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บทคัดย่อ 
 ในการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจดัการงานศิลปินด้านละครของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง  
3” เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางกระแสกดดนั ของการบริหารจดัการงานศิลปินนกัแสดง และเพ่ือ
ศกึษาผลกระทบต่อการจดัการงานศิลปิน นกัแสดง รวมถึงเพ่ือศกึษากลยทุธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาของ
นกัแสดงทา่มกลางกระแสกดดนัท่ีเกิดขึน้   
 ในการศกึษาครัง้นี ้ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) แหล่งข้อมลูคือเอกสารท่ีเก่ียวข้องและแหล่งข้อมลูประเภทบคุคล เพ่ือน ามา
ศกึษาวิเคราะห์และประเมินผล   
 ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัภายนอกได้แก่ ปัจจยัด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองและภยัธรรมชาติ 
รวมถึงปัจจัยภายในองค์กรมีผลต่อการจัดการงานศิลปินทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีชอ่ง 3  เน้นการน าเสนอเร่ืองราวข่าวสารด้านความบนัเทิงเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นการ
น าเสนอในรูปแบบละครโทรทศัน์ นกัแสดงถือเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัและมีผลต่อความนิยมของผู้
รับชม ซึ่งนกัแสดงเปรียบเสมือนกบัสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจละคร   สถานีโทรทศัน์ต้องสร้างให้สินค้า
ชนิดนีเ้ป็นสินค้าท่ีประชาชนรู้จกัยอมรับ เช่ือมัน่ ช่ืนชอบ และประทบัใจหรือติดตลาด  นอกจากนีปั้ญหา
ด้านอ่ืนๆ ก็ก่อให้เกิดภาวะกดดนักบัการท างานของนกัแสดง เช่น ปัญหาภยัธรรมชาติ  รวมถึงปัญหาด้าน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ และอุปสรรคทางการเมือง สิ่งเหล่านีเ้ป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างไม่ทนัตัง้ตวั  
สง่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ให้แก่นกัแสดงมากมาย อาทิ  นกัแสดงถกูยกเลิกหรือระงบังานโชว์ตวั  ส่วนผู้จดัละคร
ก็ต้องประสบปัญหาเร่ืองของการท างาน สถานท่ีท่ีใช้ในการถ่ายท าละครถกูน า้ท่วม ซึ่งอาจจะต้องระงบัการ
ถ่ายท า หรือปรับเปล่ียนสถานท่ี  
 ปัจจยัภายใน ก็นบัเป็นอปุสรรคในการบริหารงานตา่งๆ เช่นกนั  อาทิ  แนวทางกลยทุธ์ของสถานี   
ซึ่งปัจจยัตา่งๆ เหล่านีส้่งผลกระทบกบัการจดัสรรงานของศิลปินนกัแสดง  แตน่กัแสดงก็มีวิธีการแก้ไขและ
ด าเนินการท่ีแตกตา่งกนัออกไป เพ่ือขจดัปัญหาและลดภาวะกดดนัท่ีเกิดขึน้ 
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ค าส าคัญ การจดัการ งานศลิปิน ละคร สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีชอ่ง 3 
 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 องค์ประกอบในการผลิตรายการละครโทรทศัน์มีหลากหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทศัน์ 
บริษัทท่ีผลิตละครโทรทศัน์ ผู้จดัละคร นกัแสดง ทีมงาน ตลอดจนระบบการส่ือสารมวลชนท่ีพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ือง  
 อยา่งไรก็ตามการผลิตละครโทรทศัน์นัน้ ผู้ ท่ีมีบทบาททางหน้าจอมากท่ีสดุ ก็คือ นกัแสดง หรือบาง
คนอาจเรียกว่า ศิลปิน ดารา ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดบทบาททางการแสดงของตวัละครต่างๆ ในเร่ือง  ผ่าน
ออกมาสูส่ายตาประชาชน ในการผลิตละครโทรทศัน์จึงไม่สามารถขาดหน้าท่ีอนัส าคญันีไ้ด้ เพราะจะท าให้
การท างานการผลิตละครโทรทศัน์เกิดความไมส่มบรูณ์  
 อยา่งไรก็ตาม  หากเกิดปัญหาตา่งๆ จากปัจจยัแวดล้อมท่ีเกิดขึน้นัน้ ก็กลายเป็นอปุสรรคตอ่ศิลปิน 
นกัแสดงและทีมงาน ตลอดจนกระบวนการผลิต ผู้ผลิตรายการละครโทรทศัน์จึงจะต้องมีการวางแผนการ
ด าเนินงานด้านตา่งๆ รวมทัง้นกัแสดงเองก็ต้องมีความพร้อมในการแสดง เพ่ือให้การท างานออกมาราบร่ืน
และเกิดปัญหาน้อยท่ีสดุ  จงึจะสง่ผลให้เกิดกระแสตอบรับท่ีดีของละครโทรทศัน์เร่ืองนัน้ๆ 
 แนวทางการบริหารงานและกลยทุธ์ตา่งๆ ท่ีจะส่งผลให้รายการละครโทรทศัน์นัน้ได้รับความนิยม 
ยอ่มมีปัจจยัหลากหลาย เชน่ การคดัเลือกบทละคร การตดัสินใจการวางแผนในการจดัสร้างหรือผลิตละคร 
การวางผงัละครให้เหมาะสม เป็นต้น  ดงันัน้การจดัสร้างละครโทรทศัน์จึงจะต้องใส่ใจกับรายละเอียดทุก
ขัน้ตอนในการผลิตตลอดจนออกอากาศ และนกัแสดงเองก็ต้องท าหน้าท่ีของตนท่ีได้รับมอบหมายออกมา
ให้ดีท่ีสดุ จนส าเร็จลลุว่ง เพ่ือลดปัญหาท่ีจะเกิดขึน้กบัการท างานการผลิตละครโทรทศัน์   
 เราจะเห็นได้จากข่าวสารตา่งๆท่ีเกิดขึน้ กลุ่มนกัแสดง ดาราเม่ือกลายเป็นบคุคลสาธารณะแล้ว 
เม่ือเกิดกระแสข่าว ย่อมมีอิทธิพลส่งผลกระทบตอ่การท างาน กลายเป็นสิ่งท่ีผลกัดนัให้นกัแสดงหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาหลากหลายวิธี   ซึ่งแตล่ะคนก็มีวิธีและแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากสภาวะ
กดดนัตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นสภาวะกดดนัทางสงัคม ทางการเมือง หรือสภาวะปัญหาภยัพิบตัิตา่งๆ ล้วนแตถ่กู
สงัคมคาดหวงัให้มีทางแก้ไขปัญหาในวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป นอกจากสภาวะกดดนัปัญหาด้านภยัพิบตัิ
แล้วยงัมีหลายภาวะท่ี ดารานกัแสดง หรือศิลปิน ได้รับผลกระทบจากความกดดนัทางสงัคมตา่ง ๆ เช่น 
ภาพลบัหลดุ  เน่ืองจากกระแสกดดนัจากสงัคม ท าให้เกิดผลเสียทัง้ด้านการงาน ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
ของตวันกัแสดงเอง  
 ในการท างานวิจยัครัง้นี ้ จึงรวบรวมข้อมูลมาเพ่ือเป็นแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาจากภาวะ
กดดนัของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้  ด้วยเหตท่ีุผู้ศกึษาพบว่ากระแสกดดนัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่นกัแสดง 
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และกระบวนการบริหารและการจดัการด าเนินงานละครโทรทศัน์ หรืองานของนกัแสดงด้านตา่งๆ ก็มีวิธีการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีแตกตา่งกนัออกไปได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ผู้ศกึษาสนใจท่ี
จะศกึษาถึงปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาของนกัแสดงตอ่ไป เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางแก่
ผู้สนใจและผู้ศกึษางานวิจยัชิน้นี ้
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ ของการบริหารจดัการงานศลิปินนกัแสดงด้านละคร 
2. เพ่ือศกึษาผลกระทบตอ่การจดัการงานศลิปิน นกัแสดง ด้านละคร 
3. เพ่ือศกึษากลยทุธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาของนกัแสดงท่ีเกิดขึน้ 

 
วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองการจดัการงานศิลปินท่ามกลางกระแสกดดนั กรณีศึกษาสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้ระยะเวลาศกึษาตัง้แตเ่ดือนธันวาคม พ.ศ. 
2554 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางกระแสกดดนัของการบริหารจดัการ
งานศิลปิน นกัแสดง ผลกระทบตอ่การจดัการงานศิลปิน นกัแสดง และกลยทุธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาของ
นกัแสดงทา่มกลางกระแสกดดนัท่ีเกิดขึน้ 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 การจดัการงานศิลปินท่ามกลางกระแสกดดนัของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง  3 จากผลการวิจยั
พบวา่ มีปัจจยัตา่งๆ ท่ีส่งผลกระทบตอ่การจดัการงานศิลปิน ประกอบไปด้วย ปัจจยัภายนอก ได้แก่ ปัจจยั
ด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และภยัธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคมุได้ (Uncontrollable 
Factors) มีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อม เป็นสิ่งท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา และปัจจยัภายใน ได้แก่ 
การบริหารจดัการ ความสามารถทางวิชาชีพ  
 โดยปัจจยัต่างๆ หากพิจารณาตามแนวคิดของเดนิส แมคเควล ระบุว่า องค์กรส่ือสารมวลชน
เปรียบเสมือนองค์กรทัว่ๆ ไป ท่ีต้องด าเนินธุรกิจอยูภ่ายใต้ปัจจยัและแรงกดดนัตา่ง ๆ ท่ีส่งผลตอ่การบริหาร
จดัการองค์กร  ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาวิจยัของ สกาวใจ พลูสวสัดิ ์(2552) ศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่
การบริหารรายการละครโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.”   และสอดคล้องกบัแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารงานองค์การส่ือสารมวลชน ซึง่แยกประเด็นความสมัพนัธ์กนัตาม
ปัจจยัด้านตา่งๆ ทัง้ภายนอกและภายใน  สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งเป็นองค์กรด้านส่ือสารมวลชน
ท่ีเน้นการน าเสนอเร่ืองราวขา่วสารความบนัเทิงเป็นหลกั โดยเฉพาะละครโทรทศัน์ นกัแสดงถือเป็นบคุลากร
ท่ีมีความส าคญัและมีผลต่อความนิยมของผู้ รับชม ซึ่งนกัแสดงเปรียบเสมือนกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใน
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ธุรกิจละคร จะต้องสร้างให้สินค้าชนิดนีเ้ป็นสินค้าท่ีประชาชนรู้จกั ยอมรับ เช่ือมัน่ ศรัทธา ช่ืนชอบ และ
ประทบัใจหรือติดตลาด จึงมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัค าว่า “ภาพลกัษณ์” สอดคล้องกบัการศกึษาของ
เกียรติญา สายสนัน่ (2552) เร่ืองการสร้างภาพลกัษณ์ของนักแสดงไทย (ผ่านส่ือมวลชน) พบว่า 
ภาพลกัษณ์ของนกัแสดงไทยมีผลตอ่ความส าเร็จในอาชีพเป็นอย่างมาก เกิดขึน้ตัง้แตเ่ร่ิมเข้ามาในวงการ
บนัเทิง องค์ประกอบตา่งๆ ในเส้นทางชีวิตของนกัแสดงจึงมีความส าคญัอย่างมองข้ามมิได้ ทัง้จดุเร่ิมต้นใน
อาชีพ พฒันาการของการท างาน ผลงานชิน้แรก ผลงานท่ีสร้างช่ือ จดุยืนและจดุขายของนกัแสดง ทัง้หมด
นีส้่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักแสดงทัง้สิน้  เป็นสิ่งท่ียากแก่การเปล่ียนแปลง จึงควรวางแผนสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีเพ่ือเอือ้เฟือ้ประโยชน์ตอ่อาชีพการงาน  ก่อให้เกิดโอกาสท่ีดีในการรับงานรวมถึงการเปิดใจ
รับของประชาชนท่ีมีผลตอ่ผลงานของนกัแสดงนัน้ ๆ   
 ปัญหาด้านภาพลกัษณ์ของนกัแสดงท่ีถกูน าเสนอในด้านลบ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการแสดงออกไม่
เหมาะสมในท่ีสาธารณะ เช่น การวางตวัไม่ดีตอ่หน้าส่ือ หรือความประพฤติไม่เหมาะสมในท่ีลบั และได้รับ
การเปิดเผยตอ่สาธารณะ เชน่ คลิปวิดีโอ หรือภาพหลดุ ยอ่มสง่ผลในแง่ลบตอ่ภาพลกัษณ์สถานีฯด้วย  
 ส่วนกลยทุธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาของศิลปิน นกัแสดง ก็มีวิธีการท่ีแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยู่กบั
ความรุนแรงของข่าวท่ีเกิดขึน้  สอดคล้องกับทฤษฎีการจดัการเชิงสถานการณ์ (Contingency theory 
Management)  ของ Paul R. Lawrence & Jay W. Lorsch  ท่ีกล่าวว่าทฤษฎีการจดัการเชิงสถานการณ์
จะให้ความส าคญักบัสถานการณ์แวดล้อมท่ีเกิดขึน้รอบๆ องค์กรและน าข้อมลู ผลกระทบท่ีเกิดขึน้นัน้มา
เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการด าเนินการบริหาร  โดยอาจจะให้ความส าคญัทัง้สถานการณ์ท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกับองค์กรและสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยรอบ  โดยผู้บริหารท่ีใช้แนวทางบริหารแบบการ
บริหารเชิงสถานการณ์จะน าสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้มาประยุกต์ใช้  เพ่ือก้าวขึน้เป็นผู้น าในการแข่งขันหรือ
น ามาเป็นแนวทางหลกัในการด าเนินนโยบายขององค์กร  
 อย่างไรก็ตามหลักการด าเนินการบริหารแบบสถานการณ์มักจะต้องปรับเปล่ียนแนวทางการ
บริหารบอ่ยครัง้  เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ เชน่ กรณีท่ีเป็นกระแสข่าวร้ายแรง ผู้บริหาร
สถานีจะมีการเรียกนกัแสดงเข้าไปสอบถามถึงข้อเท็จจริง และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยจะเป็น
ตวักลางในการประสานงานกบัส่ือมวลชนเพ่ือแถลงข่าวชีแ้จงข้อเท็จจริง  หากเป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีไม่ร้ายแรง
หรือไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ อ่ืน นักแสดงอาจจะเลือกใช้โอกาสขณะท่ีนกัข่าวขอสัมภาษณ์ในการชีแ้จง
ข้อเท็จจริง หรืออาจจะเงียบตอ่กระแสขา่วท่ีเกิดขึน้  เน่ืองจากนกัแสดงมีความเห็นว่า ข่าวบางข่าวเป็นเพียง
กระแสท่ีเกิดขึน้ชัว่ครัง้ชัว่คราว และไมไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่ตนเองและครอบครัว   
 สว่นประเดน็เร่ืองแรงกดดนัทางด้านเศรษฐกิจนัน้  เป็นแรงกดดนัส าคญัอย่างหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอ่
ความอยู่รอดขององค์กร จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตอ่ภาพรวม
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เน่ืองจากสถานีฯ มีภาระหน้าท่ีในการบริหารจดัการองค์กร ดแูลเร่ืองการท า
การตลาด การโฆษณา อาจกล่าวได้ว่า ผู้ โฆษณา (Advertisers) เป็นผู้สนับสนุนกิจการองค์กร
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ส่ือสารมวลชนด้านรายได้ เพราะรายการละครมีรายได้มาจากการโฆษณา ถ้าละครเร่ืองใดมีโฆษณามาซือ้
เวลาจ านวนมาก แสดงว่าละครเร่ืองนัน้ๆ ได้รับความนิยมและท าให้ได้รายได้จากโฆษณา จึงกล่าวได้ว่า
การโฆษณามีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อการน าเสนองานของสถานีฯ  สอดคล้องกับแนวคิดของเดนิส 
แมคเควล (Denis McQuail) ท่ีระบุว่า ผู้ โฆษณา (Advertiser) เป็นผู้สนบัสนุนกิจการองค์การ
ส่ือสารมวลชนด้านรายได้ เพราะรายการละครมีรายได้มาจากการโฆษณา ดงันัน้การน าเสนอเนือ้หา
รายการละครจะต้องไม่กระทบหรือน าเสนอเหตกุารณ์ในแง่ลบตอ่ผู้ โฆษณา  อาจกล่าวได้ว่าองค์กรผู้ผลิต
ส่ือจะต้องด าเนินการภายใต้แรงกดดนัหลายด้าน แรงกดดนั  ดงักล่าวนัน้ท าให้องค์กรมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการ รวมถึงกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัและ
เพ่ือความอยูร่อดในเชิงผลประกอบการอีกด้วย   
 ปัจจยัด้านการเมือง เน่ืองจากสถานการณ์ความขดัแย้งด้านความคิดเห็นทางการเมือง  เช่น การ
ชมุนมุปิดถนนหรือเกิดความไม่สงบในบ้านเมือง ท าให้องค์กรด้านส่ือสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นผู้จดัละคร 
นกัแสดง หรือบคุลากรของสถานีฯ ตา่งก็ต้องเผชิญกบัอปุสรรคด้านการจราจร รวมถึงสถานท่ีท่ีใช้ในการ
ถ่ายท าบางแห่งก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายท าได้ ถือเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยอ้อม กล่าวคือ ผู้จดั
ละครและนกัแสดงยงัสามารถเดนิทางไปถ่ายท าละครได้ โดยอาจมีการวางแผนก่อนการเดินทาง หลีกเล่ียง
เส้นทางท่ีมีการชุมนุม รวมไปถึงผู้จัดละครท่ีต้องมีการปรับเปล่ียนสถานท่ีในการถ่ายท า  ซึ่งถือเป็นการ
บริหารจัดการโดยน าหลักทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์มาใช้  โดยให้ความส าคญักับสถานการณ์
แวดล้อมท่ีเกิดขึน้และน าข้อมลู ผลกระทบท่ีเกิดขึน้นัน้มาเป็นข้อมลูเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการด าเนินการ
บริหาร   
 นอกจากนีปั้ญหาด้านภัยธรรมชาติก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อผู้จัด
ละคร นกัแสดง บคุลากรภายในองค์กรส่ือสารมวลชน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศพิจารณาได้จาก
วิกฤตน า้ท่วมท่ีผ่านมาตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต ่าลง ในภาคองค์กรส่ือสารมวลชนเอง เช่น 
นกัแสดง ก็ต้องถกูยกเลิกหรือระงบังานโชว์ตวั (Event) ท าให้เสียรายได้จากส่วนนีไ้ป ส่วนผู้จดัละครก็ต้อง
ประสบปัญหาเร่ืองของสถานท่ีท่ีใช้ในการถ่ายท าละครถูกน า้ท่วม  ซึ่งจะต้องระงับการถ่ายท า หรือ
ปรับเปล่ียนสถานท่ีเช่นเดียวกบัการศกึษาวิจยัของสกาวใจ พลูสวสัดิ ์ (2547) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ
บริหารงานรายการละครโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง  3 อ.ส.ม.ท.” พบว่า สภาพอากาศเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การบริงานรายการละครโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งท าให้การด าเนินงาน
ต้องหยดุชะงกั ส่งผลตอ่งบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ด้วย ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนี  ้ผู้จดัละครบาง
คนอาจมีการอ านวยความสะดวกให้กบันกัแสดงโดยการจดัหาท่ีพกัชัว่คราวเพ่ือลดเวลาในการเดินทางและ
เป็นการช่วยเหลือนกัแสดงท่ีบ้านประสบภยัน า้ท่วมด้วย แม้จะสิน้เปลืองงบประมาณ แต่การท างานยงั
สามารถด าเนินตอ่ไปโดยไมต้่องเสียเวลา  สอดคล้องกบั ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ เพราะนกัแสดง
และผู้จดัละครจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา ปรับไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เม่ือเกิดปัญหาต่างๆ ท่ี
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กลายเป็นผลกระทบตอ่การท างาน วิธีการบริหารนีจ้ึงสอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหาของทฤษฎีการบริหาร
ตามสถานการณ์   
 จากผลการวิจยั ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัท่ีผู้บริหารองค์กร ผู้จดัละคร และนกัแสดงสามารถบริหาร
จดัการและควบคมุได้ตามนโยบายขององค์กร แม้จะมีความหลากหลายของปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กร 
เช่น ปัญหาด้านการปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนร่วมงาน ปัญหาด้านการคดัเลือกนกัแสดง ปัญหาเร่ืองการไม่ตรง
ตอ่เวลาของนกัแสดง และปัญหาเร่ืองคิวนกัแสดง ซึ่งแต่ละปัญหาก็มีแนวทางการแก้ไขแตกตา่งกนัตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  โดยมีความสอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืององค์ประกอบของการบริหารตามสถานการณ์
ของธงชยั สนัตวิงษ์ (2533) ท่ีกลา่ววา่ผู้บริหาร ซึง่ในงานวิจยันีอ้าจหมายรวมถึงผู้จดัละคร จะต้องเข้าใจถึง
พฤติกรรมของบคุคลและของกลุ่ม วิเคราะห์ระบบงาน เทคนิคการวางแผน และการควบคมุ นอกจากนีย้งั
จะต้องพิจารณาตดัสินใจน าเทคนิคหรือกลยทุธ์เฉพาะอยา่งมาใช้กบัสถานการณ์เฉพาะกรณี  เช่น กรณีการ
คดัเลือกนกัแสดงนอกจากดจูากความเหมาะสมของบทบาทแล้ว  ผู้จดัละครจะต้องศึกษาถึงภูมิหลงัว่ามี
ปัญหาความขดัแย้งกบันกัแสดงท่ีจะต้องท างานร่วมกนัหรือไม่ หากเคยมีความขดัแย้งระหว่างกนั ผู้จดั
ละครอาจจะต้องเล่ียงไมใ่ห้ท างานร่วมกนั หรือในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ผู้จดัละครจะต้องมีเทคนิค
หรือวิธีการในการจดัการให้สามารถท างานร่วมกนัได้ เช่น การเข้าไปพูดคยุกบัฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก่ียวกับ
แนวทางในการท างานท่ีอาจจะต้องท างานร่วมกบันกัแสดงท่ีเคยมีความขดัแย้งกนั เป็นต้น   นอกจ าก นี ้
สิ่งท่ีได้พบเพิ่มเติมจากการท าวิจยั ผู้จดัละครจะต้องมีการพิจารณาถึงนิสยัการท างานของนกัแสดงด้วยว่า  
มีความตรงตอ่เวลาหรือไม ่หรือมีข้อจ ากดัเร่ืองเวลา เช่น ต้องแบง่เวลาระหว่างการท างานกบัการศกึษาเล่า
เรียนวา่  สดัส่วนของเวลาเหมาะสมกบัการท างานมากน้อยเพียงใด และอีกประการหนึ่งท่ีส าคญัคือ ความ
ประพฤติของนกัแสดง เช่น มีข่าวในด้านลบท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งปัจจยัตา่ง ๆ เหล่านีมี้ผลตอ่การ
พิจารณาคดัเลือกนักแสดง สอดคล้องกับงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารรายการละคร
โทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ทีวีสีชอ่ง 3 พบวา่ การคดัเลือกนกัแสดงต้องเป็นไปตามความต้องการของสถานี
ฯ ท่ีให้ความส าคญักับนกัแสดงท่ีเป็นท่ีรู้จกั ได้รับการยอมรับและเป็นมืออาชีพ โดยทัว่ไปผู้จดัละครจะ
พิจารณาจากบคุลิกของตวัละคร แล้วจึงหานดัแสดงท่ีเหมาะสม มีช่ือเสียง มืออาชีพ และมีความสามารถ 
ซึง่ก็จะมีผลท าให้ละครมีคา่นิยม (Rating) เพิ่มขึน้   
 การพบกระแสกดดนัจากปัจจยัด้านตา่ง ๆ จากสภาพแวดล้อม ยงัสอดคล้องกบัการงานวิจยัของ จิ
ดาภา อินทรปาลิต (2553) ศกึษาเร่ือง “แรงกดดนัด้านการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีผลตอ่การบริหารจดัการโม
เดิร์นเรดิโอ” ท่ีกล่าวถึงปัจจยัทางสงัคมท่ีก่อให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจ  ซึ่ง นกัแสดงของสถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ก็จะต้องพบกบัภาวะกดดนัจากสงัคมรอบด้าน  กลายเป็นอปุสรรคในการท างานการแสดง
และยงัสง่ผลกระทบตอ่กระแสความนิยมของละคร สง่ผลตอ่การแขง่ขนัทางด้านการตลาด 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
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 ผู้บริหารสถานีถือเป็นบคุคลท่ีมีอ านาจสงูสดุในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร  รวมถึงการมี
อ านาจในการพิจารณาคดัเลือกนักแสดงตามบทบาทท่ีผู้ จัดละครได้น าเสนอ    ซึ่งบางครัง้อาจมีความ
คิดเห็นไม่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกบัผู้จดัละคร ในความเป็นจริงผู้จดัละครได้พิจารณาและวางแผน
ในเบือ้งต้นโดยพิจารณาจากบคุลิก ความสามารถในการเข้าถึงบทบาทของตวัละครความเป็นมืออาชีพและ
ความนิยมจากผู้ รับชม ดงันัน้ผู้บริหารสถานีฯ ควรเปิดโอกาสให้ผู้จดัละครมีอ านาจในการตดัสินใจเลือก
นกัแสดง หากเกิดกรณีท่ีไมเ่ห็นด้วย  ควรให้โอกาสผู้จดัละครได้น าเสนอทางเลือกอ่ืนๆ  
 นอกจากนีผู้้บริหารสถานีฯ ควรมีบทบาทในการบริหารจดัการงานอนัเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น 
การวางแนวทางการปฏิบตัิหรือร่วมแก้ไขปัญหาให้กับผู้ จัดละครเม่ือเกิดภาวะไม่ปกติ  เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลงัใจ และลดภาวะกดดนัของผู้จดัละครและนกัแสดง  ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารควรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างทนัท่วงที หรือมีแผนนโยบายพิเศษเพิ่มเติม เพ่ือป้องกนัปัญหาจากภาวะกดดนั
ตา่ง ๆ  ทัง้นีผู้้บริหารควรสนบัสนนุการท างานของผู้จดัละครและนกัแสดงทัง้เก่าและใหม่เพ่ือเกิดการสร้าง
โอกาสท่ีดี 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อผู้ จัดละคร  ผู้ จัดละครถือเป็นบุคลากรท่ีมีความสามารถในด้านการ
บริหารจดัการงานด้านการผลิตรายการละคร ดงันัน้เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้จดัละครควร
มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการเป็นพืน้ฐาน เน่ืองจากการผลิตรายการละครต้องมีการประสานงานกบั
บคุคลหลายฝ่าย และต้องอาศยัประสบการณ์ท างาน เม่ือพบอปุสรรคใดก็ตามจะต้องแก้ไขให้ได้ในทนัที
และต้องมีทกัษะความสามารถในการบริหารจดัการบคุลากร  ภาระงาน และงบประมาณ รวมถึงปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบตอ่การท างาน เพ่ือให้การท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทัง้นีผู้้จดัละครควร
เปิดโอกาสให้นกัแสดงทกุๆ ตวัละครมีความส าคญั และได้รับกระแสนิยมเท่าเทียมกนั   พร้อมกนันี ้ควรเปิด
โอกาสให้นกัแสดงพูดคยุ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้  พร้อมทัง้ให้ก าลงัใจแก่นกัแสดงและทีมงานเม่ือเกิด
ปัญหา  ควรวางแผนรับมือกบัภาวะกดดนัท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่ทนัตัง้ตวั  เพ่ือลดปัญหาของการท างานหรือ
การถ่ายท าละครท่ี 
 ด้านนกัแสดง  ถือเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัตอ่ธุรกิจบนัเทิงและมีผลตอ่ความนิยมของผู้ รับชม 
ภาพลกัษณ์ของนกัแสดงจึงมีความส าคญั เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนความเป็นตวัตนของนกัแสดง
แล้ว ยงัสะท้อนถึงภาพลกัษณ์ของสถานีฯ ด้วย ดงันัน้ นกัแสดงจะต้องรู้จกับริหารจดัการตนเอง วางตวัให้
เหมาะสม และหลีกเล่ียงการตกเป็นข่าวในด้านลบ เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านีล้้วนมีผลกระทบต่อตนเอง 
ครอบครัว และการท างาน เม่ือเกิดปัญหาขึน้ นกัแสดงควรจะหาท่ีปรึกษา หรือสอบถามค าแนะน าจาก
ผู้ ใหญ่ตามสมควร เพ่ือขจดัปัญหาตา่งๆ ลดภาวะกดดนัของตนเอง รวมถึงท าให้ภาพลกัษณ์ท่ีออกมานัน้
เหมาะสม  กล่าวคือ ควรมีแผนงานส ารอง  นกัแสดงควรให้ความส าคญักับงานท่ีตนเองได้รับมอบหมาย 
เหนือสิ่งอ่ืนใด นอกจากนี ้ควรท าประโยชน์เพ่ือสงัคม เพ่ือภาพลกัษณ์ท่ีดีและส่งเสริมกระแสนิยมของ
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ตนเอง  ในขณะเดียวกนัก็ควรมีการวางแผนทัง้เร่ืองงานและรายได้  เพ่ือจดัสรรคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ 
อาทิเชน่ คา่ใช้จา่ยการซอ่มแซมบ้านเม่ือถกูน า้ทว่ม  คา่ภาษีท่ีจะต้องจา่ยทกุๆ ปี 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการศกึษางานครัง้ตอ่ไป  เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการจดัการ
งานศลิปินทา่มกลางกระแสกดดนักรณีศกึษาสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีผู้ ให้สมัภาษณ์ 2 กลุ่มคือ 
นกัแสดงท่ีมีผลงานออกอากาศทางสถานีฯ และบคุลากรท่ีดแูลจดัการบริหารงานศิลปินของสถานีฯ ท าให้
การศึกษาเป็นไปในแนวกว้างไม่เจาะลึกลงไปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ดงันัน้จึงควรศึกษาการจดัการงานศิลปิน
ท่ามกลางกระแสกดดนัของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลึก และน าข้อมูลดงักล่าวไปพฒันาด้าน
การจัดการงานศิลปิน นักแสดง  นอกจากนีก้ารเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ  
(Secondary Data) ควบคูไ่ปด้วย ได้แก่ข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้องสถานีฯ เชน่ อตัราการลงโฆษณาในขณะท่ี
เกิดภาวะไม่ปกติ มีแนวโน้มตวัเลขเป็นไปในทางใดเม่ือเปรียบเทียบกับภาวะปกติ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือเป็น
ประโยชน์ในการศกึษาถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหต ุเพ่ือหาแนวทางการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 
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