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การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด และศึกษา     

กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล

หลัก (Key Informant) ประกอบด้วย บุคลากรของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด คือผู้บริหาร

บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด จ านวน 1 ท่าน และกลุ่มประสานงานหรือผู้ปฏิบัติงานในการ

ผลิตละครโทรทัศน์ จ านวน 10 ท่าน รวมถึงการวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด มีการบริหารงานองค์การ 

ได้แก่ 1) การบริหารงานบุคคล โครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก จ้างพนักงานประจ าเฉพาะส่วนที่จ าเป็น 

และเน้นการจ้างงานพนักงานอิสระ (Freelance) 2) การบริหารงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ 

ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงานหรือทีมงาน ค่าเช่าซื้อเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเมื่อ

เกิดปัญหาเฉพาะหน้า 3) การบริหารเวลา เตรียมการถ่ายท า (Pre – Production) ใช้ระยะเวลาใน

การผลิตละครโทรทัศน์ต่อเรื่องประมาณ 2 ปี โดยเป็นการคัดเลือกบทประพันธ์ท าบทละครโทรทัศน์

ประมาณ 6 – 7 เดือน ถ่ายท าละครโทรทัศน์ (Production) ประมาณ 8 – 9 เดือน ท้ายสุดคือการ 

ตัดต่อละครโทรทัศน์และควบคุมเพลงประกอบละครโทรทัศน์ (Post – Production) ประมาณ  3 – 

5 เดือน โดยในการบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัททอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด มีการผลิต

ละครโทรทัศน์ตามขั้นตอนของแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการ

เตรียมงาน (Pre – Production) 2) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) และ 3) ขั้นตอนการตัดต่อ 

(Post – Production)  
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จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารงานของบริษัททอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด พบว่ามีกลยุทธ์การ

บริหารงานองค์การ รวม 7 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ ทอง Homemade คือการวางโครงสร้าง

องค์กรขนาดเล็ก และบริหารในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน 2) กลยุทธ์   เล็ก ๆ ใช่ ใหญ่ ๆ ทอง 

(ยัง) ไม่ท า คือการเลือกผลิตละครโทรทัศน์ที่ไม่เกินก าลังขององค์การ         3) กลยุทธ์คนรู้ใจของทอง 

คื อ มี ก า ร คั ด เ ลื อ ก พ นั ก ง า น อิ ส ร ะ บ า ง ส่ ว น จ า ก ผู้ ที่ รู้ จั ก คุ้ น เ ค ย ห รื อ 

เคยร่วมงานกันมาก่อน 4) กลยุทธ์ศรีทนทองได้ คือบุคลากรในองค์การที่มีความอดทนในการท างาน

และแรงกดดัน 5) กลยุทธ์หมูไปไก่มา คือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างองค์การกับผู้ที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์การ 6) กลยุทธ์ทองผสมแผนที่ คือการคัดเลือกสถานที่ถ่ายท าต่างสถานที่

กัน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ และ 7) กลยุทธ์ทองบุกถึงที่ คือผู้บริหารมีการบริหารงาน 

เชิงรุก เข้าถึงการท างานทุก ๆ ฝ่าย  

ในส่วนของการบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัททอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด พบว่ามีกล

ยุ ท ธ์ ก า รบ ริ ห า ร ก า รผลิ ต ล ะคร โ ท ร ทั ศน์  ร ว ม  7 กลยุ ท ธ์  ป ร ะกอบด้ ว ย  1) กลยุ ท ธ์ 

ทองจัดทุกกระเบียดนิ้ว คือลักษณะการท างานของผู้จัดละครโทรทัศน์รวมถึงควบคุมงานทุกฝ่าย 

ด้วยตนเอง 2) กลยุทธ์รักของทองชนะทุกอย่าง คือละครโทรทัศน์ทุกเรื่องของบริษัทฯ จะมีแก่น 

ของเก่ียวกับความรัก (Love Story) 3) กลยุทธ์เรื่องเก่า ทองเล่าใหม่ คือมีการเลือกน าละครมาผลิตซ้ า

มาจากการเป็นละครที่ผู้จัดละครโทรทัศน์เคยร่วมแสดงหรือเป็นเรื่องที่สนใจ 4) กลยุทธ์ทองสร้าง

อาชีพ คือเน้นให้ตัวละครหลักมีอาชีพอย่างชัดเจน เพ่ือความสมจริงของตัวละคร 5) กลยุทธ์แอนทอง

เคลียร์เอง คือผู้จัดละครโทรทัศน์ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างถ่ายท าด้วยตนเอง  

6) กลยุทธ์แอนทองแนะแนว คือผู้จัดละครโทรทัศน์แนะน าการแสดงให้กับนักแสดง โดยอาศัย

ประสบการณ์ทางการแสดงละครโทรทัศน์ 7) กลยุทธ์ทองจิตสัมผัส คือตัดต่อละครโทรทัศน์โดยการ

พิจารณาผ่านประสบการณ์ของผู้จัดละครโทรทัศน์และการคาดเดาความนิยมของผู้ชมละครโทรทัศน์

ในขณะนั้น  

 

ค าส าคัญ: การบริหาร, กลยุทธ์, การผลิตละครโทรทัศน์ 
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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. 

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 
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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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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ละครโทรทัศน์เป็นรายการที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นรายการที่คน

ส่วนมากใช้เวลาในการรับชมมากกว่ารายการประเภทอ่ืน ๆ  เพราะสามารถตอบสนองการรับรู้ของ

มนุษย์ ในด้านอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี (นภาพร ธนะนุทรัพย์, 2551) 

 จากการทีจ่ากการที่ทาง กสทช. ได้เปลี่ยนระบบการออกอากาศจากระบบอนาล็อคเป็นระบบ

ดิจิตอล ส่งผลให้ช่องโทรทัศน์เสรีเพ่ิมขึ้น รวมถึงช่องต่าง ๆ มีการผลิตละครโทรทัศน์เพ่ือหวังจะเพ่ิม

จ านวนผู้ชม รวมถึงเพ่ิมเรตติ้งและโฆษณาให้สถานีโทรทัศน์ ส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการรายการ

โทรทัศน์รายใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น เกิดการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทาง

การตลาด โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์รูปแบบบันเทิงประเภทละครโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับ

ความนิยมในทุกยุคทุกสมัย จนปัจจุบันต้องเพ่ิมช่วงเวลาในการออกอากาศละครโทรทัศน์ออกเป็น

หลาย ๆ ช่วง เพ่ือให้ได้รับเรตติ้ง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือชี้วัดความส าเร็จ และน าทางไปสู่การสร้างรายได้

ให้มากที่สุด จึงมีบริษัทรับผลิตละครโทรทัศน์รายใหม่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก  

 แม้สภาวการณ์แข่งขันการผลิตละครโทรทัศน์ปัจจุบันจะมีการแข่งขันสูง ส่วนแบ่งทาง

การตลาดเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  ถือเป็นบริษัทน้องใหม่ที่

ได้รับความสนใจ และมีผลงานที่ตรงตามความต้องการของตลาด เห็นได้จากการผลิตผลงานละคร

โทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ออกอากาศในระหว่าง พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 รวม 

4 เรื่อง ได้แก่ ละครเรื่องปัญญาชนก้นครัว (ออกอากาศปี 2555) ละครเรื่องสามีตีตรา (ออกอากาศปี 

2557) ละครเรื่องแอบรักออนไลน์ (ออกอากาศปี 2558) และละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ 

(ออกอากาศป ี2559) 

 จากผลงานละครโทรทัศน์ที่ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ที่ผ่านมาได้รับความ

นิยมและถือเป็นละครที่ตรงกับความต้องการของตลาดตั้งแต่เรื่องแรกถึงเรื่องปัจจุบัน  ท าให้ผู้ศึกษามี

ความต้องการที่จะศึกษาการบริหารงานของบริษัททอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด เพ่ือศึกษาการ

บริหารองค์การและการบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

รวมถึงการศึกษากลยุทธ์การบริหารของบริษัททอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ใน

การบริหารองค์การ และกลยุทธ์ในการบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัททอง เอ็นเตอร์ 
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เทนเม้นท์ จ ากัด และเพ่ือเป็นความรู้และประโยชน์ต่อผู้จัดละคร หรือผู้สนใจสามารถน าองค์ความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานและการบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัท ทอง เอ็น

เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารงานและกลยุทธ์การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของ

บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

 

วิธีการวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัททอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จ ากัด” เป็น

งานวิจัยที่เน้นศึกษาการบริหารงาน และการบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัททอง เอ็นเตอร์ 

เทนเม้นท์ จ ากัด รวมถึงศึกษากลยุทธ์การบริหารงาน และกลุยทธ์การบริหารการผลิตของบริษัท  

ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ที่อาศัยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary 

Analysis) เพ่ือเสนอผลการศึกษาที่สามารถให้ข้อเท็จจริงและตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ เพ่ือ

ทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างและการบริหารงาน รวมทั้งกลยุทธ์การบริหารการผลิตละคร

โทรทัศน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาใช้วิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 

บุคลากรของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตละคร

โทรทัศน์ ดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ได้แก่ แอน ทองประสม กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (ผู้จัดละครโทรทัศน์) 

1.2 คณะท างานกลุ่มประสานงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในการผลิตละครโทรทัศน์โดยตรง  
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2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เป็นเอกสาร ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่มี

ผลต่อธุรกิจการผลิตละครโทรทัศน์ และการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

ได้แก่ ข้อมูลเอกสารของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ข่าวและบทความจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง และผลการส ารวจเรตติ้งของละครโทรทัศน์  

 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้ค าถามในการสัมภาษณ์โดยตรง (Face to Face 

Interview) เป็นค าถามปลายเปิดที่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้อุปกรณ์

บันทึกเสียง เพ่ือบันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์ 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด”  

ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการละครโทรทัศน์ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  และ

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ มาเป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้ 

ส่วนที่  1 การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จ ากัด และกลยุทธ์ 

การบริหารงานองค์การของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

การบริหารงาน และกลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด พบว่า

บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด มีรูปแบบการบริหารที่มีผู้จัดละครเป็นผู้ที่มีอ านาจในการ

ตัดสินใจผู้เดียว มีการจัดการ การวางแผนอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร โดยใช้ 

กลยุทธ์การบริหารแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ กลยุทธ์ ทอง Homemade มีการวางโครงสร้าง

การบริหารออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การจ้างพนักงานประจ า ซึ่งว่าจ้างเฉพาะต าแหน่ง

งานที่มีความจ าเป็น ได้แก่ พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน และพนักงานประสานงาน ส่วนที่  2 การ

จ้างพนักงานรับจ้างงานอิสระ (Freelance) ทั้งนี้ทางผู้จัดละครใช้กลยุทธ์คนรู้ใจของทองในการ

คัดเลือกพนักงานแต่ละส่วนงานด้วยตนเอง โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์การท างานในส่วนงาน

นั้น ๆ การชักชวนผู้ร่วมงานจากที่เคยร่วมงานในอดีต และจากการแนะน าจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ

จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ ทีมงานส่วนมากสามารถทนต่อสภาวะกดดันต่อการเวลาท างานที่ จ ากัด 

รวดเร็ว และมีความละเอียดในการท างานสูง ซึ่งเป็นที่มาของกลยุทธ์ศรีทนทองได้ ทั้งนี้ในการใช้

อ า น า จ ใ น ก า ร ตั ด ใ จ ใ น ก า ร ท า ง า น ข อ ง ผู้ จั ด ล ะ ค ร ม า จ า ก ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทีมงานในแต่ละส่วนผ่านการสื่อสารด้วยการประชุม เป็นการ

สื่อสารเน้นการบริหารจากบนลง เพ่ือถ่ายทอดแนวคิดนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไป

ตามจากทฤษฎีของ Fiedler ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์  (Fred E. Fiedler, 1967) เสนอ

แนวคิดของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีของผู้น าและผู้ตาม มีการยอมรับในตัวผู้น า 

และผู้น าที่มีความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นผู้น าที่สามารถ มีการวางโครงสร้างและเป้าหมายที่ชัดเจน

ในการท างาน ตามทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory) (สมยศ นาวีการ, 2540) และ

สอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของ Holt and Winston (1993, p. 3) ให้

ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่า เป็นศาสตร์ของการกระท าจากบุคลากร การบริหารจัดการ 

(Management) จึงเป็นหน้าที่ต่างๆ ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรอย่าง และเฉลียวฉลาด มี

การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้ น 

ผลส าเร็จของการบริหารจัดการ จึงจ าเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึง

เป้าหมายขององค์กร (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548) รวมถึงยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Shermerhorn 

(1996, p. 4) ให้ความหมายการบริหารจัดการไว้ว่า การบริหารเป็นศิลปะของการท างานให้ส าเร็จ 

โดยใช้บุคคลอื่นให้เป็นผู้กระท า เพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนั้น

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของยุดา รักไทย และสุภาวดี  วิทยะประพันธ์ (2547, น. 37-40) อธิบาย

ความแตกต่างระหว่างผู้น ากับการจัดการที่องค์การ ต้องค านึงถึงความต้องการ 3 อย่าง ได้แก่ (1) 

ความต้องการของงาน (2) ความต้องการของกลุ่ม (3) ความต้องการส่วนตัวของคนที่มาท างานในกลุ่ม

นั้น ซึ่งอาจเป็นความต้องการทางด้านกลุ่มจิตใจ 

การบริหารงบประมาณการบริหารเวลา กลยุทธ์การบริหารงบประมาณ และกลยุทธ์การ

บริหารเวลา มีความจ าเป็นต้องบริหารควบคู่กัน เนื่องจากงบประมาณมีความแปรผันกับระยะเวลาใน

การท างาน ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ คือค่าใช้จ่ายที่มีการก าหนดจ่ายตายตัว ได้แก่ค่าจ้าง

ค่าตอบแทนของพนักงานทั้งพนักงานประจ า และพนักงานรับจ้างอิสระ และค่าใช้จ่ายผันแปร คือ

ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ ได้แก่ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ค่าเช่าหรือซื้อ

อุปกรณ์ประกอบฉาก และค่าใช้จ่ายฉุกเฉินซึ่งเป็นการเตรียมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการแก้ ไข

ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งกลยุทธ์โดยมากจึงเน้นการปรับลดงบประมาณ จึงมีกลยุทธ์ทองผสม

แผนที่ ในการเฉลี่ยค่าใช้จ่าย และกลยุทธ์หมูไปไก่มา เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างองค์การ
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กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก รวมถึงการก าหนดระยะเวลาในการท างานในทุกส่วนงาน ผู้จัดละครใช้

กลยุทธ์ทองบุกถึ งที่ จะเน้นการปฏิบัติหรื อควบคุมการท างานในทุกขั้นตอนด้วยตน เอง  

เป็นลักษณะการท างานเชิงรุก และเมื่อเกิดปัญหา ณ ส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะท าให้มองเห็นปัญหาที่

แท้จริงในส่วนงานนั้น ๆ และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดได้ มีความสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Griffin (1997, p. 4) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของหน้าที่ต่าง ๆ ในการ

ก าหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายขององค์กร และยังเป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการ Gulick and Urwick (1939, 

pp. 49-88) ได้เสนอกระบวนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) มีการวางแผน

งานร่วมกันของผู้จัดละครและทีมงานอยู่ทุกขั้นตอนการผลิต ทางผู้การบริหารงานบุคคล (Staffing or 

Personal Administration or Personal Management) มีการเลือกทีมงานที่มีประสบการณ์ที่

สอดคล้องของประเภทหรือแนวละคร การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) 

การควบคุมงาน (Controlling) การรายงานผลงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) 

ที่มีการวางกรอบ และด าเนินงานตามแผนงบประมาณที่วางไว้ เช่นเดียวกับ ลูเธอร์ กูลิก และไลนอล 

อูริค Luther Gulick & Lyanal Urwick ที่ได้พัฒนาแนวคิดของ Taylor และ Fayol โดยเพิ่มหลักการ

บ ริ ห า ร ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร ที่  Fayol ใ ห้ ไ ว้ อี ก ร ว ม  

7 ประการ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การวางแผน (Planning: P)  

การจัดหน่วยงาน (Organizing: O) การจัดตัวบุคคล (Staffing: S) การอ านวยการ (Direction: D) 

การประสานงาน (Coordination: Co) การรายงาน (Reporting: R) และการงบประมาณ 

(Budgeting: B) หรือเป็นที่รู้จักกันตามอักษรย่อว่า “POSDCORB” 

นอกจากการนี้ยังสอดคล้องกับเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา GM304 การบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ Strategic Management ของประยงค์ มีใจซื่อ (2542) ได้แก่  

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ผู้บริหารได้น าการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจุดเด่น 

จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ และเวลา มาก าหนด  

กลยุทธ์ในการบริหารงานและบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ 

2. ขั้นตอนการก าหนดทิศทางองค์การ ผู้จัดละครโทรทัศน์มีการก าหนดทิศทางองค์กรตาม

กลยุทธ์ในการบริหารงานองค์การ ทั้งกลยุทธ์   ทอง Homemade กลยุทธ์เล็ก ๆ ใช่ ใหญ่ ๆ ทอง (ยัง) 
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ไม่ท า กลยุทธ์คนรู้ใจของทอง กลยุทธ์ศรีทนทองได้ กลยุทธ์ทองผสมแผนที่ และกลยุทธ์หมูไป 

ไก่มา 

3. ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์ แบ่งเป็น  

3.1 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างความต่าง และกลยุทธ์การ

ตอบสนองที่รวดเร็ว สอดคล้องกับกลยุทธ์ทองผสมแผนที่ และกลยุทธ์หมูไปไก่มา และกลยุทธ์เล็ก ๆ 

ใช่ ใหญ่ ๆ ทอง (ยัง) ไม่ท า 

3.2 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เน้นให้มีการด าเนินงานให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบแบนราบ (Flatter) มีผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางลดน้อยลง 

มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทอง Homemade ที่วางโครงสร้างการบริหารที่ผู้จัดละครโทรทัศน์เป็น

ถ่ายทอดแนวทางการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนงานโดยตรง 

3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ อาศัยความร่วมมือกันของฝ่ายต่าง ๆ มีการแบ่ง

งานตามความช านาญเฉพาะด้าน หรือหน้าที่และความรับผิดชอบที่ความชัดเจนความสอดคล้องกับกล

ยุทธ์คนรู้ใจของทอง และกลยุทธ์ศรีทนทองได้ ที่เลือกบุคลากรแต่ละหน้าที่ตามประสบการณ์การ 

การท างานในส่วนต่าง ๆ และเป็นผู้ที่สามารถอดทนต่อภาวะงานที่มีแรงกดดันได้อย่างดี 

4. ขั้นตอนการควบคุมเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขทั้ง

กระบวนการ ทั้งการผลิตละครโทรทัศน์ และโครงสร้างขององค์การ สอดคล้องการบริหารโดยอาศัย

กลยุทธ์ ทอง Homemade รวมถึงกลยุทธ์ทองผสมแผนที่ และกลยุทธ์หมูไปไก่มา ที่เป็นการควบคุม

งบประมาณในการด าเนินงานเช่นกัน 

 

ส่วนที่ 2 การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ และกลยุทธ์การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์

ของบริษัท ทองเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

 การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ และกลยุทธ์การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัท 

ทองเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด พบว่า ในแต่ละขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศน์ เริ่มจากการเลือกบท

ประพันธ์ประเภทแนวรัก ตามกลยุทธ์ความรักของทองชนะทุกอย่างมาวางโครงเรื่อง ในการเขียนบท

โทรทัศน์ ทั้งนี้ในปัจจุบันได้น าละครโทรทัศน์เก่ามาผลิตซ้ า หรือละครรีเมค มาถ่ายทอดตามกลยุทธ์

เรื่องเก่า ทองเล่าใหม่ โดยมีการปรับเนื้อหาที่ทันสมัยให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีการน าเสนอละคร
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รูปแบบใหม่โดยใช้กลยุทธ์สร้างอาชีพ คือเพ่ิมอาชีพให้แก่ตัวละครหลักของเรื่อง มีการศึกษาเกี่ยวกับ

อาชีพนั้น ๆ ในเชิงลึก เพ่ือให้เกิดความเชื่อในการรับชมละครโทรทัศน์ และง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ชม 

สอดคล้องกับการศึกษาของนภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และพิไลพรรณ ปุกหุต (2548) ได้อธิบาย

ความหมายของละครโทรทัศน์ว่าเป็นรายงานที่น าเสนอเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ด้วยการวาง 

โครงเรื่อง น าเสนอในลักษณะเร้าความสนใจของ ผู้ชม สร้างความขัดแย้งซึ่งจะพัฒนาน าไปสู่จุดสูงสุด

ทางอารมณ์ของเรื่องและจบลงในที่สุด 

 การผลิตละครโทรทัศน์ของบริษัท ทองเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ใช้กลุยทธ์จัดทุกกระเบียด

นิ้วที่ผู้จัดละครเน้นการเข้าควบคุมดูแลการบริหารตั้งแต่ขั้นตอนของเตรียมงาน การประชุมวางแผน

งานก่อนถ่ายท าจริง การคัดเลือกนักแสดง การเลือกสถานที่ การวางกรอบระยะเวลาในการท างาน 

และการวางกรอบงบประมาณ การถ่ายท าจริง มีการประชุมคิวย่อย การจัดฉาก การวางกล้อง การ  

จัดไฟ การจัดเตรียมเสื้อผ้ารวมถึงการแต่งหน้าและท าผมตัวละคร และการซักซ้อมบทละครก่อนถ่าย

จริง และบันทึกการถ่ายจริง และใช้ประสบการณ์การท างานของผู้จัดละครในการแนะน าการแสดง

ให้กับนักแสดง การที่ผู้จัดละครมีบทบาทในการอ านวยการ หรือควบคุมวิธีการแสดงของนักแสดง

ร่วมกับผู้ก ากับการแสดง มีความสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการ Gulick and Urwick 

(1939, pp. 49-88) ในขั้นตอนของการอ านวยการ (Directing) และยังสอดคล้องกับกระบวนการ

บริหารจัดการ “POSDCORB” ของ ลูเธอร์ กูลิก และไลนอล อูริค (Luther Gulick & Lyanal 

Urwick) ในกระบวนการการอ านวยการ (Direction: D) และเมื่อเกิดปัญหา อุปสรรคเกิดขึ้นใน

ระหว่างการผลิตละคร ผู้จัดละครใช้กลยุทธ์แอนทองเคลียร์เองในการแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอน และ

รายละเอียดของการถ่ายท า จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการตัดต่อร้อยเรียงความต่อเนื่องของบทละคร 

พร้อมน ากลยุทธ์ทองจิตสัมผัสมาปรับใช้ในการให้ข้อเสนอแนะให้เนื้อหามีความน่าสนใจและ

ตอบสนองความต้องการของผู้ชมตามประสบการณ์การเป็นนักแสดงของตน สอดคล้องกับขั้นตอนของ

การผลิตรายการโทรทัศน์ของ สมเจตน์ เมฆพายัพ (2547) อธิบายในหนังสือการผลิตรายการโทรทัศน์

เบื้องต้น นอกจากนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญในการผลิตละครโทรทัศน์ ได้แก่ บทละครโทรทัศน์ที่มาจาก

การวางโครงเรื่องตั้งแต่เป็นบทประพันธ์ การใช้ส านวนภาษา การวางสาระหรือแก่นของเรื่องให้  

สอดคล้องกับการจ าแนกองค์ประกอบของละครของอริสโตเติล (Aristotle) (Geraldine Brain Siks, 

1983, p. 170)  
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นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา GM304 การบริหาร

เชิงกลยุทธ์ Strategic Management ของประยงค์ มีใจซื่อ (2542) ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ในหลายระดับ ดังนี้ 

1.1 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ มีการใช้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างความต่าง และกล

ยุทธ์การตอบสนองที่รวดเร็วไก้แก่กลยุทธ์ความรักของทองชนะทุกอย่าง กลยุทธ์เรื่องเก่า ทองเล่าใหม่ 

หรือ re – packing กลยุทธ์สร้างอาชีพ และกลยุทธ์ทองจิตสัมผัส ในการวางแนวทางและรูปแบบการ

น าเสนอละครโทรทัศน์ในมุมมองของความรักแบบใหม่ ที่ต่างจากจากบริษัทผลิตละครโทรทัศน์อ่ืน ๆ 

โดยใช้อาชีพของตัวละครหลักเป็นการเดินเรื่อง และการตัดต่อท่ีใช้แนวทางละครประเภทละครเกาหลี 

ท าให้ละครมีความโดดเด่นขึ้นมา และสร้างคุณค่าเพ่ิมต่อความรู้สึกของผู้ชมที่ได้รับชมสิ่งที่แปลกใหม่

และสร้างสรรค์ที่เกิดข้ึนในละครโทรทัศน์ปัจจุบัน 

1.2 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การบริหารและโครงสร้างจะเป็นลักษณะที่แบนราบ มีความ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ทุกกระเบียดนิ้ว กลยุทธ์แอนทองเคลียร์เอง และกลยุทธ์แอนแนะแนว ที่ผู้จัด

ละครโทรทัศน์มีการสื่อสารการท างานร่วมกับทีมงานโดยตรง และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเมื่อ

เกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

2. ขั้นตอนการควบคุมเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องโดยตรงกับกลยุทธ์ทองจัดทุกกระเบียดนิ้ว 

การที่ผู้จัดละครโทรทัศน์เข้าไปมีส่วนในการท างานในทุกข้ันตอน 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจงานผลิตละครโทรทัศน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1.1 องค์การที่เพ่ิงเริ่มต้นธุรกิจการผลิตละครโทรทัศน์ควรเริ่มต้นจากการวางรูปแบบ

บริหารองค์กรที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการระบบการบริหารภายในองค์กร รวมถึง
การจ้างพนักงานในรูปแบบจ้างเหมางานอิสระ ท าให้องค์กรไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการจนเกินไป 

1.2 รูปแบบการบริหารองค์การในระยะเริ่มแรกทางผู้บริหารควรเข้ามาควบคุมการท างาน
ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการท างานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 13 
 

ที่องค์การก าหนด ตลอดจนท าให้ผู้บริหารทราบถึงรายละเอียดการท างานในเชิงลึก และทราบถึง
สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างานอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การในอนาคต 

1.3 รูปแบบการบริหารงบประมาณ และเวลาในการท างาน ควรมีการวางแผนงาน 
วางแผนกรอบงบประมาณ และกรอบระยะเวลาในการท างาน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท างาน ส่งผล
ให้ผลงานมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

1.4 การบริหารการผลิตละครโทรทัศน์ที่ดีและมีแนวโน้มจะประสบความส าเร็จนั้น 
ผู้บริหารควรต้องมีความรู้ มีประสบการณ์เกี่ยวกับละครโทรทัศน์เป็นอย่างดี รวมถึงมีเครือข่าย
ความสัมพันธ์ ในกลุ่มธุ รกิจดั งกล่าว เ พ่ือสามารถน าประสบการณ์ และความสัมพันธ์มา  
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ดังเช่นผู้จัดละครโทรทัศน์ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ที่มี
ประสบการณ์การเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง ก็สามารถน าประสบการณ์ในการแสดงมาปรับใช้ในการ
บริหารการผลิต ทั้งการวางกลยุทธ์อย่างหลากหลาย ท าให้ละครโทรทัศน์ของบริษัท ทอง               
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด มีความโดดเด่นและได้รับความสนใจ 

1.5 การน าเสนอละครโทรทัศน์ควรมีรูปแบบหรือแนวทางการน าเสนอมุมมอง  ใหม่ ๆ ให้
เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมความโดดเด่น และให้ผู้ชมหรือผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ดังเช่นละคร
โทรทัศน์ของบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ได้น าแนวโน้มกระแสความต้องการของสังคมเข้า
มามีบทบาทในการตัดต่อละครโทรทัศน์ รวมทั้งผู้บริหารศึกษาตัวละครแต่ละตัวละครอย่างจริงจังและ
ถ่ายทอดให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงในสังคม ความกล้าตัดสินใจในการตัดต่อเนื้อหาละครโทรทัศน์ออก
เพ่ือให้การเดินเรื่องกระชับ รวดเร็ว แต่ยังคงเนื้อหาที่เป็นแก่นของเรื่องอยู่ครบถ้วน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
2.1 จากกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลที่เน้นการจ้างพนักงานอิสระนั้น บริษัท ทอง เอ็น

เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด จึงควรมีบัญชีรายชื่อของพนักงานอิสระที่เคยร่วมงานการผลิตละครโทรทัศน์ 
เพ่ือความสะดวกในการสรรหาบุคลากรการจ้างงานพนักงานอิสระ ให้ตรงตามหน้าที่ความผิดชอบของ
ส่วนงานต่าง ๆ และเหมาะสมกับประเภทละครโทรทัศน์ 

2.2 จากกลยุทธ์การบริหารงานที่ผู้จัดละครโทรทัศน์เข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานของทุก
กระบวนการนั้น เมื่อบริษัทมีการขยายตัวในอนาคต ผู้บริหารควรกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
จากการท างานทุกกระบวนการ เป็นการท างานในส่วนการบริหารเชิงนโยบายมากข้ึน 

2.3 จากกลยุทธ์การบริหารงบประมาณ ที่วางแผนการจัดสรรงบประมาณตามความ
เหมาะสม ในอนาคต ควรมีการเพ่ิมการวางแผนจัดสรรงบประมาณเป็นหมวดหมู่ตามค่าใช้จ่ายที่เคย
เกิดขึ้นจริงจากการผลิตละครโทรทัศน์ที่ผ่านมา เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เพ่ือเป็น
การวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณในการผลิตละครโทรทัศน์ต่อไป 
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2.4 จากกลยุทธ์เรื่องการบริหารเวลา พบว่าสามารถกระชับเวลาในการท างาน โดยการ
วางกรอบเวลาในการท างาน และเพ่ิมการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ เพ่ือให้ทีมงานสามารถ
ด าเนินงานตามกระบวนการท างาน และมีอ านาจตัดสินใจ 

2.5 จากความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัยนั้น บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ควรศึกษาความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ชมละคร
โทรทัศน์มากขึ้น เพ่ือน าข้อมูลมาปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
จากการศึกษาในครั้งนี้ ทางผู้ศึกษาขอน าเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ส าหรับ

บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจศึกษาการบริหารงานของบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ดังนี้ 
3.1 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ใ ช้ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( In-depth Interview) ดั ง นั้ น ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง ต่ อ ไ ป  ค ว ร 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาการเปิดรับและความพึงพอใจของ
ผู้ชมละครโทรทัศน์ 

3.2 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาศึกษาบริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด เพียงบริษัทเดียว 
ดังนั้นการศึกษาในครั้ งต่อไป ควรศึกษาบริษัทคู่แข่งขัน หรือบริษัทที่มีรูปแบบโครงสร้ าง  
ที่แตกต่างออกไป เพ่ือสามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และศึกษากลยุทธ์จากบริษัทที่มีรูปแบบ
แตกต่างไป  

3.3 การศึกษาครั้ งนี้  ผู้ ศึ กษาศึกษาการผลิตละครโทรทั ศน์ ขอ งบริษัท  ทอง  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ซึ่งรับผลิตละครโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การศึกษา 
ในครั้งต่อไป ควรศึกษาการผลิตละครโทรทัศน์ในช่องโทรทัศน์ดิจิตอลช่องใหม่ เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ท างาน รวมถึงการแข่งขันเพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินติอไปในสถาวะการแข่งขันในตลาดละคร
โทรทัศน์ 

3.4 การศึกษาในครั้งต่อไป ควรเพ่ิมประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ศึกษาการแข่งขันในตลาดละคร
โทรทัศน์ไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีท้ังการเข้ามาของละครโทรทัศน์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะละครโทรทัศน์
จากประเทศเกาหลี ว่ามีผลต่อความนิยมกับละครโทรทัศน์ไทยหรือไม่ อย่างไร รวมถึงกลยุทธ์การ
แข่งขันระหว่างสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
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