิดภาวะกด ดันในการท างานคํอนข๎างมาก      
ท าให๎บุคคลที่ไมํสามารถทนภาวะกดดันดังกลําวยุติรํวมงานกับองค๑การ จึงคงเหลือผู๎ที่เข๎าใจลักษณะ
การท างาน และมีความอดทนตํอแรงกดดันในการท างานดังกลําว และ มีใจรักการท างานผลิตละค ร
โทรทัศน๑ เพราะเข๎าใจถึงความตั้งใจของผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ดังนั้นจากลักษณะการท างานดังกลําว จึง
ถือเป็นคํานิยมหรือวัฒนธรรมของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด สืบมาจนถึงการผลิตละครใน
เรื่องป๓จจุบัน จากประสบการณ๑นี้ การรับบุคคลใหมํมารํวมงานกับองค๑การ จึงต๎องเลือกบุคคลที่มีความ
อดทน และสามารถปรับทัศนคติและวิธีการท างานให๎เข๎ากับวัฒนธรรมขององค๑การได๎ ศรีทนทองได๎จึง
เปรียบเสมือนทีมงานที่มีความอดทนตํอลักษณะงานของ บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  
ได๎น่ันเอง 
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(1.4) กลยุทธ์คนรู้ใจของทอง  การผลิตละครโทรทัศน๑ในเรื่องแรก ผู๎จัด

ละครโทรทัศน๑ยังไมํมีประสบการณ๑ในการท างานการผลิตละครโทรทัศน๑โดยตรง ดังนั้นในการคัดเลือก
บุคลากรเข๎ามารํวมกับทางบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ผู๎จัดละครโทรทัศน๑จึงใช๎การคัดเลือก
บุคลากร 2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 ใช๎ความสัมพันธ๑สํวนตัวโดยการขอความรํวมมือจากผู๎ที่เคย
รํวมงานกับผู๎จัดละครโทรทัศน๑ในบทบาทของการเป็นนักแสดงมากํอน เพราะหากเป็นบุคคลที่เคย
รํวมงานกัน จะเห็นถึงความสามารถและรูปแบบการท างานของแตํละบุคคล ถือเป็นการลดความเสี่ยง 
และสามารถเช่ือมั่นในความเช่ียวชาญเฉพาะทางในสํวนงานตําง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ และแนวทางที่ 2 
จากการขอค าแนะน าจากผู๎มีประสบการณ๑ในอุตสากรรมการผลิตละครโทรทัศน๑ ซึ่งเป็นลักษณะการ
แนะน าแบบปากตํอปาก เพื่อให๎ได๎ผู๎ที่มีประสบการณ๑ตรงตามที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ต๎องการ ท าให๎ผู๎ที่
รํวมงานในป๓จจุบันสํวนมากเป็นบุคคลที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ค๎ุนเคย มีความเช่ือใจ และไว๎วางใจในการ
ท างาน เสมือนเป็นคนรู๎ใจ 

 
(2) กลยุทธ์การบริหารงบประมาณ 

ในการบริหารงบประมาณนั้น มีการวางแผนกรอบงบประมาณในแตํละสํวน 
ทั้งสํวนของการจ๎างงาน การจัดหาจัดซื้อเครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ และการเชําสถานที่ในการถําย
ท าละคร โดยเฉพาะอยํางยิ่งสํวนของการจัดหาสถานที่ ที่เน๎นสถานที่ที่เหมาะสมกับบทละครโทรทัศน๑ 
แตํสถานที่เชําหลายแหํงมีราคาเชําสูง ท าให๎ต๎องใช๎งบประมาณในสํวนน้ีคํอนข๎างมาก ทั้งนี้เพื่อการ
บริหารงานด๎านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑จึงใช๎กลุ ยทธ๑ในการบริหาร
งบประมาณ เพื่อชํวยลดต๎นทุน ดังนี้ 

(2.1) กลยุทธ์ทองผสมแผนท่ี เป็นกลยุทธ๑ที่เกิดจากมุมมองของผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑ในการใช๎สถานที่ถํายท ามากกวํา 1 สถานที่ในการถํายท าแตํละฉาก ซึ่งเดิมทีจาก
ประสบการณ๑การท าละครโทรทัศน๑เรื่องแรก ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ได๎ใช๎คําใช๎จํายที่สูงมากในการสรรหา 
และเชําสถานที่ ท าให๎ไมํมีงบประมาณคงเหลือในรูปแบบของก าไร ดังนั้นในการผลิตละครโทรทัศน๑ใน
เรื่องถัดมาจึงเกิดความคิดกลยุทธ๑ดังกลําว นอกจากการผสมผสานสถานที่ในการถํายท าที่เปรียบเป็น
การเฉลี่ยคําเชําสถานที่ในการถํายท าแล๎ว ยังท าให๎เกิดมุ มมองใหมํในภาพของละครโทรทัศน๑ที่ได๎     
มุมภาพที่สวยงามเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร๎างมุมมองใหมํให๎กับละครโทรทัศน๑ในป๓จจุบัน 

(2.2) กลยุทธ์หมูไปไก่มา กลยุทธ๑นี้เริ่มต๎นจากการติดตํอขอเชําสถานที่ตําง 
ๆ ให๎มีความสอดคล๎องกับบทละครโทรทัศน๑ จึงมีการประสานงานติดตํอในรู ปแบบบริษัท ในนาม
บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ท าให๎ผลของการประสานงานไมํได๎รับการตอบรับในทางที่ดี  
มีการให๎เชําสถานที่ในราคาที่สูง หรือเกิดการติดขัดในการประสานงานสํวนอื่น ๆ จนท าให๎ผู๎จัดละคร
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โทรทัศน๑ประสานงานด๎วนตนเอง โดยเป็นการประสานงานจาก แอน ทองประ สม ผลจากการ
ประสานงานดังกลําวท าให๎ได๎รับการตอบรับที่ดีจากเจ๎าของสถานที่ อาจเป็นเพราะเจ๎าของสถานที่เกิด
ความมั่นใจ และมีความช่ืนชอบในตัวของผู๎จัดละครโทรทัศน๑ในฐานะนักแสดงที่มีช่ือเสียง ดังนั้นจึงงําย
ตํอการขอเชําสถานที่ถํายท า รวมถึงการเอื้อประโยชน๑ในการท างานระ หวํางเจ๎าของสถานที่และผู๎จัด
ละครโทรทัศน๑ ที่เจ๎าของสถานที่มีความประสงค๑ให๎ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ชํวยประชาสัมพันธ๑สถานที่ของ
ตนให๎เป็นที่รู๎จักในหมูํมาก โดยยื่นข๎อเสนอให๎เชําถํายท าโดยไมํคิดคําใช๎จําย หรือลดคําเชําให๎ เป็นการ
แลกเปลี่ยนที่ได๎รับประโยชน๑ทั้งสองฝ่าย เปรียบดังสุภาษิต หมูไปไกํมา (แอน ทองประสม ผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑, สัมภาษณ๑, 27 มิถุนายน 2559) 

 
(3) กลยุทธ์การบริหารเวลา 

จากประสบการณ๑ในการผลิตละครที่ผํานมาทางบริษัท ทอง                 
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ใช๎เวลาผลิตละครตํอเรื่องโดยเฉลี่ยเกือบ 2 ปี เกิดจากความมุํงมั่นของผู๎จัด
ละครโทรทัศน๑ ที่มีความใสํใจในทุกรายละเอียด มีความพิถีพิถันในข้ันตอนการท างาน ดังนั้นผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑จึงได๎เข๎ารํวมในการท างานของทุกข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศน๑ ดังนั้นกลยุทธ๑ส าหรับ 
การบริหารด๎านเวลา คือ กลยุทธ๑ทองบุกถึงที่ เป็นการบํงบอกลักษณะการบริหารงานเชิงรุก เน๎นการ
เจริญเติบโตของบริษัท การเข๎าถึงทุกรายละเอียดทุกข้ันตอนของการท างานของผู๎จัดละครโทรทัศน๑นั้น 
เป็นการท างานที่มุํงผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งสํงผลตํอการขยายสัดสํวนการครองตลาดละครโทรทัศน๑ของ
บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ๎น และควบคุมให๎ทีมงานทุกสํวนงานได๎
ด าเนินงานตามแนวทางที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ได๎วางไว๎ อยํางไรก็ตามกลยุทธ๑ทองบุกถึงที่ ยังชํวง 
ลดชํองวํางระหวํางการท างานระหวํางผู๎ปฏิบัติงานหรือทีมงานในสํวนงานน้ัน ๆ กับผู๎จัดละครโทรทัศน๑ 
กลําวคือ เมื่อเกิดป๓ญหาหรือข๎อสงสัย ทีมงานสามารถขอค าแนะน าปรึกษาผู๎จัดละครโทรทัศน๑โดยตรง 
ทันทํวงที และไมํเกิดความลําช๎าในการท างาน นอกจากนั้น กลยุทธ๑ทองบุกถึงที่ ยังรวมถึงการที่ผู๎จัด
ละครโทรทัศน๑ไปดูสถานที่ถํายท าด๎วยตนเองในข้ันตอนของการคัดเลือกสถานที่ถํายท า ท าให๎ขั้นตอน
การตัดสินใจเลือกสถานที่ถํายท ารวดเร็วยิ่งขึ้น และตรงตามความต๎องการของผู๎จัดละครและความ
เหมาะสมกับบทละครโทรทัศน๑ 
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4.2.2 ส่วนท่ี 2 กลยุทธ์การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัท ทอง               

เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีกลยุทธ๑แบํงตามขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศน๑ ดังนี ้
(1) กลยุทธ์การผลิตในขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre – production) 

 การบริหารข้ันตอนการเตรียมงานกํอนถํายท า เป็นการบริหารงานที่ผู๎จัด
ละครเน๎นการประสานงานกับทุกสํวนงาน ตั้งแตํคัดเลือกบทประพันธ๑ คัดเลือกทีมงาน คัดเลือก
นักแสดง การน าเสนอและของบประมาณในการผลิตละครโทรทัศน๑ และการประชุมวางแผนการ
ท างาน ท าให๎ผู๎จัดละครต๎องเลือกใช๎กลยุทธ๑ที่หลากหลาย ดังนี้ 

(1.1) กลยุทธ์ทองจัดทุกกระเบียดนิ้ว  กลยุทธ๑ทองจัดทุกกระเบียดนิ้ว 
เป็นการเน๎นถึงรายละเอียดการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑จ าเป็นต๎องเรียนรู๎ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ๑ในการท างานการผลิตละครโทรทัศน๑ จากเดิมที่มีความรู๎ในสํวนของการเป็ นนักแสดง
เพียงอยํางเดียว เพื่อสามารถน าการท างานในสํวนงานตําง ๆ มาปรับเป็นกลยุทธ๑ในอนาคต และได๎
ทราบถึงแกํนของป๓ญหาในการท างานของสํวนงานตําง ๆ อยํางแท๎จริง ทั้งยังสามารถแก๎ไขป๓ญหา    
ตําง ๆ ได๎ทันทํวงที ทั้งนี้ แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ให๎สัมภาษณ๑วํา กา รเข๎าไปเรียนรู๎การ
ท างานในทุกขั้นตอนนี้ เปรียบเสมือนจุดเริ่มต๎นของการผลิตละครโทรทัศน๑ ดังนั้นผู๎จัดละครจึงให๎
ความส าคัญคํอนข๎างมาก และมีความต๎องการจัดการทุกอยํางด๎วยตนเอง ตั้งแตํเลือกบทประพันธ๑ การ
ประสานงานกับทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง ทั้งเจ๎าของบทประพันธ๑ ผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑ ผู๎ก ากับ
การแสดง ตลอดจนทีมงานหลาย ๆ สํวน การประชุมเตรียมความพร๎อม การประชุมคิว รวมไปถึงการ
หาสถานที่ด๎วยตนเอง การเข๎ากองละครวันที่มีการถํายท าจริง รวมถึงการตัดตํอร๎อยเรียงเนื้อเรื่องของ
ละคร อีกประการหนึ่งจะท าให๎ทราบป๓ญหา และจัดการกับป๓ญ หาน้ันได๎ ซึ่งบางครั้งเป็นป๓ญหาที่
จ าเป็นต๎องรอการตัดสินใจจากผู๎จัดละครโทรทัศน๑ 

(1.2) กลยุทธ์รักของทองชนะทุกอย่าง  เป็นกลุยทธ๑ในการเลือกแนว
ทางการผลิตละครของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ที่เน๎นการผลิตละครที่มีแกํนเรื่อง
เกี่ยวกับความรัก (Love Story) โดยเนื้อหาของเรื่องมีการผสมผสานละครโทรทัศน๑แนวอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
อรรถรสของละคร เชํน แนวบู๏ (Action) แนวดรามํา (Drama) เป็นต๎น แตํอยํางไรก็ตามยังคง       
โครงเรื่อง และเนื้อหาในแนวความรัก ซึ่งเป็นแนวทางการผลิตละครโทรทัศน๑ที่บริษัททอง              
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีความถนัดสูงสุด (แอน ทองประสม ผู๎จัดละครโทรทัศน๑, สัมภาษณ๑) 

(1.3) กลยุทธ์เรื่องเก่า ทองเล่าใหม่ (re-packaging) จากการผลิตละคร
โทรทัศน๑ที่ผํานมา บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎ผลิตละครโทรทัศน๑ทั้งหมด 4 เรื่อง เป็น
ละครที่น ากลับมาผลิตละครใหมํ  หรือที่เรียกวําละครรีเมค ทั้งหมด 3 เรื่อง ได๎แกํ เรื่องป๓ญญาชน     
ก๎นครัว เรื่องสามีตีตรา และเรื่องเพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องเป็นละครที่ได๎รับกระแส  



71 

 
ตอบรับที่ดีและได๎รับนิยมจากผู๎ชม หรือเป็นละครที่มีความนิยม (Ratting) ความสูง ทั้งนี้ บริษัท ทอง 
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ใช๎หลักการเลือกละครที่รีเมคมาท าผลิตซ้ าจากการที่เป็นละครที่ทางผู๎จัด
ละครโทรทัศน๑ค๎ุนเคย และเคยรํวมแสดงในฐานะนักแสดงมากกํอน จึงงํายตํอการท าความเข๎าใจ การ
ร๎อยเรียงเนื้อหาละครใหมํตั้งแตํต๎นจนจบ มีการปรับรูปแบบการน าเสนอเนื้อห าของละครให๎เข๎ากับ  
ยุคสมัยป๓จจุบันมากข้ึน กลําวคือผู๎จัดละครโทรทัศน๑จะเข๎าใจแกํนของละครเรื่องนั้น ๆ และน ามา
ประยุกต๑เติมแตํงให๎มีแกํนของเรื่องเกิดความนําใจมากยิ่งข้ึน และมีเหมาะสมกับยุคสมัย ดังเชํนละคร
เรื่องสามีตีตรา แตํเดิมเป็นละครที่เน๎นความเชือดเฉือนทางอารมณ๑อยํูแล๎ว และในยุคสมัยป๓จจุบันน้ีมี
การเพิ่มในเรื่องของข๎อคิดค าคมท๎ายละคร ซึ่งเหมาะกับสังคมป๓จจุบันที่มีความรวดเร็วและฉาบฉวย 
แตํก็ยังแสวงหาค าสอนเป็นสิ่งเตือนใจนั่นเอง  

(1.4) กลยุทธ์ทองสร้างอาชีพ  หมายถึง การให๎ตัวละครหลักของเรื่องมี
อาชีพที่แนํนอน และมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชีพประกอบ กลยุทธ๑นี้เป็นกลยุทธ๑ที่โดดเดํนและเป็นจุดแข็ง
ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด รวมทั้งยังเป็นกลยุทธ๑ที่แปลกใหมํส าหรับการผลิตละคร
โทรทัศน๑ของประเทศไทย จากละครโทรทัศน๑ไทยที่ผํานมา โดยมากการเดินเรื่องของตัวละครหลักใน
เรื่องของการท างานและอาชีพตําง ๆ ไมํมีชัดเจน บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด จึงน าการใช๎
เรื่องราวของอาชีพตําง ๆ มาเป็นโครงเรื่องของละครโทรทัศน๑ที่เน๎นให๎ตัวละครหลักทุกตัวมีอาชีพอยําง
ชัดเจน และน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ ให๎ผู๎ชมสามารถสัมผัสได๎จริง เชํน พิศุทธ์ิ พระเอกเรื่อง
สามีตีตรา มีอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร (food science) หรือหมอศตวรรษ พระเอกเรื่องเพียง
ชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ มีอาชีพเป็นหมอโรคไต และที่เห็นได๎ชัดเจนคือละครเรื่องแอบรักออนไลน๑ ที่ 
ตัวละครหลักท างานในบริษัทเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย๑ และแฝงแงํมุมเรื่องการลงทุนและการบริหาร
เงิน และอีกประการหนึ่งที่ท าให๎กลยุทธ๑นี้ประสบความส าเร็จ คือ ที่ผู๎จัดละครและทีมงานศึกษาแตํละ
อาชีพอยํางจริงจังและลงรายละเอียดอยํางชัดเจนกํอนการเขียนบทละครโทรทัศน๑และถํายท า จริง  
จึงสํงผลให๎ละครออกมาเสมือนจริง และท าให๎ผู๎ชมเข๎าถึงอาชีพของตัวละครได๎เป็นอยํางดี 

 
(2) กลยุทธ์การผลิตในขั้นตอนการถ่ายท า (production) 

(2.1) กลยุทธ์แอนทองเคลียร์เอง  กลําวคือ ในการท างานแตํละข้ันตอน
เป็นการท างานที่ต๎องแก๎ไขป๓ญหาเฉพาะหน๎าในระหวํางการถํายท าอยูํตลอด ดังนั้น เพื่อความคลํองตัว
ของกระบวนการถํายท า เมื่อเกิดป๓ญหาตําง ๆ ผู๎จัดละครสามารถวิเคราะห๑ป๓ญหาและตัดสินใจทันที 
รวมถึงการที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เข๎าไปมีสํวนรํวมในการท างาน และการแก๎ไขป๓ญหาในทุกสํวนของงาน 
เปรียบเสมือนการควบคุมทิศทางการท างานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ให๎เป็นไปตาม
ทิศทางที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑คาดการณ๑ไว๎ เมื่อผู๎ปฏิบัติงานหรือทีมงานในสํวนน้ัน ๆ เกิดข๎อสงสัย
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ระหวํางการปฏิบัติงานก็สามารถสอบถามมายังผู๎จัดละครโทรทัศน๑ได๎โดยตรง ตรงกับกลยุทธ๑แอนทอง
เคลียร๑เอง คือการแก๎ไขป๓ญหาและสร๎างความกระจํางให๎ทีมงานสํวนตําง ๆ ด๎วยตนเอง 

(2.2) กลยุทธ์แอนทองแนะแนว  หมายถึงผู๎จัดละคร แอน ทองประสม  
มีการแนะแนวทางการแสดง โดยเฉพาะฉากเข๎าพระเข๎านางให๎กับนักสดงในระหวํางการถํ ายท า 
เนื่องจากผู๎จัดละครมีประสบการณ๑ในการแสดงละครโทรทัศน๑มาเป็นเวลานาน กวํา 25 ปี ท าให๎ทราบ
มุมกล๎องที่ใช๎ ป้องกันการที่นักแสดงจะต๎องเลํนฉากนั้น ๆ ซ้ าหลายครั้ง เพื่อปกป้องนักแสดงฝ่ายหญิง
ไมํให๎ถูกเนื้อต๎องตัวโดยไมํเหมาะสม และเพื่อให๎ได๎มุมกลอ๎งและภาพที่สวยงาม (แอน ทองประสม ผู๎จัด
ละครโทรทัศน๑, สัมภาษณ๑) 

 
 (3) ขั้นกลยุทธ์การผลิตในขั้นตอนการตัดต่อและร้อยเรียงรายการ          

(Post - production) 
จุดเดํนของกลยุทธ๑ในการบริหารข้ันตอนของการตัดตํอ คือการตัดตํอ     

ร๎อยเรียงเรื่องราวละครโทรทัศน๑ให๎สนุก นําสนใจ และถูกใจผู๎ชมละครโทรทัศน๑ ซึ่งผู๎จัดละครโทรทัศน๑
ใช๎ กลยุทธ๑ทองจิตสัมผัส โดยการน าประสบการณ๑การแสดง รวมถึงการคาดเดาความรู๎สึกของผู๎ชมมา
เป็นแนวทางในการตัดตํอ ร๎อยเรียงเนื้อหาของละครทั้งหมด พิจารณาวําฉากใดควรตัดตํอให๎มีความ
กระชับ หรือฉากใดควรยืดฉากให๎ยาวข้ึน จึงถือเป็ นการคาดเดาความรู๎สึกของผู๎ชมละครโดยการใช๎
ความรู๎สึกของผู๎ผลิตเอง ตลอดจนการเลือกเพลงประกอบละครที่คาดเดาวําสอดคล๎องกับความรู๎สึก
ของผู๎ชมละครในระหวํางการชมละครโทรทัศน๑ เพื่อให๎ละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง                    
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ประสบความส าเร็ จ และตรงตามความต๎องการของผู๎ชมละครโทรทัศน๑
สูงสุด  

 
 จากการศึกษาเรื่องกลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ซึ่ง

ใช๎กลยุทธ๑การบริหารงานองค๑การและการผลิตละครโทรทัศน๑รวมทั้งหมด 14 กลยุทธ๑ ซึ่งกลยุทธ๑
สํวนมากเกิดจากประสบการณ๑ในการลองผิดลองถูกในการผลิตละครโทรทัศน๑ในเรื่องของบริษัท ทอง 
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด จากนั้นจึงปรับมาเป็นกลยุทธ๑ เพื่อให๎เป็นแนวทางในการบริหารในป๓จจุบัน 
ทั้งนี้ในการบริหารงานองค๑การ ได๎ก าหนดกลยุทธ๑ไว๎จ านวน 7 กลยุทธ๑ และกลยุทธ๑การผลิตละคร
โทรทัศน๑ จ านวน 7 กลยุทธ๑ ดังนี้ 

 กลยุทธ๑การบริหารงานองค๑การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ประกอบด๎วย 
7 กลยุทธ๑ แบํงตามการบริหารงานองค๑การ ดังนี้ 
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1) กลยุทธ๑เน๎นการบริหารงานบุคคล 4 กลยุทธ๑ ได๎แกํ “กลยุทธ๑ ทอง  Homemade” 

เป็นกลยุทธ๑ที่อาศัยการผลิตละครโทรทัศน๑แบบครัวเรือน ที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เน๎นเรื่องของคุณภาพ
ของผลงาน จึงเลือกที่จะผลิตละครที่มีขนาดพอเหมาะกับก าลังความสามารถของทางบริษัท ตาม  
“กลยุทธ๑เล็ก ๆ ใชํ ใหญํ ๆ ทอง (ยัง) ไมํท า” มาเป็นแนวทางในการบริหาร อีกทั้งในการคัดเลือก
ทีมงานที่เคยรํวมงานในอดีตมารํวมงานในการผลิตละครโทรทัศน๑ในป๓จจุบัน เรียกวํา “กลยุทธ๑คนรู๎ใจ
ของทอง” ที่ท างานให๎งานราบรื่น และทีมงานที่รํวมงานกับทางบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
จะต๎องทนตํอสภาวะการท างานภายใต๎แรงกดดันที่เกิดจากความาดห วังในผลงานสูง แตํก็สามารถ
ท างานภายใต๎แรงกดดันน้ันได๎ เพราะสํวนมากใช๎ใจในการท างาน เรียกได๎วําตรงกับการใช๎ “กลยุทธ๑ 
ศรีทนทองได๎”  

2) กลยุทธ๑การบริหารงบประมาณ จ านวน 2 กลยุทธ๑ ได๎แกํ กลยุทธ๑ทองผสมแผนที่ 
และกลยุทธ๑หมูไปไกํมา ตํางกันที่ กลยุทธ๑หมูไปไกํมา เป็นเสมือนการชํวยประชาสัมพันธ๑สถานที่ให๎กับ
เจ๎าของสถานที่ โดยการถํายภาพหรือให๎ทางผู๎จัดละครชํวยประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ สํวน 
กลยุทธ๑ทองผสมแผนที่ เน๎นการเอื้อผลประโยชน๑ในการปรับลดงบประมาณของบริษัท กลําวคือการ 
ถํายท าหลายสถานที่ที่มีคําเชําในแตํละที่ไมํสูงมากนัก และใช๎กระบวนการตัดตํอเข๎าชํวยเพื่อให๎เหมือน
ถํายท าจากสถานที่เดียวกัน รวมถึงเลือกถํายท าในหลาย ๆ สถานที่เพื่อคําใช๎จํายที่ถูกกวําการถํายท า
ในสถานที่เดียวแตํคําใช๎จํายแพงกวํา  

3) กลยุทธ๑สุดท๎ายของการบริหารงานองค๑การ คือ กลยุทธ๑ทองบุกถึงที่ เป็นกลยุทธ๑การ
บริหารเวลา ที่ใช๎หลักในการท างานเชิงรุกที่เข๎าถึงการบริหารรายละเอียดของการท างานในทุก ๆ 
ข้ันตอน เพื่อให๎เป็นไปตามทิศทางที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ก าหนด 

 
กลยุทธ๑การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

ประกอบด๎วย 7 กลยุทธ๑ แบํงตามขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศน๑ ดังนี้ 
1) กลยุทธ๑ที่ใช๎ในข้ันตอนการเตรียมงาน ตั้งแตํ “กลยุทธ๑ทองจัดทุกกระเบียดนิ้ว ” เป็น

การท างานที่อาศัยความละเอียดของผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ตั้งแตํการคัดเลือกบทประพันธ๑ จนถึงการ   
ตัดตํอร๎อยเรียงละครนั้น รวมถึงการเลือกแนวทางการผลิตละครโทรทัศน๑ เป็น ละครแนวรัก ซึ่งเป็น
แนวละครทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑มีความถนัด และความสนใจ ตลอดจนเป็นละครที่เดินเรื่องในเรื่อง
ของความรัก เรียกวํา “กลยุทธ๑รักของทองชนะทุกอยําง” นอกจากนี้ทางบริษัทใช๎ “กลยุทธ๑เรื่องเกํา 
ทองเลําใหมํ” หรือ re - packing ในการน าละครที่เคยผลิตมาแล๎วกลับมาผลิตซ้ า โดยอาศัยรูปแบบ
การน าเสนอแบบใหมํที่ทันสมัยและเหมาะกับสภาวการณ๑ป๓จจุบัน หรือที่รู๎จักกันวําเป็นละครรีเมค เชํน 
ละครเรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว ละครเรื่องสามีตีตรา และละครเรื่องเพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิศษ เป็นต๎น 
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และจากรูปแบบการน าเสนอแบบใหมํที่มีการน าอาชีพเข๎ามาเป็นจุดเดํนของตัวละครหลัก ท าให๎ผู๎จัด
ละครต๎องศึกษาในอาชีพแตํละอาชีพอยํางจริงจัง เพื่อให๎เกิดความสมจริงในการถํายทอดตัวละคร
ให๎แกํผู๎ชม ซึ่งกลุยทธ๑นี้เรียกวํา “กลยุทธ๑ทองสร๎างอาชีพ” และถือเป็นกลยุทธ๑ที่เป็นจุดแข็งอยํางมาก
ของการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ 

2) กลยุทธ๑ที่ใช๎ในข้ันตอนการถํายท าจริง มีกลยุทธ๑ที่เดํนในการบริหาร คือ “กลยุทธ๑
แอนทองเคลียร๑เอง” เป็นการบริหารที่ทางผู๎จัดละครเข๎าไปตัดสินใจเมื่อเกิดป๓ญหาระหวํางการถํายท า 
ซึ่งสํวนมากเป็นป๓ญหาที่เกิดจากเหตุการณ๑เฉพาะหน๎าที่ขึ้นในแตํวันของการถํายท า และ “กลยทุธ๑แอน
ทองแนะแนว” เป็นการแนะแนวทางการแสดงให๎กับนักแสดง โดยเฉพาะฉากเข๎าพระเข๎านาง ที่มีเรื่อง
การใช๎มุมกล๎องในการถํายท าเข๎ามาเป็นสํวนส าคัญ ผู๎จัดละครจึงมีบทบาทในการแนะแนวหรือควบคุม
วิธีการแสดงของนักแสดงรํวมกับผู๎ก ากับการแสดง 

กลยุทธ๑ในข้ันตอนของการตัดตํอร๎อยเรียง เน๎นการใช๎ “กลยุทธ๑ทองจิตสัมผัส” เนื่องจาก
การใช๎ประสบการณ๑ในการแสดงของผู๎จัดละครที่การคาดเดาจังหวะของการตัดตํอ และร๎อยเรียง 
เพื่อให๎ตรงใจคนดู และที่ผํานมาก็พิสูจน๑ได๎วําละครบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎รับความ
นิยมจากคนดู จากการได๎รับรางวัลจากวงการบันเทิงมากมาย 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด” 

มีวัตถุประสงค๑เพื่อการศึกษา ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาการบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

1.1) การบริหารงานองค๑การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
1.2) การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

2) เพื่อศึกษากลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
2.1) กลยุทธ๑การบริหารงานองค๑การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
2.2) กลยุทธ๑การผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

 
 โดยผู๎ศึกษาใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ๑

เชิงลึก (In-Depth Interview) บุคลากรของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ประกอบด๎วย 
ผู๎บริ หารของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด และคณะท างานกลุํมประสานงาน หรือ
ผู๎ปฏิบัติงานในการผลิตละครโทรทัศน๑ ซึ่งผู๎ศึกษาก าหนดแนวทางน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

(1) สรุปผลการศึกษา 
(2) อภิปรายผลการวิจัยตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
(3) ข๎อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาการบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด แบํงเป็นการ
บริหารองค๑การและการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ แบํงการศึกษาเป็น 2 สํวน มีรายละเอียดดังนี้ 
 สํวนที่ 1 การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

5.1.1 การบริหารงานองค์การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  แบํงการ
บริหารงานหลัก ดังนี้ 
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(1) การบริหารงานบุคคล 

 บริษัท ทอง เอ็น เตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีโครงสร๎างขององค๑กรขนาดเล็ก  
มีการแบํงสายงานอยํางชัดเจน ซึ่งแบํงเป็นพนักงานประจ า ก าหนดไว๎  3 อัตรา ได๎แกํ พนัก งาน
ประสานงาน พนักงานบัญชี และพนักงานการเงิน ในสํวนของพนักงานรับจ๎างอิสระ เป็นพนักงานที่
ท างานเกี่ยวกับการผลิตละครโทรทัศน๑เป็นหลัก ได๎รับการจ๎างงานจากผู๎จัดละครเป็นเรื่องตํอเรื่อง ซึ่ง  
ผู๎จัดละครเป็นผู๎สรรหาและคัดเลือกพนักงานแตํละสํวนงานด๎วยตนเอง โดยจะพิจาร ณาจาก
ประสบการณ๑การท างานในสํวนงานน้ัน ๆ การเชิญมารํวมงานจากที่เคยรํวมงานในฐานะที่ผู๎จัดละคร
เป็นนักแสดง และแนะน าจากทางสถานีโทรทัศน๑หรือจากผู๎ที่รู๎จัก ทั้งนี้การบริหารงานของบริษัท ทอง 
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เน๎นการบริหารจากบนลงลํางที่ผู๎จัดละครเป็นผู๎ก าหนด นโยบาย หรือ
แนวทางการผลิตละครในแตํละเรื่อง มีการใช๎การประชุมเครื่องมือในการสื่อสาร การท างานมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางผู๎จัดละครกับทีมงาน และระหวํางทีมงานด๎วยกันเอง 

(2) การบริหารงบประมาณ 
 ในการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  ในแตํ

ละเรื่องจะได๎รับงบประมาณมาจากการพิจารณาอนุมัติบทละครโทรทัศน๑จากสถานีโทรทัศน๑ ซึ่ง
เปรียบเสมือนสถานีโทรทัศน๑การวําจ๎างผู๎จัดละครให๎ท าการผลิตละคร เมื่อได๎รับงบประมาณแล๎วทาง  
ผู๎จัดละครจะต๎องมีการจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอและครอบคลุมกระบวนการผลิตละครโทรทัศน๑
ทั้งกระบวนการ ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  ผู๎จัดละครเป็น
ผู๎ดูแลและจัดการแบํงสรรงบประมาณด๎วยตนเอง ในชํวงแรกยังมีกระบวนการบริหารงบประมาณที่ยัง
ไมํชัดเจน งบประมาณสํวนมากหลังจากหักคําใช๎จํายวําจ๎างพนักงานทั้งประจ าและพนักงานจ๎างอิสร ะ
แล๎วก็จะอยูํในการจัดการในการเชําสถานที่ถํายท า ทั้งนี้ในชํวงแรกนั้นผู๎จัดละครจะเน๎นคุณภาพและ
การใช๎สถานที่ที่สอดคล๎องกับบทละครโทรทัศน๑ให๎มากที่สุด ดังนั้นจะต๎องเลือกสถานที่ใหมํ สวยงาม 
เพื่อความสมจริงมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการออกแบบเครื่องแตํงกาย 
เครื่องประดับและอุปกรณ๑ประกอบฉาก จึงท าให๎ในชํวงแรกบริษัทไมํได๎รับก าไรจากการผลิตละคร 
สํงผลให๎การจัดสรรงบประมาณในการผลิตละครเรื่องถัดมาทางผู๎จัดละครวางกรอบการบริหาร
งบประมาณแบํงเป็นจัดสรรส าหรับจํายคําจ๎างคําตอบแทนพนักงาน ส าหรับการเชําสถานที่ ส าห รับ
การจัดซื้อจัดหาออกแบบเครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ และอุปกรณ๑ประกอบฉาก และส าหรับ
คําใช๎จํายฉุกเฉินเมื่อเกิดป๓ญหาเฉพาะหน๎าตําง ๆ 

(3) การบริหารเวลา 
 จากการผลิตละครโทรทัศน๑ที่ผํานมา บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

ใช๎ระยะเวลา 2 ปีโดยประมาณ ในการผลิตละครโทรทัศน๑ที่รวมขั้นตอนการเลือกบทประพันธ๑ใน  
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ชํวงต๎น ดังนั้นจึงมีการแบํงระยะเวลาในการวางแผนงาน  3 ระยะ ได๎แกํระยะแรก เป็นการเลือก            
บทประพันธ๑ การเขียนบทละครโทรทัศน๑ และการเสนอบทละครโทรทัศน๑แกํทางสถานีโทรทัศน๑       
ซึ่งในชํวงนี้ใช๎ระยะเวลา 6 – 7 เดือน และระยะที่สอง เป็นชํวงหลังจากทางสถานีโทรทัศน๑อนุมัติให๎
ทางผู๎จัดละครด าเนินการผลิตละครและสนับสนุนงบประมาณ โดยเริ่มจากการเตรียมงานกํอน 
ผลิตละคร การถํายท าการผลิตจริง ใช๎ระยะเวลาโดยรวม 8 – 9 เดือน ระยะสุดท๎ายคือการตัดตํอ
ละครและควบคุมเพลงประกอบละคร ซึ่งจะใช๎ระยะเวลาประมาณ 3 – 5 เดือน แตํในสํวนของการ
ออกอากาศจะเป็นการบริหารของทางสถานีในการจัดคิวการออกอากาศของละครในแตํละเรื่อง  

 
5.1.2 การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  

ประกอบด๎วย ข้ันตอนการเตรียมงาน  (Pre - production) ข้ันตอนการถํายท า (Production) และ
ข้ันตอนการตัดตํอและร๎อยเรียงรายการ (Post - production) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

(1) ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre - production) 
 เริ่มหลังจากที่ผู๎จัดละครคัดเลือกบทประพันธ๑ จัดท าเรื่องยํอ และคัดเลือก    

ผู๎ก ากับ เพื่อเสนอสถานีโทรทัศน๑พิจารณาอนุมัติให๎ผลิตละคร ผู๎จัดจะด าเนินการคัดเลือกนักแสดงที่
เป็นตัวละครเดํนของเรื่อง และเลือกผู๎ก ากับ น าเสนอทางสถานีโทรทัศน๑เพื่อพิจารณาเห็นชอบความ
เหมาะสม และตรวจสอบคิวของนักแสดงอีกครั้ง เมื่อสถานีโทรทัศน๑เห็นชอบอนุมัติแล๎ว จะเริ่ม
คัดเลือกทีมงานในสํวนตําง ๆ จนครบ และเริ่มการประชุมวางแผนงาน โครงเรื่องของละครเพื่อสื่อสาร
ให๎เกิดความเข๎าใจ และวางเป้าหมายในการท างานรํวมกัน การเตรียมการจัดท าเนื้อหาการเขียน 
บทละครโทรทัศน๑ การทดลองเสื้อผ๎า การแตํงหน๎า และท าทรงผมของนักแสดงให๎ตรงตามตัวละคร  
(fitting) การจัดหาสถานที่ที่ใช๎ในการถํายท า การวางกรอบงบประมาณ และกรอบเวลาในการผลิต 

(2) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
 กํอนการถํายท าจริง ทางทีมงานจะประชุมทีมยํอย (ประชุมคิว ) เพื่อเตรียม

ความพร๎อมส าหรับการถํายจริงตามบท การเลือกสถานที่ในการถํายท า การตั้งเป้าหมายในการถํายท า
ในแตํละวันให๎เหมาะสมกับระยะเวลาที่เชําสถานที่ในการถํายท า การซักซ๎อมท าความเข๎าใจบทกับ   
ทุกสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งการจัดเตรียมฉาก การเตรียมชุดส าหรับเข๎าฉาก การแตํง หน๎าและท าผม
นักแสดงให๎เข๎ากับตัวละคร รวมถึงการซักซ๎อมคิวการแสดงกํอนที่จะบันทึกละคร และระหวํางบันทึก
ละครผู๎ก ากับจะเป็นผู๎ก าหนด และควบคุมคุณภาพของการแสดง ความถูกต๎องของเนื้อหา รํวมกับ    
ผู๎ก ากับภาพ (switcher) ที่เป็นผู๎ควบคุมภาพและสื่อสารกับชํางกล๎องจากอุปกรณ๑ถํายท านอกสถานที่ 
รวมถึงการบริหารเวลาให๎เป็นไปตามการประชุมคิวในแตํละครั้ง 
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(3) ขั้นตอนการตัดต่อและร้อยเรียงรายการ (Post - production) 

 ข้ันตอนน้ีเป็นการตัดตํอเพื่อร๎อยเรียงเนื้อหา ให๎เกิดความตํอเนื่องของ       
บทละคร รวมถึงการลงเสียงบรรยายหรือเสียงประกอบดนตรีที่สอดคล๎องตามเนื้อหา ทั้งนี้นอกจาก    
ผู๎ตัดตํอแล๎วทางผู๎จัดและผู๎ก ากับละครจะเข๎ามามีสํวนรํวมในการตัดตํอเพื่อให๎ตรงตามเป้าหมายที่    
วางไว๎ นอกจากนี้ยังต๎องตัดตํอ ส าหรับการประชาสัมพันธ๑กํอนละครออกอากาศ  (Teaser) และ
ระหวํางออกอากาศด๎วย 

 
 สํวนที่ 2 กลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 

5.1.3 กลยุทธ์การบริหารงานองค์การ ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด แบํงการบริหารงานเป็น 3 สํวนที่มีกลยุทธ๑

ในแตํละสํวนงานที่แตกตํางกัน ดังนี้  
(1) กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  แบํงเป็น 4 กลยุทธ๑ เริ่มจาก “กลยุทธ๑  

ทอง Homemade” เป็นการบริหารเสมือนการท างานอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่ผู๎จัดละครให๎
ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพของผลงาน ดังนั้นจึงเลือกที่จะผลิตละครที่มีขนาดพอเหมาะกับก าลัง
ความสามารถของทางบริษัท หรือเรียกวําเป็นการดึง “กลยุทธ๑เล็ก ๆ ใชํ ใหญํ ๆ ทอง (ยัง) ไมํท า”   
มาเป็นแนวทางในการบริหาร ตลอดจนการคัดเลือกทีมงานที่เคยรํวมงานในอดีต เรียกวํา “กลยุทธ๑ 
คนรู๎ใจของทอง” เปรียบเสมือนการท างานกับคนรู๎ใจก็ถือเป็นกลยุทธ๑หนึ่งที่ท างานให๎งานราบรื่น และ
ทีมงานสํวนมากมีความอดทนในการท างานภายใต๎แรงกดดัน และตอบสนองแนวทางการบริหารของ  
ผู๎จัดละครที่มีความใสํใจในการท างาน และลงรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการท างาน เรียกได๎วํา 
ตรงกับการใช๎ “กลยุทธ๑ศรีทนทองได๎” 

(2) กลยุทธ์การบริหารงบประมาณ เน๎นกลยุทธ๑ที่ใช๎ในการเอื้อผลประโยชน๑ใน
การปรับลดงบประมาณของบริษัท ดังนี้ “กลยุทธ๑ทองผสมแผนที่ ” เน๎นการถํายท าหลายสถานที่ที่มี  
คําเชําในแตํละที่ไมํสูงมากนัก และใช๎กระบวนการตัดตํอเข๎าชํวยเพื่อให๎เหมื อนถํายท าจากสถานที่
เดียวกัน รวมถึงเลือกถํายท าในหลาย ๆ สถานที่เพื่อคําใช๎จํายที่ถูกกวําการถํายท าในสถานที่เดียวแตํ
คําใช๎จํายแพงกวํา และอีกกลยุทธ๑หนึ่งที่ส าคัญคือ “กลยุทธ๑หมูไปไกํมา ” เป็นเสมือนการชํวย
ประชาสัมพันธ๑สถานที่ให๎กับเจ๎าสถานที่ โดยการถํายภาพหรือให๎ทา งผู๎จัดละครชํวยประชาสัมพันธ๑
เกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ 

(3) กลยุทธ์การบริหารเวลา  จากการผลิตละครที่ผํานมาทางบริษัท ทอง  
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ใช๎ “กลยุทธ๑ทองบุกถึงที่” เป็นกลยุทธ๑หลักในการท างานเชิงรุกที่เข๎าถึงการ
บริหารรายละเอียดของการท างานในทุก ๆ ข้ันตอน 
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5.1.4 กลยุทธ์การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด  
 ทางผู๎จัดละครโทรทัศน๑แบํงกลยุทธ๑การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ตาม

ข้ันตอนแตํละข้ันตอนของการผลิตละครโทรทัศน๑ ดังนี้ 
(1) กลยุทธ์ท่ีใช้ในขั้นตอนการเตรียมงาน ตั้งแตํ “กลยุทธ๑ทองจัด ทุกกระเบียด

นิ้ว” ที่เริ่มการคัดเลือกบทประพันธ๑ จนถึงการตัดตํอร๎อยเรียงละครนั้น เป็นการท างานที่อาศัยความ
ละเอียด และความพิถีพิถันอยํางมากของผู๎จัดละคร รวมถึงการเลือกแนวทางการผลิตละครที่เป็น
แนวทางที่ทางบริษัทถนัด และเป็นที่นิยมของผู๎ชม ก็คือละครแนวรัก ละครที่ เน๎นอารมณ๑ที่มีเส๎นหรือ
การเดินเรื่องในเรื่องของความรัก เรียกวํา “กลยุทธ๑รักของทองชนะทุกอยําง ” นอกจากนี้ทางบริษัท  
ยังดึง “กลยุทธ๑เรื่องเกํา ทองเลําใหมํ” หรือ re - packing เป็นการน าละครที่เคยผลิตมาแล๎วกลับมา
ผลิตซ้ า โดยอาศัยรูปแบบการน าเสนอแบบใหมํที่ทันสมัยและเหมาะกับสภาวการณ๑ป๓จจุบัน หรือที่รู๎จัก
กันวําเป็นละครรีเมค เชํน ละครเรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว ละครเรื่องสามีตีตรา และละครเรื่องเพียงชาย
คนน้ีไมํใชํผู๎วิศษ เป็นต๎น และจากรูปแบบการน าเสนอแบบใหมํที่มีการน าอาชีพเข๎ามาเป็นจุดเดํนของ
ตัวละครหลัก ท าให๎ผู๎จัดละครต๎องศึกษาในอาชีพแตํละอาชีพอยํางจริงจัง เพื่อให๎เกิดความสมจริงใน
การถํายทอดตัวละครให๎แกํผู๎ชม ซึ่งกลุยทธ๑นี้เรียกวํา “กลยุทธ๑ทองสร๎างอาชีพ” และถือเป็นกลยุทธ๑ที่
เป็นจุดแข็งอยํางมากของการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ 

(2) กลยุทธ์ท่ีใช้ในขั้นตอนการถ่ายท าจริง  มีกลยุทธ๑ที่เดํ นในการบริหาร คือ 
“กลยุทธ๑แอนทองเคลียร๑เอง” เป็นการบริหารที่ทางผู๎จัดละครเข๎าไปตัดสินใจเมื่อเกิดป๓ญหาระหวําง
การถํายท า ซึ่งสํวนมากเป็นป๓ญหาที่เกิดจากเหตุการณ๑เฉพาะหน๎าที่ขึ้นในแตํวันของการถํายท า 

(3) กลยุทธ์ในขั้นตอนของการตัดต่อและร้อยเรียงรายการ เน๎นการใช๎ “กลยุทธ๑
ทองจิตสัมผัส” เนื่องจากการใช๎ประสบการณ๑ในการแสดงของผู๎จัดละครที่การคาดเดาจังหวะของการ
ตัดตํอ และร๎อยเรียง เพื่อให๎ตรงใจคนดู และที่ผํานมาก็พิสูจน๑ได๎วําละครบริษัท ทอง                     
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎รับความนิยมจากคนดู จากการได๎รับรางวัลจากวงการบันเทิงมากมาย 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด” 

ผู๎ศึกษาใช๎แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการละครโทรทัศน๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  และ
ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ๑ มาเป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้ 
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 5.2.1 ส่วนท่ี 1 การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด และ      

กลยุทธ์การบริหารงานองค์การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
การบริหารงาน และกลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 

จ ากัด พบวํา  
(1) การบริหารงานบุคคล  และกลยุทธ๑การบริหารงานบุคคล บริษัท ทอง         

เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีรูปแบบการบริหารที่มีผู๎จัดละครเป็นผู๎ที่มีอ านาจในการตัดสินใจผู๎เดียว มี
การจัดการ การวางแผนอัตราก าลังคนให๎เหมาะสมกับขนาดขององค๑กร โดยใช๎กลยุทธ๑การบริหารแบบ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ กลยุทธ๑ ทอง Homemade มีการวางโครงสร๎างการบริหารออกเป็น 2 
สํวน ประกอบด๎วย สํวนที่  1 การจ๎างพนักงานประจ า ซึ่งวําจ๎างเฉพาะต าแหนํงงานที่มีความจ าเป็น 
ได๎แกํ พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน และพนักงานประสานงาน สํวนที่  2 การจ๎างพนักงานรับจ๎าง
งานอิสระ (Freelance) ซึ่งท างานเกี่ยวกับการผลิตละครโทรทัศน๑เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อไมํให๎บริษัทเกิด
ความเสี่ยงและรับผิดชอบภาระเรื่องงบประมาณบุคลากรมากเกินไป ทั้งนี้ทางผู๎จัดละครใช๎กลยุทธ๑   
คนรู๎ใจของทองในการคัดเลือกพนักงานแตํละสํวนงานด๎วยตนเอง โดยจะพิจารณาจากประสบการณ๑
การท างานในสํวนงานน้ัน ๆ การชักชวนผู๎รํวมงานจากที่เคยรํวมงานในอดีต และจากการแนะน าจาก
ทางสถานีโทรทัศน๑หรือจากผู๎ทรงคุณวุฒิในวงการละครโทรทัศน๑ ทีมงานสํวนมากมีลักษณะการท างาน
ที่เข๎ากันได๎ สามารถทนตํอสภาวะกดดันตํอการเวลาท างานที่จ ากัด รวดเร็ว และมีความละเอียดในการ
ท างานสูง ซึ่งเป็นที่มาของกลยุทธ๑ศรีทนทองได๎ ทั้งนี้ในการใช๎อ านาจในการตัดใจในการท างานของ     
ผู๎จัดละคร มาจากการรับฟ๓งความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางทีมงานในแตํละสํวน
ผํานการสื่อสารด๎วยการประชุม ถึงแม๎จะเป็นการสื่อสารเน๎นการบริหารจากบนลงลําง กลํา วคือผู๎จัด
ละครเป็นผู๎ก าหนดนโยบาย หรือแนวทางการผลิตละครในแตํละเรื่อง และถํายทอดแนวคิดนโยบายให๎
ทางทีมงานถือปฏิบัติให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากการเป็นผู๎น าที่มีการก าหนดนโยบาย และ      
วางโครงสร๎างองค๑กรที่ชัดเจน ท าให๎มีการก าหนดทิศทางและมาตรฐานในการท างานอยําง ชัดเจน    
วําการผลิตละครโทรทัศน๑เรื่องนั้น ๆ มีวัตถุประสงค๑และเป้าหมายอยํางไร  
   ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นไปตามจากทฤษฎีของ Fiedler ทฤษฎีการ
บริหารเชิงสถานการณ๑  (Fred E. Fiedler, 1967) เสนอแนวคิดของภาวะผู๎น าที่มีประสิทธิภาพ มี
ความสัมพันธ๑ที่ดีของผู๎น า และผู๎ตาม มีการยอมรับในตัวผู๎น า และผู๎น าที่มีความมุํงมั่นในการท างาน 
เป็นผู๎น าที่สามารถ มีการวางโครงสร๎างและเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน ภาวะผู๎น าที่มี
ประสิทธิภาพหรือไมํมีประสิทธิภาพข้ึนอยูํกับสถานการณ๑ ทั้งนี้ถ๎าสัมพันธภาพของผู๎น าและผู๎ตามดี 
และมีโครงสร๎าง ของงานชัดเจน ผู๎น าจะสามารถควบคุมสถานการณ๑ขององค๑กรได๎ ตามทฤษฎีตาม
สถานการณ๑ (Contingency Theory) (สมยศ นาวีการ, 2540) และสอดคล๎องกับแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง
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กับการบริหารจัดการของ Holt and Winston (1993, p. 3) ให๎ความหมายของการบริหารจัดการไว๎
วํา เป็นศาสตร๑ของการกระท าจากบุคลากร การบริหารจัดการ (Management) จึงเป็นหน๎าที่ตํางๆ ที่
ก าหนดทิศทางในการใช๎ทรัพยากรอยําง และเฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจได๎อยํางถูกต๎อง ให๎สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว๎ ดังนั้น ผลส าเร็จของการบริหารจัดการ จึงจ าเป็นต๎องมี
ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให๎บรรลุถึงเป้าหมายขององค๑กร  (สุเทพ พงศ๑ศรีวัฒน๑ , 2548) 
รวมถึงยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ Shermerhorn (1996, p. 4) ให๎ความหมายการบริหารจัดการไว๎
วํา การบริหารเป็นศิลปะของการท างานให๎ส าเร็จ โดยใช๎บุคคลอื่นให๎เป็นผู๎กร ะท า ประกอบด๎วย
กระบวนการวางแผน การจัดการองค๑การ การสั่งการ การควบคุม สมาชิกในองค๑การและใช๎ทรัพยากร
อื่นๆ เพื่อความส าเร็จของเป้าหมายขององค๑การที่ได๎ก าหนดไว๎  
  นอกจากนั้นยังสอดคล๎องกับการศึกษาของยุดา รักไทย และสุภาวดี               
วิทยะประพันธ๑ (2547, น. 37-40) ได๎เรียบเรียงไว๎วําความพยายามหาความแตกตํางระหวํางผู๎น ากับ
การจัดการที่องค๑การตํางๆ มีความซับซ๎อน ต๎องค านึงถึงความต๎องการ 3 อยํางไปพร๎อม ๆ กัน ได๎แกํ 
(1) ความต๎องการของงาน มีการท างานรํวมกันเป็นทีมไมํใชํการท างานคนเดียว (2) ความต๎องการของ
กลุํม จะต๎องการการสํงเสริมและการบ ารุงรักษาระดับความสามัคคีของกลุํม และการเลือกใช๎เครื่องมือ
และอุปกรณ๑ในการท างานที่เหมาะสม (3) ความต๎องการสุดท๎าย คือ ความต๎องการสํวนตัวของคนที่มา
ท างานในกลุํมนั้น ซึ่งอาจเป็นความต๎องการทางด๎านกลุํมจิตใจ เชํน การยอมรับ สถานภาพคือ
ความรู๎สึกวํ าได๎สิ่งที่มีคํา ซึ่งแตํละคนให๎ความส าคัญกับองค๑ประกอบ 3 สํวนในสัดสํวนที่ไมํเทํากัน 
เนื่องจากภาวะผู๎น าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของทีมและทีมที่ดีสุดคือ ทีมที่ประกอบด๎วยผู๎น า   
ที่ควรกระตุ๎นให๎คนคิดถึงคุณคําและความต๎องการของงาน เพื่อให๎จุดมุํงหมายของสํวนร วมสอดคล๎อง
เข๎ากันกับคํานิยมของคนและของกลุํมตําง ๆ ในองค๑การ ซึ่งจะท าให๎การปฏิบัติการมีประสิทธิผลมาก
ข้ึน  

  ส าหรับการบริหาร และกลยุทธ๑การบริหารงานบุคคล บริษัท ทอง               
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ยังมีความสอดคล๎องการก าหนดทิศทางองค๑การตามหลักการบริหาร 
เชิงกลยุทธ๑ (ประยงค๑ มีใจซื่อ, 2542) เพื่อให๎องค๑การด าเนินไปสูํทิศทางที่ต๎องการ ผู๎บริหารใช๎ป๓จจัย     
หลัก ๆ ในการก าหนดทิศทาง คือ วิสัยทัศน๑ ภารกิจ วัตถุประสงค๑ และเป้าหมาย  

 
  (2) การบริหารงบประมาณการบริหารเวลา กลยุทธ๑การบริหารงบประมาณ และ

กลยุทธ๑การบริหารเวลา มีความจ าเป็นต๎องบริหารควบคํูกัน เนื่องจากงบประมาณมีความแปรผันกับ
ระยะเวลาในการท างาน ทั้งนี้ทางบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎แบํงงบประมาณเป็น
คําใช๎จํายคงที่ คือคําใช๎จํายที่มีการก าหนดจํายตายตัว ได๎แกํคําจ๎างคําตอบแทนของพนักงา นทั้ง
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พนักงานประจ า และพนักงานรับจ๎างอิสระ และคําใช๎จํายผันแปร คือคําใช๎จํายที่ประมาณการ ได๎แกํ
คําเชําสถานที่ คําเชําเครื่องแตํงกายและเครื่องประดับ คําเชําหรือซื้ออุปกรณ๑ประกอบฉาก และ
คําใช๎จํายฉุกเฉินซึ่งเป็นการเตรียมคําใช๎จํายในการบริหารงานการแก๎ไขป๓ญหาเหตุ การณ๑เฉพาะหน๎า 
ทั้งนี้ทางผู๎บริหาร หรือผู๎จัดละครจะเป็นผู๎ให๎นโยบาย วางกรอบงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ
ตามหน๎าที่และรับผิดชอบในแตํละสํวน กลยุทธ๑โดยมากจึงเน๎นการปรับลดงบประมาณ จึงมีกลยุทธ๑
ทองผสมแผนที่ ในการเฉลี่ยคําใช๎จําย และกลยุทธ๑ หมูไปไกํมา เป็นการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน๑
ระหวํางองค๑การกับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องภายนอก รวมถึงการก าหนดระยะเวลาในการท างานในทุกสํวน
งาน ผู๎จัดละครใช๎กลยุทธ๑ทองบุกถึงที่จะเน๎นการปฏิบัติหรือควบคุมการท างานในทุกขั้นตอนด๎วย
ตนเอง เป็นลักษณะการท างานเชิงรุก และเมื่อเกิดป๓ญหา ณ สํวนใดสํวนหนึ่งก็จะท าให๎มองเห็นป๓ญหา
ที่แท๎จริงในสํวนงานน้ัน ๆ และสามารถหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหาที่ตรงจุดได๎  
 จากการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล๎องกับแนวคิดของ Griffin (1997,  
p. 4) กลําววํา การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของหน๎าที่ตําง ๆ  ในการก าหนดทิศทางใน
การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรทั้งหลายอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให๎บรรลุเป้าหมาย
ขององค๑กร เพื่อให๎การปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว๎  ทั้งนี้ยังเป็นไปตามกระบวนการบริหาร
จัดการ  Gulick and Urwick (1939, pp. 49-88) ได๎เสนอกระบวนการบ ริหาร 7 ประการ ได๎แกํ  
การวางแผน (Planning) มีการวางแผนงานรํวมกันของผู๎จัดละครและทีมงานอยูํทุกข้ันตอนการผลิต 
ทาง ผู๎การบริหารงานบุคคล (Staffing or Personal Administration or Personal Management) 
มีการเลือกทีมงานที่มีประสบการณ๑ที่สอดคล๎องของประเภทหรือแนวละค ร การอ านวยการ 
(Directing) ผู๎จัดมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะป๓ญหาอุปสรรคที่นอกเหนือจากการควบคุมของ
ทีมงาน    การประสานงาน (Coordinating) การควบคุมงาน (Controlling) การรายงานผลงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ที่มีการวางกรอบ และด าเนินงานตามแผน
งบประมาณที่วางไว๎ เชํนเดียวกับ ลูเธอร๑ กูลิก และไลนอล อูริค Luther Gulick & Lyanal Urwick ที่
ได๎พัฒนาแนวคิดของ Taylor และ Fayol โดยเพิ่มหลักการบริหารหรือกระบวนการบริหารที่ Fayol 
ให๎ไว๎อีกรวม  7 ประการ และได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลายจนถึงป๓จจุบัน ได๎แกํ การวาง แผน 
(Planning: P) การจัดหนํวยงาน (Organizing: O) การจัดตัวบุคคล (Staffing: S) การอ านวยการ 
(Direction: D) การประสานงาน (Coordination: Co) การรายงาน (Reporting: R) และ
การงบประมาณ (Budgeting: B) หรือเป็นที่รู๎จักกันตามอักษรยํอวํา “POSDCORB” 

 นอกจากการนี้ยังสอดคล๎องกับเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา GM304 
การบริหารเชิงกลยุทธ๑ Strategic Management ของประยงค๑ มีใจซื่อ (2542) ดังนี ้
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1) ข้ันตอนการวิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อม ผู๎บริหารได๎น าการวิเคราะห๑ป๓จจัยที่

เกี่ยวข๎อง ทั้งจุดเดํน จุดด๎อย โอกาส และอุปสรรคในการบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ 
และเวลา มาก าหนดกลยุทธ๑ในการบริหารงานและบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ 

2) ข้ันตอนการก าหนดทิศทางองค๑การ จากการวิเคราะห๑ดังกลําวสํงผลให๎   
ผู๎จัดละครโทรทัศน๑มีการก าหนดทิศทางองค๑กรตามกลยุทธ๑ในการบริหารงานองค๑การ ทั้งกลยุทธ๑   
ทอง  Homemade กลยุทธ๑เล็ก  ๆ ใชํ ใหญํ ๆ ทอง (ยัง) ไมํท า กลยุทธ๑คนรู๎ใจของทอง กลยุทธ๑        
ศรีทนทองได๎ กลยุทธ๑ทองผสมแผนที่ และกลยุทธ๑หมูไปไกํมา  

3) ข้ันตอนการสร๎างกลยุทธ๑ ที่เช่ือมโยงกับกลยุทธ๑ในหลายระดับ ได๎แกํ 
3.1) กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ มีความสอดคล๎องกับกลยุทธ๑สร๎างความตําง 

และกลยุทธ๑ การตอบสนองที่รวดเร็ว โดยกลยุทธ๑สร๎างความตํางจะยึดหลักการสร๎างความแตกตําง  
ที่องค๑การต๎องใช๎ความพยายามในการคิดค๎นและสร๎างสรรค๑ความโดดเดํนเป็นพิเศษในสินค๎าเพื่อสร๎าง
คุณคําเพิ่ม สอดคล๎องกับกลยุทธ๑ทองผสมแผนที่ และกลยุทธ๑หมูไปไกํมา และกลยุทธ๑กลยุทธ๑เล็ก ๆ ใชํ 
ใหญํ ๆ ทอง (ยัง) ไมํท า 

3.2) กลยุทธ๑ระดับหน๎าที่ เน๎นให๎มีการด าเนินงานให๎การสนับสนุนและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ลักษณะโครงสร๎างเป็นแบบแบนราบ (Flatter) มีผู๎บริหารระดับสูงและ
ระดับกลางลดน๎อยลง มีความสอดคล๎องกับกลยุทธ๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  
ในกลยุทธ๑ ทอง  Homemade ที่วางโครงสร๎างการบริหารที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เป็นถํายทอดแนว
ทางการท างานให๎ผู๎ปฏิบัติงานในทุกสํวนงานโดยตรง  

   4) ข้ันตอนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ๑ อาศัยความรํวมมือกันของฝ่ายตําง ๆ 
มีการแบํงงานตามความช านาญเฉพาะด๎าน หรือหน๎าที่และความรับผิดชอบที่ความชัดเจนความ
สอดคล๎องกับกลยุทธ๑คนรู๎ใจของทอง และกลยุทธ๑ศรีทนทองได๎ ที่เลือกบุคลากรแตํละหน๎าที่ตาม
ประสบการณ๑การการท างานในสํวนตําง ๆ และเป็นผู๎ที่สามารถอดทนตํอภาวะงานที่มีแรงกดดัน  
ได๎อยํางด ี

5) ข้ันตอนการควบคุมเชิงกลยุทธ๑ เป็นก ารตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก๎ไขทั้งกระบวนการ ทั้งการผลิตละครโทรทัศน๑ และโครงสร๎างขององค๑การ สอดคล๎องการ
บริหารโดยอาศัยกลยุทธ๑ ทอง  Homemade รวมถึงกลยุทธ๑ทองผสมแผนที่ และกลยุทธ๑หมู ไปไกํมา  
ที่เป็นการควบคุมงบประมาณในการด าเนินงานเชํนกัน 
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5.2.2 ส่วนท่ี 2 การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ และกลยุทธ์การบริหารการผลิต

ละครโทรทัศน์ของบริษัท ทองเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
(1) การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ และกลยุทธ๑การบริหารการผลิตละคร

โทรทัศน๑ของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด จากการศึกษาพบวํา  ในแตํละข้ันตอนการผลิต
ละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด นั้น เริ่มจากการเลือกบทประพันธ๑ประเภท
แนวรัก ตามกลยุทธ๑ความรักของทองชนะทุกอยํางมาวางโครงเรื่อง ในการเขียนบทโทรทัศน๑ ทั้งนี้ใน
ป๓จจุบันได๎น าละครโทรทัศน๑เกํามาผลิตซ้ า หรือละครรีเมค มาถํายทอดตามกลยุทธ๑เรื่องเกํา ท อง 
เลําใหมํ  

(2) โดยมีการปรับเนื้อหาที่ทันสมัยให๎เข๎ากับเหตุการณ๑ป๓จจุบัน มีการน าเสนอ
ละครรูปแบบใหมํโดยใช๎กลยุทธ๑สร๎างอาชีพ คือเพิ่มอาชีพให๎แกํตัวละครหลักของเรื่อง มีการศึกษา
เกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ ในเชิงลึก เพื่อให๎เกิดความเช่ือในการรับชมละครโทรทัศน๑ และงํายตํ อการเข๎าถึง
ของผู๎ชม สอดคล๎องกับการศึกษาของนภาภรณ๑ อัจฉริยะกุล และพิไลพรรณ ปุกหุต (2539) ได๎อธิบาย
ความหมายของละครโทรทัศน๑วําเป็นรายงานที่น าเสนอเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด๎วยการวาง      
โครงเรื่อง น าเสนอในลักษณะเร๎าความสนใจของ ผู๎ชม สร๎างความขัดแย๎งซึ่งจะพัฒนาน าไปสูํจุดสูงสุด
ทางอารมณ๑ของเรื่องและจบลงในที่สุด  

การผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทองเอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ใช๎กลุยทธ๑
จัดทุกกระเบียดนิ้วที่ผู๎จัดละครเน๎นการเข๎าควบคุมดูแลการบริหารในทุกขั้นตอนของการผลิต เริ่มจาก
ข้ันตอนของเตรียมงาน มีการประชุมวางแผน งานกํอนถํายท าจริง มีการคัดเลือกนักแสดง การเลือก
สถานที่ การวางกรอบระยะเวลาในการท างาน และการวางกรอบงบประมาณ การถํายท าจริง มีการ
ประชุมคิวยํอย การจัดฉาก การวางกล๎อง การจัดไฟ การจัดเตรียมเสื้อผ๎ารวมถึงการแตํงหน๎าและ 
ท าผมตัวละคร และการซักซ๎อมบทละครกํอนถํายจริง และบันทึกการถํายจริง และเนื่องจากผู๎จัดละคร
โทรทัศน๑มีประสบการณ๑ในการแสดงละครโทรทัศน๑ จึงใช๎กลยุทธ๑แอน ทองแนะแนว เพื่อเป็นการ
แนะน าการแสดงให๎กับนักแสดง ให๎สามารถแสดงอารมณ๑ได๎ตรงตามบทบาทรวมถึงได๎ภาพที่สวยงาม 
โดยเฉพาะฉากเข๎าพระเข๎านาง ที่มีเรื่องการใช๎มุมกล๎องในการถํายท าเข๎ามาเป็นสํวนส าคัญ ผู๎จัดละคร
จึงมีบทบาทในการอ านวยการ หรือควบคุมวิธีการแสดงของนักแสดงรํวมกับผู๎ก ากับการแสดง ซึ่ง
สอดคล๎องกับกระบวนการบริหารจัดการ  Gulick and Urwick (1939, pp. 49-88) ในข้ันตอนของ
การอ านวยการ (Directing) ซึ่งเป็นการสํงเสริม ชํวยเหลือ  ให๎ค าปรึกษา แนะน า สั่งการ  ประสาน
กิจกรรม การติดตํอ การมอบหมายภารกิจตําง ๆ เพื่อให๎การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค๑ เป็นไปตาม
เป้าหมาย  อีกทั้งยังสอดคล๎องกับ กระบวนการบริหารจัดการ “POSDCORB” ของ ลูเธอร๑ กูลิก 
และไลนอล อูริค (Luther Gulick & Lyanal Urwick) ในกระบวนการการอ านวยการ (Direction: D) 
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ที่หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม บังคับบัญชา การควบคุมการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติของผู๎บริหารในฐานะหัวหน๎าหนํวยงาน 

 อยํางไรก็ตามในระหวํางการผลิตละครมักจะเกิดป๓ญหา และอุปสรรคตําง ๆ 
เกิดข้ึนโดยคาดไมํถึงท าใ ห๎ผู๎จัดละครใช๎กลยุทธ๑แอน ทองเคลียร๑เองในการแก๎ไขป๓ญหาในทุกขั้นตอน 
และรายละเอียดของการถํายท า จนกระทั่งถึงข้ันตอนของการตัดตํอร๎อยเรียงความตํอเนื่องของบท
ละคร การลงเสียงประกอบ การลงเสียงดนตรี หลังจากทีมตัดตํอท าการตัดตํอร๎อยเรียงเสร็จในแตํละ
ฉากก็จะต๎องได๎รับการเห็นชอบจากผู๎จัดละคร ผู๎จัดละครใช๎กลยุทธ๑ทองจิตสัมผัส เพื่อเสนอแนะพร๎อม
ข๎อปรับปรุงตามประสบการณ๑การเป็นนักแสดงของตน ให๎เนื้อหามีความนําสนใจและตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎ชม เสมือนการคาดเดาความต๎องการและความพึงพอใจผู๎ชมละครโทรทัศน๑ สอดคล๎อง
กับข้ันตอนของการผลิตรายการโทรทัศน๑ของ สมเจตน๑ เมฆพายัพ (2547) อธิบายในหนังสือการผลิต
รายการโทรทัศน๑เบื้องต๎น นอกจากนั้นองค๑ประกอบที่ส าคัญในการผลิตละครโทรทัศน๑ ได๎แกํ บทละคร
โทรทัศน๑ที่มาจากการวางโครงเรื่องตั้งแตํเป็นบทประพันธ๑ การใช๎ส านวนภาษา การวางสาระหรือแกํน
ของเรื่องให๎นําสนใจ ซึ่งเป็นฐานในการคัดเลือกทีมงาน นักแสดง ที่มีประสบการณ๑ที่เหมาะสมตามแนว
ละครที่จะผลิต ซึ่งจะสอดคล๎องกับการจ าแนกองค๑ประกอบของละครของอริสโตเติล (Aristotle) 
(Geraldine Brain Siks, 1983, p. 170)  

นอกจากนี้ยังมีความสอดคล๎องกับเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา GM304 
การบริหารเชิงกลยุทธ๑ Strategic Management ของประยงค๑ มีใจซื่อ (2542) ดังนี ้

(1) ข้ันตอนการสร๎างกลยุทธ๑ ที่เช่ือมโยงกับกลยุทธ๑ในหลายระดับ ดังนี้ 
(1.1) กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีการใช๎

กลยุทธ๑ที่สอดคล๎องกับกลยุทธ๑สร๎างความตําง และกลยุทธ๑การตอบสนองที่รวดเร็วไก๎แกํกลยุทธ๑ความ
รักของทองชนะทุกอยําง กลยุทธ๑เรื่องเกํา ทองเลําใหมํ หรือ re – packing กลยุทธ๑สร๎างอาชีพ และ
กลยุทธ๑ทองจิตสัมผัส ซึ่งบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีแนวทางและรูปแบบการน าเสนอ
ละครโทรทัศน๑ในมุมมองของความรักแบบใหมํ ที่ตํางจากจากบริษัทผลิตละครโทรทัศน๑อื่น ๆ โดยใช๎
อาชีพของตัวละครหลักเป็นการเดินเรื่อง เป็นลักษณะของแนวละครประเภทละครเกาหลี รวมถึงการ
ตัดตํอตามความคาดหวังของผู๎ชม ท าให๎ละครมีความโดดเดํนข้ึนมา และสร๎างคุณคําเพิ่มตํอความรู๎สึก
ของผู๎ชมที่ได๎รับชมสิ่งที่แปลกใหมํและสร๎างสรรค๑ที่เกิดข้ึนในละครโทรทัศน๑ป๓จจุบัน  

(1.2) กลยุทธ๑ระดับหน๎าที่ เน๎นการบริหารและโครงสร๎างจะเป็นลักษณะที่
แบนราบ ที่ผู๎ปฏิบัติงานสามา รถสื่อสาร และแสดงความคิดเห็นได๎โดยตรงตํอผู๎จัดละครโทรทัศน๑ มี
ความสอดคล๎องกับกลยุทธ๑ทุกกระเบียดนิ้ว กลยุทธ๑แอน ทองเคลียร๑เอง และกลยุทธ๑แอนแนะแนว  
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ที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑มีการสื่อสารการท างานรํวมกับทีมงานโดยตรง และสามารถตัดสินใจแก๎ไขป๓ญหา
เมื่อเกิดป๓ญหาได๎อยํางทันทํวงที 

(2) ข้ันตอนการควบคุมเชิงกลยุทธ๑ สอดคล๎องโดยตรงกับกลยุทธ๑ทองจัดทุก
กระเบียดนิ้ว การที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เข๎าไปมีสํวนในการท างานในทุกขั้นตอนนั้น เปรียบเสมือนการ
เข๎าไปตรวจสอบ ประเมินผล ในการท างานของทีมงานในทุกสํวนงานวําได๎ด าเนินงานตามแผนงาน
อยํางถูกต๎องเหมาะสมหรือไมํ ซึ่งผู๎จัดละครโทรทัศน๑เข๎าก็จะต๎องมีความชัดเจนในกระบวนการท างาน
ในทุกสํวน และสามารถให๎ค าแนะน าแกํทีมงานเมื่อพบเจอสิ่งที่ไมํเป็นตามแนวทางที่ไว๎ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี ้

 
จากการศึกษากลยุทธ๑การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ผู๎ศึกษา

มีข๎อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 3 สํวน ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับบุคคลท่ัวไป ผู้สนใจงานผลิตละครโทรทัศน์ หรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง  
(1) องค๑การที่เพิ่งเริ่มต๎นธุรกิจการผลิตละครโทรทัศน๑ควรเริ่มต๎นจากการวาง

รูปแบบบริหารองค๑กรที่มีโครงสร๎างขนาดเล็ก เพื่อให๎งํายตํอการจัดการระบบการบริหารภายในองค๑กร 
รวมถึงการจ๎างพนักงานในรูปแบบจ๎างเหมางานอิสระ ท าให๎องค๑กรไมํต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการ
บริหารจัดการจนเกินไป 

(2) รูปแบบการบริหารองค๑การในระยะเริ่มแรกทางผู๎บริหารควรเข๎ามาควบคุม
การท างานในทุกขั้นตอนอยํางละเอียด เพื่อให๎มั่นใจวํากระบวนการท างานเป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค๑ที่องค๑การก าหนด ตลอดจนท าให๎ผู๎บริหารทราบถึงรายละเอียดการท างานในเชิงลึก และ
ทราบถึงสาเหตุของป๓ญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการท างานอยํางแท๎จริง ซึ่งเป็นประโยชน๑
ตํอการวางแผนกลยุทธ๑ให๎เหมาะสมกับองค๑การในอนาคต 

(3) รูปแบบการบริหารงบประมาณ และเวลาในการท างาน ควรมีการวางแผน
งาน วางแผนกรอบงบประมาณ และกรอบระยะเวลาในการท างาน เพื่อลดความเสี่ยงในการท างาน 
สํงผลให๎ผลงานมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค๑ตามเป้าหมาย 

(4) การบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ที่ดีและมีแนวโน๎ มจะประสบความส าเร็จ
นั้น ผู๎บริหารควรต๎องมีความรู๎ มีประสบการณ๑เกี่ยวกับละครโทรทัศน๑เป็นอยํางดี รวมถึงมีเครือขําย
ความสัมพันธ๑ในกลุํมธุรกิจดังกลําว เพื่อสามารถน าประสบการณ๑ และความสัมพันธ๑มา 
ประยุกต๑ใช๎ในการบริหารงาน ดังเชํนผู๎จัดละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ที่มี
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ประสบการณ๑การเป็นนักแสดงที่มีช่ือเสียง ก็สามารถน าประสบการณ๑ในการแสดงมาปรับใช๎ในการ
บริหารการผลิต ทั้งการวางกลยุทธ๑อยํางหลากหลาย ท าให๎ละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง               
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีความโดดเดํนและได๎รับความสนใจ 

(5) การน าเสนอละครโทรทัศน๑ควรมีรูปแบบหรือแนวทางการน าเสนอมุมมอง  
ใหมํ ๆ ให๎เข๎ากับยุคสมัยในป๓จจุบัน เพื่อเพิ่มความโดดเดํน และให๎ผู๎ชมหรือผู๎บริโภคเข๎าถึงได๎งําย 
ดังเชํนละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎น าแนวโน๎มกระแสความต๎องการ
ของสังคมเข๎ามามีบทบาทในการตัดตํอละครโทรทัศน๑ รวมทั้งผู๎บริหารศึกษาตัวละครแตํละตัวละคร
อยํางจริงจังและถํายทอดให๎ใกล๎เคียงกับสภาพจริงในสังคม ความกล๎าตัดสินใจในการตัดตํอเนื้อหา
ละครโทรทัศน๑ออกเพื่อให๎การเดินเรื่องกระชับ รวดเร็ว แตํยังคงเนื้อหาที่เป็นแกํนของเรื่องอยูํครบถ๎วน  

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  

(1) จากกลยุทธ๑การบริหารงานบุคคลที่เน๎นการจ๎างพนักงานอิสระนั้น บริษัท ทอง 
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด จึงควรมีบัญชีรายช่ือของพนักงานอิสระที่เคยรํวมงานการผลิตละคร
โทรทัศน๑ เพื่อความสะดวกในการสรรหาบุคลากรการจ๎างงานพนักงานอิสระ ให๎ตรงตามหน๎าที่
ความผิดชอบของสํวนงานตําง ๆ และเหมาะสมกับประเภทละครโทรทัศน๑ 

(2) จากกลยุทธ๑การบริหารงานที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เข๎าไปมีสํวนรํวมในการ
ท างานของทุกกระบวนการนั้น เมื่อบริษัทมีการขยายตัวในอนาคต ผูบ๎ริหารควรกระจายอ านาจในการ
บริหารงาน จากการท างานทุกกระบวนการ เป็นการท างานในสํวนการบริหารเชิงนโยบายมากข้ึน 

(3) จากกลยุทธ๑การบริหารงบประมาณ ที่วางแผนการจัดสรรงบประมาณตาม
ความเหมาะสม ในอนาคต ควรมีการเพิ่มการวางแผนจัดสรรงบประมาณเป็นหมวดหมูํตามคําใช๎จํายที่
เคยเกิดข้ึนจริงจากการผลิตละครโทรทัศน๑ที่ผํานมา เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณดังกลําว เพื่อ
เป็นการวางแผนและประมาณการคําใช๎จํายงบประมาณในการผลิตละครโทรทัศน๑ตํอไป 

(4) จากกลยุทธ๑เรื่องการบริหารเวลา พบวําสามารถกระชับเวลาในการท างาน 
โดยการวางกรอบเวลาในการท างาน และเพิ่มการบ ริหารงานแบบกระจายอ านาจ เพื่อให๎ทีมงาน
สามารถด าเนินงานตามกระบวนการท างาน และมีอ านาจตัดสินใจ 

(5) จากความต๎องการของผู๎บริโภคหรือผู๎ชมละครโทรทัศน๑ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยนั้น บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ควรศึกษาความต๎องการของผู๎บริโภคหรือผู๎ชม
ละครโทรทัศน๑มากขึ้น เพื่อน าข๎อมูลมาปรับกลยุทธ๑ให๎เหมาะสม  
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5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ทางผู๎ศึกษาขอน าเสนอข๎อเสนอแนะในการศึกษาครั้ง
ตํอไป ส าหรับบุคคลทั่วไป หรือผู๎ที่สนใจศึกษาการบริหารงานของบริษัทผู๎ผลิตละครโทรทัศน๑ ดังนี้ 

(1) การศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช๎การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตํอไป ควร  
ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาการเปิดรับและความพึงพอใจของ
ผู๎ชมละครโทรทัศน๑  

(2) การศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาศึกษาบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เพียง
บริษัทเดียว ดังนั้นการศึกษาในครั้งตํอไป ควรศึกษาบริษัทคูํแขํงขัน หรือบริษัทที่มีรูปแบบโครงสร๎าง  
ที่แตกตํางออกไป เพื่อสามารถเปรียบเทียบข๎อดีข๎อเสีย และศึกษากลยุทธ๑จากบริ ษัทที่มีรูปแบบ
แตกตํางไป  

(3) การศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาศึกษาการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง  
เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ซึ่งรับผลิตละครโทรทัศน๑ให๎กับสถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 การศึกษา  
ในครั้งตํอไป ควรศึกษาการผลิตละครโทรทัศน๑ในชํองโทรทัศน๑ดิจิตอลชํองใหมํ เพื่อศึกษารูปแบบการ
ท างาน รวมถึงการแขํงขันเพื่อให๎องค๑การสามารถด าเนินติอไปในสถาวะการแขํงขันในตลาดละคร
โทรทัศน๑ 

(4) การศึกษาในครั้งตํอไป ควรเพิ่มประเด็นอื่น ๆ เชํน ศึกษาการแขํงขันในตลาด
ละครโทรทัศน๑ไทยในป๓จจุบัน ซึ่งมีทั้งการเข๎ามาของละครโทรทัศน๑ในตํางประเทศ โ ดยเฉพาะละคร
โทรทัศน๑จากประเทศเกาหลี วํามีผลตํอความนิยมกับละครโทรทัศน๑ไทยหรือไมํ อยํางไร รวมถึงกลยุทธ๑
การแขํงขันระหวํางสถานีโทรทัศน๑ตําง ๆ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ตํอไป 
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ภาคผนวก ก 
ประวัติ และผลงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด 

 
ผู๎บริหารองค๑การ  แอน ทองประสม 
เริ่มตํอตั้ง   6 มกราคม พ.ศ. 2555 
ที่ตั้ง   เลขที่ 92/21 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
   เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ประเภทธุรกิจ  รับจ๎างผลิตละครโทรทัศน๑ 
ผลงาน   เรื่อง ป๓ญญาชนก๎นครัว ออกอากาศ ปีพ.ศ. 2555 
   เรื่องสามีตีตรา ออกอากาศปีพ.ศ. 2557 
   เรื่องแอบรักออนไลน๑ ออกอากาศปีพ.ศ. 2558 
   เรื่องเพียงชายคนน้ีไมํใชํผู๎วิเศษ ออกอากาศปีพ.ศ. 2559 
ผลงานที่ได๎รับรางวัล  
   เรื่องป๓ญญาชนก๎นครัว ได๎รับรางวัล 

- รางวัลโทรทัศน๑ทองค า ครั้งที่ 27 ในสาขานักแสดงน าหญิงดีเดํน  
- รางวัลคมชัดลึก อวอร๑ด ครั้งที่ 10 ได๎รับรางวัล 3 สาขา ได๎แกํ รางวัล

บทโทรทัศน๑ยอดเยี่ยม ผู๎ก ากับการแสดงยอดเยี่ยม และละครยอดเยี่ยม 
- รางวัล Bang Awards 2013 สาขา Favorite Soundtrack  

   
  เรื่องสามีตีตรา ได๎รับรางวัล  

- รางวัลละครตํางประเทศยอดเยี่ยม  (Foreign Drama (Special Award 
for Award for Foreign Drama)) ในงาน  International Drama Festival in Tokyo 2015 จาก
ประเทศญี่ปุ่น 

- รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 6 ได๎รับรางวัล 6 รางวัล  ได๎แกํ รางวัลละครยอด
เยี่ยม รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม รางวัลบทโทรทัศน๑ยอดเยี่ยม รางวัลผู๎ก ากับการแสดงยอดเยี่ยม 
รางวัลนักแสดงสบทบหญิงยอดเยี่ยม และรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม 
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เรื่องแอบรักออนไลน๑ ได๎รับรางวัล  
- รางวัลสยามดารา สตาร๑ อวอร๑ดส๑ 2015 สาขาละครยอดฮิต 
- รางวัล  TV3 Fanclub Awards 2015 สาขาเพลงประกอบละครยอด

นิยม  
- รางวัล  EFM Awards (ประจ าเดือนมกราคม 2558) ได๎รับรางวัล 2 

รางวัล ได๎แกํ สาขาละครยอดนิยม และสาขาดารายอดนิยม  
 

ประวัติผู๎บริหาร 
แอน ทองประสม เริ่มเข๎าสูํวงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบโฆษณาสินค๎าในนิตยสาร 

และถํายแบบลงนิตยสารเลํมแรกคือ วัยนํารัก และได๎แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงพร๎อมจะยอมแพ๎ ของ
พิสุทธ์ิ ทรัพย๑วิจิตร นักร๎องคําย อาร๑.เอส. โปรโมช่ัน 1992 จ ากัด  

นอกจากนี้ แอน ทองประสมได๎รับเลือกจากบริษัทไฟว๑สตาร๑ ให๎มาทดลองการแสดง และ
เลํนภาพยนตร๑เรื่องแรกในปี พ .ศ. 2534 รํวมกับสันติสุข พรหมศิริ , วรุฒ วรธรรม  และจักรกฤษณ๑    
อ ามะรัตน๑  เรื่อง โก๏ะจ๐าป่านะโก๏ะ  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต๎นการแสดงด๎วยวัย 15 ปี กํอนจะก๎าวมาสูํ 
การแสดงละครโทรทัศน๑ ในปี  พ.ศ. 2535 ซึ่งเรื่องแรกเรื่องเวลาในขวดแก๎ว ทางสถานีโทรทัศน๑ไทย
ทีวีสีชํอง 3 จากนั้นปี  พ.ศ. 2536 แอน ทองประสมก็ได๎แจ๎งเกิดในละครเรื่องหมูแดง ทาง
สถานีโทรทัศน๑ไทยกองทัพบกชํอง 7 ซึ่งแสดงคํูกับไพโรจน๑ สังวริบุตร และกลับมารํวมงานกับ
สถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 อยํางถาวร และผลงานที่โดดเดํน และสร๎างช่ือเสียงให๎แอน ทองประสม 
ได๎แกํ เรื่องสองนรี รับบทเป็นฝาแฝด ในปี พ.ศ. 2540 เรื่องแรงเงา ปี พ.ศ. 2544 เรื่องอุ๎มรัก ปี พ .ศ. 
2549 เรื่องสวรรค๑เบี่ยง ปี พ .ศ. 2551 เรื่องสูตรเสนํหา ปี พ.ศ. 2552 และ เรื่อง 365 วันแหํงรัก  
ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งทุกเรื่องที่โดดเดํนท าให๎มีพระเอกคํูขวัญ คือ ธีรเดช วงศ๑พัวพันธ๑ 

แอน ทองประสม มีผลงานละครโทรทัศน๑ทั้งหมดในฐานะนักแสดงมืออาชีพ 
(Professional Actress) ตั้งแตํปี พ.ศ. 2535 จนถึงป๓จจุบัน โดยมีละครโทรทัศน๑ออกอากาศทางสถานี
วิทยุโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 จ านวน 32 เรื่อง ออ กอากาศทาง สถานีโทรทัศน๑ไทยกองทัพบกชํอง 7 
จ านวน 4 เรื่อง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน๑ไทยกองทัพบกชํอง 5 จ านวน 4 เรื่อง และออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน๑โมเดิร๑นไนน๑ จ านวน 2 เรื่อง รวมแล๎ว แอน ทองประสม มีละครโทรทัศน๑ที่
ออกอากาศทั้งหมด 42 เรื่อง นอกจากนั้นยังมีผลงานภาพยน ตร๑ทั้งหมด 7 เรื่อง ในด๎านของรางวัลที่
แอน ทองประสมได๎รับในฐานะดารานักแสดงจ านวน 78 รางวัล จากการเสนอช่ือเข๎าชิง ทั้งหมด  134 
รางวัล ได๎รับรางวัล ในฐานะผู๎ผลิตรายการ 6 รางวัล จากการเสนอช่ือเข๎าชิงทั้งหมด 9 รางวัล และ
ได๎รับรางวัลในฐานะผู๎จัดละคร 21 รางวัล จากการเสนอช่ือเข๎าชิงทั้งหมด 38 รางวัล 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA_%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C_2015&action=edit&redlink=1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%92_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_3
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ภาคผนวก ข 
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

 
ค าถามที่ใช๎ในการสัมภาษณ๑เป็นค าถามปลายเปิดที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎ได๎ประเด็นที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค๑ของการศึกษา โดยสัมภาษณ๑ตาม
กลุํมเป้าหมาย ดังนี้ 

1. แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ๑ผู๎บริหารบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎แกํ  
แอน ทองประสม กรรมการผู๎จัดการ (ผู๎จัดละครโทรทัศน๑) ดังนี ้

1.1 เพราะเหตุใดทํานถึงตัดสินใจมารํวมงานกับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
1.2 โครงสร๎างในการบริหารงานของบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทน เม๎นท๑ จ ากัด มีการ  

แบํงโครงสร๎าง และหน๎าที่อยํางไร 
1.3 บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีแนวทางการผลิตละครประเภทใด  เพราะ

อะไร 
1.4 บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีขั้นตอนกระบวนการผลิตละครโทรทัศน๑

อยํางไรบ๎าง 
1.5 บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มีการบริหารงบประมาณในการผลิตละคร

อยํางไรบ๎าง 
1.6 บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัดใช๎ระยะเวลาทั้งหมดในการผลิตละครโทรทัศน๑ 

และคิดวําเหมาะสมหรือไมํ เพราะเหตุใด 
1.7 ทํานคิดวําผลตอบรับละครโทรทัศน๑ของบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด  

ที่ผํานมาได๎รับความนิยมมากน๎อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
1.8 ทํานมีแนวทางในการบริหารงานองค๑การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด

อยํางไร 
1.9 ทํานมีแนวทางในการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑บริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 

จ ากัด อยํางไร 
1.10 ทํานมีสํวนรํวมในการเข๎าไปมีบทบาทในการผลิตละครโทรทัศน๑ในแตํละข้ันตอน

อยํางไรบ๎าง 
1.11 ในการบริหารงานทํานให๎ความส าคัญตํอการมีสํวนรํวมของพนักงานในบริษัทของ

ทํานอยํางไร 
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1.12 ป๓ญหาหรืออุปสรรคที่พบในการบริหารงานงานองค๑การของบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑ 

เทนเม๎นท๑ จ ากัดมีอะไรบ๎าง และทํานมีแนวทางการแก๎ไขและป้องกันป๓ญหาอยํางไรบ๎าง 
1.13 ป๓ญหาหรืออุปสรรคที่พบในการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท  ทอง     

เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัดมีอะไรบ๎าง และทํานมีแนวทางการแก๎ไขและป้องกันป๓ญหาอยํางไรบ๎าง 
1.14 ทํานมีวิธีการจัดการกับป๓ญหาหรืออุปสรรคในระหวํางการบริหารงาน และการ

บริหารการผลิตละครโทรทัศน๑อยํางไร  
1.15 ทํานคิดวําแนวทางละครโทรทัศน๑ของประเทศไทยในอนาคตจะมีแนวโน๎ม  หรือ

เป็นไปในทิศทางใด 
2. แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ๑คณะท างานกลุํมประสานงาน หรือผู๎ปฏิบัติงานในการผลิต

ละครโทรทัศน๑โดยตรง ดังนี้ 
2.1 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ๑ทุกสํวนงาน 

1) เพราะเหตุใดทํานถึงเลือกมารํวมงานกับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
2) ทํานรับผิดชอบในสํวนงานใดในการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท  ทอง  

เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด 
3) ทํานคิดวําข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง  เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ 

จ ากัด มีความเหมือนหรือตํางกับบริษัทหรือคํายอื่นอยํางไร เพราะเหตุใดจึงคิดเชํนน้ัน 
4) ทํานคิดวําสํวนที่ส าคัญที่สุดในการผลิตละครโทรทัศน๑คือสํวนใด เพราะเหตุใดจึง

คิดเชํนน้ัน 
5) ทํานคิดวําการบริหารงานของบริษัท ทอง  เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เชํน  

การบริหารระยะเวลาการท างน การบริหารงบประมาณ เป็นต๎น มีความเหมาะสมหรือไมํ อยํางไร  
6) ทํานคิดวําการบริหารการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง  เอ็นเตอร๑  

เทนเม๎นท๑ จ ากัด เป็นอยํางไรบ๎าง 
7) ทํานมีความเข๎าใจในแนวทางการผลิตละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง  เอ็นเตอร๑ 

เทนเม๎นท๑ จ ากัด มากน๎อยเพียงใด 
8) ถ๎าหากบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ติดตํอให๎ทํานมารํวมงานใน  

การผลิตละครโทรทัศน๑ในเรื่องตํอไป ทํานสนใจมารํวมงานด๎วยหรือไมํ เพราะเหตุใด 
9) ทํานคิดวําอะไรเป็นสาเหตุที่ท าใ ห๎ละครของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เท นเม๎นท๑ 

จ ากัด ได๎รับความนิยมจากผลงานละครที่ผํานมา 
2.2 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ๑ผู๎ก ากับการแสดง และผู๎ชํวยผู๎ก ากับ 

1) ทํานใช๎หลักการอยํางไรในการรับก ากับละครแตํละเรื่อง  
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2) ทํานมีความถนัดก ากับละครโทรทัศน๑ประเภท หรือแนวใด 
3) หน๎าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู๎ก ากับการแสดงคืออะไร และวิธีการ  

เตรียมตัวของผู๎ก ากับการแสดงมีวิธีการอยํางไรบ๎าง 
4) นอกเหนือจากก ากับการแสดง ทํานมีหน๎าที่อื่นที่ต๎องรับผิดชอบเพิ่มเติมหรือไมํ 

อะไรบ๎าง 
5) ในการก ากับการแสดงละครรีเมคกับละครใหมํใช๎หลักการก ากับเหมือนหรือ

ตํางกันอยํางไร เพราะเหตุใด 
6) ในข้ันตอนการเตรียมงาน การประชุมกํอนเปิดกล๎องทํานคิดวํามีความส าคัญ

อยํางไร  
7) ทํานมีวิธีการอยํางไรที่ท าให๎นักแสดงสามารถถําย ทอดตัวละครในแตํละเรื่อง  

ให๎ตรงหรือสอดคล๎องกับโครงเรื่องมากที่สุด 
8) ในการก ากับแสดงแตํละฉากมีวิธีการสํงงานให๎ทางผู๎ที่ตัดตํออยํางไร เพื่อให๎ผู๎ที่

ตัดตํอสามารถน าการบันทึกการแสดงไปตัดตํอร๎อยเรียงเรื่องได๎ 
9) จากที่ผํานมาทํานคิดวําป๓ญหา หรืออุปสรรคที่พบเป็นป๓ญหา หรื ออุปสรรคที่

รุนแรงจนท าให๎ต๎องยุติการก ากับการแสดงหรือยกกอง 
10) ในระหวํางการก ากับการแสดงทํานมีอ านาจในการตัดสินใจ เมื่อเกิดป๓ญหา

ระหวํางถํายท าแคํไหน และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 
11) ทํานคิดวําระยะเวลาการถํายท าของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด

เหมาะสมหรือไมํ อยํางไร 
12) จากที่เคยรํวมงานกับทางบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มา 3 เรื่องแล๎ว  

คิดวําอะไรที่ท าให๎ละครของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ประสบความส าเร็จ 
13) สภาวการณ๑ละครโทรทัศน๑ไทยในป๓จจุบัน เป็นอยํางไร และคิดวําแนวโน๎มละคร

โทรทัศน๑ในอนาคตเป็นอยํางไร 
2.3 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ๑ผู๎เขียนบทละครโทรทัศน๑  

1) ทํานใช๎หลักการวางโครงเรื่อง การใช๎ภาษาในการเขียนบทละครโทรทัศน๑อยํางไร 
2) การเขียนบทละครโทรทัศน๑มีขั้นตอนอยํางไร 
3) ทํานคิดวําอะไรเป็นป๓จจัยส าคัญในการเขียนบทละครโทรทัศน๑ 
4) ทํานสามารถน าเสนอ หรือปรับบทละครโทรทัศน๑ตามที่เห็นสมควรได๎หรือไมํ  

เพราะอะไร 
5) ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เข๎ามามีบทบาทในการเขียนบทมากน๎อยเพียงใด 
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6) ระยะเวลาในการเขียนบทละครโทรทัศน๑ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เม๎นท๑ จ ากัด

ใช๎นานเทําไหรํ ทํานคิดวําเหมาะสมหรือไมํ เพราะเหตุใด 
2.4 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ๑ผู๎อ านวยการผลิตละคร  

1) หน๎าที่และความรับผิดชอบหลักของผู๎อ านวยการผลิตละคร มีอะไรบ๎าง 
2) ทํานใช๎หลักการอยํางไรในการเลือกสถานที่ในการถํายท าละครแตํละตอน แตํละ

เรื่องอยํางไร 
3) ทํานบริหารงบประมาณในการถํายท าจริง (ออกกอง) อยํางไร 
4) ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เข๎ามามีบทบาทในสํวนการท างานนี้อยํางไรบ๎าง 
5) การประสาน และการรํวมงานกับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด มี  

ความเหมือนหรือแตกตํางกับที่อื่นอยํางไร 
6) ทํานคิดวําป๓จจัยที่ท าให๎ผลงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ได๎รับ

ความนิยมในทุกเรื่อง เพราะอะไร 
2.5 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ๑ผู๎ออกแบบเครื่องแตํงกาย เสื้อผ๎า เครื่องประดับ 

1) ทํานมีวิธีในการเลือกเสื้อผ๎า เครื่องประดับ เครื่องแตํงกายให๎เหมาะสมกับ  
ตัวละคร กับฉากละครแตํละฉาก อยํางไร 

2) ทํานคิดวํางบประมาณมีผลตํอการเลือกเสื้อผ๎า เครื่องประดับ เครื่องแตํงกาย
ของตัวละครอยํางไร 

3) ผู๎จัดละครโทรทัศน๑มีสํวนก าหนดเครื่องประดับ เครื่องแตํงกาย การแตํงหน๎า 
และทรงผมตัวละครมากน๎อยเพียงไร 

4) ในกรณีที่ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ หรือผู๎ก ากับการแสดงมีความคิดเห็นในการ
แตํงหน๎า ท าผมที่ไมํสอดคล๎องกับความคิดของทําน ทํานจะท าอยํางไร 

5) การรํวมงานกับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เหมือนหรือแตกตํางจาก
ที่อื่นอยํางไร 

2.6 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ๑ชํางท าผม 
1) ทํานมีวิธีในการท าผมอยํางไร เพื่อให๎เกิดความเหมาะสม และบํงบอกอารมณ๑

ของตัวละครให๎ชัดเจนมากข้ึน 
2) ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ หรือผู๎ก ากับการแสดงมีสํวนในการก าหนดการจัดทรงผม

มากน๎อยเพียงใด และถ๎าทรงผมนั้นไมํสอดคล๎องกับความคิดของทําน ทํานจะท าอยํางไร 
3) การรํวมงานกับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด เหมือนหรือแตกตํางจาก

ที่อื่นอยํางไร 
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2.7 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ๑นักแสดง 

1) ทํานมีวิธีการถํายทอดการแสดงอยํางไรให๎ผู๎ชมเข๎าถึงวําทํานเป็นตัวละครนั้น 
2) ทํานมีกา รแสดงความคิดเห็นเมื่อเห็นวําบทละคร หรือเสื้อผ๎า  การแตํงหน๎า  

ไมํเข๎ากับตัวละครที่ทํานรับบทอยูํ 
3) การรํวมงานกับละครบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ที่ผํานมา ทํานคิดวํา

บทบาทตัวละครที่ทํานรับ หรือการออกเสียงในการใช๎ภาษา ไมํเข๎ากับบททํานจะมีวิธีการแสดง หรือ
บอกผู๎ก ากับการแสดงหรือผู๎จัดละครอยํางไร 

4) ผู๎จัดละครโทรทัศน๑เข๎ามามีบทบาทในแสดงของนักแสดงบ๎างหรือไมํ อยํางไร 
5) ทํานคิดวําอะไรเป็นป๓จจัยที่ท าให๎ละครของบริษัท  ทอง  เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑  

จ ากัด ประสบความส าเร็จ 
6) การบริหารจัดการของบริษัท  ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑  จ ากัด มีความแตกตําง

อยํางไร กับที่อื่นอยํางไร และมีแนวโน๎มพัฒนาละครไปอยํางไร 
2.8 ค าถามส าหรับผู๎ก ากับภาพ 

1) บทบาทหน๎าที่ของผู๎ก ากับภาพมีอะไรบ๎าง 
2) ทํานมีการวางแผนของการก ากับภาพอยํางไร  
3) ข้ันตอนงานก ากับภาพกับบริษัท ทอง เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ตํางกับคํายอื่น

อยํางไร 
4) เมื่อการ วางแนวภาพไมํสอดคล๎องกับความคิดเห็นของผู๎ก ากับการแสดง และ  

ผู๎จัดละครโทรทัศน๑ ทํานมีวิธีการอยํางไร 
5) ทํานมีการก าหนดมุมภาพ เชํน การวางภาพระยะใกล๎ ระยะไกล หรือเลือก  

มุมกล๎องอยํางไร ในระหวํางการถํายท าจริง 
6) ทํานมีการวางแผนรํวมกับผู๎ก ากับการแสดงอยํางไรในการเคลื่อนไห วกล๎อง 

(แพนกล๎อง) การวางต าแหนํงกล๎อง และการเลือกกล๎องอยํางไร  
7) ป๓ญหาและอุปสรรคในการก ากับภาพที่มีอะไรบ๎าง และมีแนวทางแก๎ไขอยํางไร 

2.9 ค าถามส าหรับทีมงานตัดตํอ 
1) ข้ันตอนงานตัดตํอกับบริษัท ทอง  เอ็นเตอร๑เทนเม๎นท๑ จ ากัด ตํางกับคํายอื่น

อยํางไร 
2) ทํานใช๎หลักการหรือมีเทคนิค การตัดตํอ  และอุปกรณ๑ตัดตํอให๎เหมาะสม 

สอดคล๎องบทละครโทรทัศน๑อยํางไร  
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3) นอกจากการตัดตํอร๎อยเรียงเนื้อหาแล๎ว ทํานคิดวําการลงเสียงหรือเพลง

ประกอบละครมีความส าคัญมากน๎อยเพียงใด 
4) ทํานมีวิธีการลงเสียง หรือลงเพลงประกอบอยํางไร ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาจาก

การบันทึกการแสดงที่ได๎รับ 
5) เมื่องานการตัดตอนของตํละฉากจากผู๎ก ากับการแสดง มีสํวนที่ไมํชัดเจนจนมา

สามารถน ามาร๎อยเรียงเรื่องราวของเนื้อหาได๎ ทํานมีวิธีการแก๎ไขในเรื่องนี้อยํางไร 
6) ผู๎ก ากับการแสดงและผู๎จัดละครโทรทัศน๑เข๎ามามีบทบาทในงานตัดตํ ออยํางไร

บ๎าง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวราณี แคมเปน 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

24 ธันวาคม พ.ศ. 2532 
ปีการศึกษา 2554 : วารสารศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 

ต าแหนํง นักแสดงโทรทัศน๑ สถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 
ประสบการณ๑ท างาน พ.ศ. 2553 – ป๓จจุบัน นักแสดงโทรทัศน๑  

สถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 3 

 


