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ABSTRACT 
 

This purpose of this research were 1) to study the development of 
personality and image of the artists in the entertainment industry; 2) to examine 
personal branding of the artists in the entertainment industry to the public; 3) to 
investigate the image and personal branding management, including properly 
problem solving which might arise with the artist in the digital age and; 4) to study 
the risk management of the establishment consulting and management business of 
image and personal branding. 

This research was qualitative using in-depth interview. The samples consisted 
of 20 interviewees who were two artists, five artist managers, three acting and 
personality development trainers, and a focus group with 10 fan clubs. All interviews 
were analyzed and synthesized to achieve the objectives of the research. 

The results revealed that 1) the personal management was an important 
basic factor, beginning with the internal factors which  were raised from a loving 
attitude and wanted to be a well-known, famous, mannerly,  moral, ethical and 
disciplined artist. From the external factors, the artists should have unique 
appearance and voice; for example, walking, communicating, singing, acting, and 
getting plastic surgery. Besides, they should have special abilities and skills such as 
foreign languages, music, sports and so on. Meanwhile, the environmental and 
surrounding factors, including social service activities, were strongly related to the 
personality and image of artists as these factors could promote and support the 
artists to be more outstanding and different; 2) the point of sale marketing strategies 
in artists’ personality and character consisted of creating the outstanding and natural 
personality and character to encourage their image and personal branding so that 



 
 

they could respond the target groups which were employers and fan clubs, leading 
them accept and recognize the artists; 3) the planning and managing to maintain 
personality, image and personal branding lasting was that the artists should keep 
practicing and always appeared on media; 4) the artists should have a plan to 
manage risk and manage marketing in term of works and business as they could 
support the artists’ image and personal branding and leading them to opportunity in 
creating sustainable success in their lives and job in the entertainment industry.  

 
Keywords: Personality, Image, Personal Branding, Risk Management, The Digital Age 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 
 อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยในปัจจุบัน ภายใต้นโยบายการสนับสนุนแนวคิดประเทศไทยยุค 
4.0 เพ่ือให้เกิดกระบวนการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นคือ “อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและซอฟแวร์” ที่ได้รับการสนับสนุน ประกอบกับสภาพสังคมไทย
ในปัจจุบันที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อดิจิทัลมากข้ึนถึง 80% ของสื่อที่มีอยู่ทั้งหมดและคาดว่าจะมี
จ านวนสูงขึ้นอีกเรื่อยๆ ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสื่อรูปแบบเก่าไปยังสื่อรูปแบบใหม่ ผ่าน
อุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟน ส่งผลให้อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาที่เพ่ิมขีดความสามารถ พร้อมทั้งน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการขับเคลื่อนให้
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงให้เกิดศักยภาพความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับและการ
จดจ าของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงประเทศไทยและต่างประเทศท่ัวโลก  
 ในปัจจุบันระบบดิจิทัลมีความส าคัญและส่งผลต่อการประกอบในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย
ที่ช่วยลดต้นทุน แต่สามารถสร้างมูลค่าในกระบวนการผลิตและการสื่อสารทางการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและเฉพาะกลุ่มมากขึ้น การ
สื่อสารการตลาดในรูปแบบดิจิทัลสามารถแบ่งออกได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 
 1. ปัจจัยสื่อโซเชียล สื่อโซเชียลของประเทศไทยในปัจจุบันมีมากถึง 66% ของรูปแบบการ
สื่อสารการตลาดในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด โดยพบว่าเนื้อหาคอนเทนต์และตัวบุคคลในโซเชียลมีเดียนั้น
สามารถกระตุ้นความสนใจ ความต้องการและตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการรูปแบบเดี๋ยวนี้ 
ตอนนี้ทันที 
 บริษัทหนึ่งในเครือข่ายผู้ให้บริการทางด้านการตรวจสอบบัญชีบริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
ด้านธุรกิจและด้านภาษีของประเทศไทย หรือ PwC Thailand ได้ท าการวิจัยและค้นพบว่าธุรกิจ
โฆษณาออนไลน์เป็นธุรกิจที่การเติบโตมากที่สุดในประเทศไทยและยังคาดการณ์ในระยะเวลา 5 ปี 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 – 2563 วา่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงประเทศไทยมีอัตราการเติบโตในการใช้จ่ายกับ
โฆษณาออนไลน์เฉลี่ยอยู่ที่อันดับ 2 ของอาเซียนหรือมูลค่า 3,100 ล้านบาท ซึ่งรองจากประเทศ
อินโดนีเซียที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ีมูลค่า 115,000 ล้านบาท ต่อด้วยประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฟิลิปปินส์ตามล าดับ  
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ภาพที่ 1.1: รูปภาพแสดงผลส ารวจคาดการณ์ทิศทางอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย ปีพ.ศ. 2559-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  PwC Consulting ประเทศไทย.  (2559).  จากผลส ารวจทิศทางอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงทั่วโลก
 ระหว่างปี 2557-2561 (Global Entertainment and Media Outlook 2014-2018).  
 สืบคน้จาก https://thaipublica.org/2014/06/pwc-global-entertainment-and-media-
 outlook-2014-2018/. 
 
 นอกจากนี้นางสาวปิยนุช  มีมุข ผู้อ านวยการวางแผนและกลยุทธ์สื่อดิจิทัล มายด์แชร์ เอเยน
ซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารประเทศไทย เปิดเผยถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ประชากรไทยที่มีมากที่สุดถึง 97% ของจ านวนผู้ที่ใช้สื่อโซเชียลในประเทศไทยทั้งหมด โดยนิยมใช้
เฟซบุ๊คมากที่สุดถึง 41 ล้านรายหรือคิดเป็นร้อย 60% ของประชากรไทยทั้งหมด และพบว่ากลุ่ม
ประชากรอายุระหว่าง 16-35 ปี นิยมใช้สื่อโซเชียลและอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด  
 2. ปัจจัยสื่อดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตสื่อ 
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคผ่านสื่อดิจิทัลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแพตฟอร์มที่ตรงกับพฤติกรรม
ความต้องการในการรับสื่อของผู้บริโภคโดยตรงที่เลือกรับสื่อได้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
เจาะกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะในวงแคบและผู้บริโภคท่ัวไปในวงกว้างแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มสังคมที่ใช้
สื่อโซเชียล 

Internet 

advertising 

Internet 

Media 

 22.5% 

7.4% 

35.2% 

115,000 ล้านบาท 
22.5% 

3,100 ล้าน

บาท 18% 

1,800 ล้าน

บาท 15.5% 

21,500 ล้านบาท 
14.8% 

7,000 ล้านบาท 

การคาดการอุตสาหกรรมส่ือบันเทิง 

ในระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2016-2020)      

บริษัท PwC 

Thailand 

5 อนัดับประเทศที่ตลาดโฆษณาออนไลน์ทีม่ีอตัราเตบิโตเฉลีย่สงูสุดในอาเซยีน 

Digital 

TV 

14.6% 
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 การด าเนินงานสื่อดิจิทัลจะเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือน ามา
ปรับใช้และพัฒนาตั้งแต่กระบวนการวางแผน การด าเนินงาน การผลิต การน าเสนอท่ีเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารแบบประสมทางการตลาดที่มีเนื้อหาที่แปลกใหม่และแตกต่างเพ่ือให้ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบาย หลากหลายช่องทางทุกที่ทุกเวลาเพียงมี
อินเตอร์เน็ต  
 3. ปัจจัยโทรทัศน์ดิจิทัล (Digital Television) โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 
ด าเนินงานโดยคณะกรรมการกสทช.หรือกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยใช้คลื่นความถี่ในการน าเสนอที่มีความละเอียดคมชัดในรูปแบบ 
FULL HD TV ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น เกิด
ผู้ประกอบการ นายทุน กลุ่มผู้ผลิตสื่อบันเทิงรายใหม่เป็นจ านวนมากและส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีเยอะขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการโทรทัศน์ต้องค านึงตั้งแต่ข้ันตอนการผลิตที่
จ าเป็นที่ต้องส ารวจเพ่ือทราบความต้องการในการรับชมรายการโทรทัศน์ของผู้บริโภค น าผลที่ได้มา
วางแผนการตลาด คิดรูปแบบรายการและการน าเสนอในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์และแตกต่างจาก
เดิม เพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมความต้องการและครองใจผู้บริโภคในยุคโทรทัศน์ระบบดิจิทัลให้ได้มาก
และนานที่สุด 
 การคาดการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยในปัจจุบันที่มีทิศทางแนวโน้มที่การเติบโตที่
สูงขึ้น ในส่วนของภาครัฐก็มีการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 
ภายใต้แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ของปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อ
บันเทิงไทยให้ขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับนานาชาติ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันภายใต้
ยุทธศาสตร์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาที่มีนโยบายสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ที่ส่งเสริมและผลักดันในการน าเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบดิจิทัลที่ลดต้นทุน
การผลิตให้เกิดมูลค่าท่ีเพ่ิมสูงมาใช้กับอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย ควบคู่กับการส่งเสริมความคิดท่ี
สร้างสรรคใ์ห้เกิดความชัดเจน โดดเด่น แตกต่างที่แปลกใหม่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อ
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศในอาเซียนและตลาดโลกในอนาคตได้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง
ไทยเกิดอัตราเติบโตที่สูงขึ้นอย่าง “มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” ได้อย่างภาคภูมิใจ (เรวดี แก้วมณี, 2557) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การสร้างบุคลิกภาพของศิลปินนั้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์
และแบรนด์บุคคลให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือและสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ผู้บริโภค 
ทั้งนี้ ศิลปินยังจะต้องพ่ึงพาสื่อมวลชนที่เปรียบเสมือนนักประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ศิลปินและอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงให้เกิดการรับรู้ การยอมรับและความเชื่อถือในชื่อเสียง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงสูงที่สุดอีกด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2535) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%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%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


4 

 ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553 อ้างใน วิลินดา นนทมาตร์, 2557) กล่าวว่า ศิลปินในยุค
ดิจิทัลย่อมมีความต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างและเหมาะสมกับผู้บริโภคใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย สามารถเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้มากยิ่งข้ึน อีกทั้งผู้บริหารจัดการศิลปิน
จ าเป็นต้องท าการศึกษาถึงตัวตนทั้งก่อนและหลังเข้าวงการของศิลปินและน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
หาคุณค่าอัตลักษณ์บุคคลที่ชัดเจน เพ่ือมาก าหนดแบรนด์บุคคลของศิลปินให้เป็นที่จดจ าและยอมรับ
ของสังคม  
 ธุรกิจบริหารจัดการศิลปินจ าเป็นต้องน ากลยุทธ์การสร้างแบรนด์บุคคลมาประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของศิลปินให้เกิดลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับยุคสมัย และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตั้งแต่การปรับปรุงบุคลิกภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดให้
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจดจ าและตรงตามความวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ (ณัฐภรณ์ สถิรกุล, 2537)  
  จากผลงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการสร้างบุคลิกภาพ 
ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ มาปรับใช้กับการจัดตั้ง
ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงที่มองเห็น
ถึงโอกาสทางธุรกิจที่ให้ค าปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและ
ผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมให้มีตัวตนที่เป็น “เอกลักษณ์” ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างและสามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและอุตสาหกรรมอ่ืนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงส่งผลให้อุตสาหกรรมสื่อ
บันเทิงของประเทศไทยให้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ก้าวหน้าในอนาคตที่สูงขึ้นอีกด้วย 
 
1.2 วัตถปุระสงคง์านวจิยั   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของศิลปินในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคลของศิลปินในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงสู่สาธารณชน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลที่ยั่งยืน รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับศิลปินให้เกิดความเหมาะสมในยุคดิจิทัล 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงของการจัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการ
ดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล 
 
1.3 ปัญหาน าวจิยั 
 1.3.1 ศิลปินใช้กลยุทธ์สร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของศิลปินอย่างไร 
 1.3.2 ศิลปินมีรูปแบบวิธีการสร้างแบรนด์บุคคลที่โดดเด่นและแตกต่างกับสาธารณชนและสื่อ
บันเทิงอย่างไร 
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 1.3.3 ผู้บริหาร/ผู้จัดการศิลปินมีวีธีการจัดการดูแลภาพลักษณ์ แบรนด์บุคคลยั่นยืนรวมถึง
การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิทัลอย่างไร 
 1.3.4 ผู้บริหาร/จัดการดูแลศิลปินและองค์กรมีวิธีการบริหารความเสี่ยงของการจัดตั้งธุรกิจ
การสร้างการศิลปิน 
 
1.4 ขอบเขตการวจิยั 
 กลุ่มตัวอย่างวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ศิลปิน จ านวน 2 คน  ผู้จัดการศิลปินหรือฝ่ายดูแลบริหาร
จัดการศิลปิน จ านวน 5 คน  ครูสอนและพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดง จ านวน 3 คนและแฟนคลับ 
จ านวน 10 คน 
 
1.5 นยิามศัพท ์
 การสร้างบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึก การกระท าและการ
ตัดสินใจของศิลปินที่สะท้อนออกมาจากจากภายใจสู่ภายนอกให้ทราบถึง “ตัวตน” ที่มี่บุคลิกภาพ 
การสื่อสาร ศักยภาพ ความสามารถ พฤติกรรมการแสดงออก เพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์ท่ีตอบสนองต่อ
ตนเอง สาธารณชนและสภาพแวดล้อมแวดล้อมที่ต้องการให้เป็นไป  
 การสร้างแบรนด์บุคคล หมายถึง การสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลที่เกิดจากทัศนคติ ความรู้สึก 
การตัดสินใจและการกระท าที่เป็นตัวของตัวเองโดยมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่าง ง่ายต่อ
การจดจ า สามารถดึงดูดและเกิดความนิยมเสมอเมื่อได้ยินชื่อหรือนึกถึงผู้นั้น 
 ศิลปิน หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าเป็นนักร้อง นักแสดง นักร้องและนักแสดง ผู้ด าเนินรายการ 
นายแบบ นางแบบและกลุ่มคนรวยหรือมีชื่อเสียงที่ผ่านกระบวนการสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์  
แบรนด์บุคคลและผ่านกระบวนการขัดเกลาจากสื่อและสังคมสู่สาธารณชนจนเป็นที่จดจ าและได้รับ
การยอมรับ 
 ยุคดิจิทัล หมายถึง พ้ืนที่สื่อในการพัฒนาศักยภาพความสามารถ การน าเสนอผลงาน 
ภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลของศิลปิน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในตนเองให้เหมาะสมกับตามความ
ต้องการของผู้บริโภคผ่านสื่อดิจิทัล  (1) สื่อโซเชียล เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ไลน์ทีวี 
ยูทูป  (2) สมาร์ทโฟน (3) โทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
 ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล หมายถึง ธุรกิจให้
ค าปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคม 
โดยพัฒนาพ้ืนฐานของตัวตนให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างและสามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและอุตสาหกรรมอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
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1.6 ประโยชน์ของงานวจิยัที่คาดวา่จะไดร้ับ 
 1.6.1 เพ่ือน าข้อมูลการสร้างและดูแลบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลมาประยุกต์ใช้
กับการบริหารการจัดการศิลปินผู้ที่มีชื่อเสียงให้มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมสู่อุตสาหกรรมสื่อ
บันเทิงไทยให้ตรงตามความต้องการกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคในยุคดิจิทัลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 1.6.2 เพ่ือเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบ
รนด์บุคคลของศิลปินและนักแสดงให้เกิดความรู้ความสามารถที่ชัดเจน โดดเด่นและแตกต่างอย่างมือ
อาชีพให้ตรงกับความต้องการและการยอมรับของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยและต่างประเทศ รวมถึง
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน และสามารถผลักดันให้
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยเกิดอัตราการเติบโตของเฉลี่ยต่อปีที่สูงขึ้น 
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การศึกษาการสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินในยุคดิจิทัล เพ่ือจัดตั้ง

โครงการธุรกิจธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มี
ชื่อเสียงทางสังคม โดยค้นคว้าและรวบรวมทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างภาพลักษณ์ของศิลปิน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์บุคคล 
2.3 แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด (Integrated Marketing Communication) 
2.4 แนวคิดโมเดลลิ่ง 
2.5 แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
2. 1 แนวคิดเกี่ยวกบัการสรา้งภาพลักษณข์องศลิปนิ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ภาพลักษณ์” 
หมายถึง “ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น” 

ค าว่า “ภาพลักษณ์” หรือ “Image” ในภาษาอังกฤษเกิดจากการประสมออักษรที่
ประกอบด้วย 

ตัวอักษร I = Institution หมายถึง หน่วยงานสถาบันหรือหน่วยองค์กรที่มีภาพลักษณ์ 
น่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น ตราสัญลักษณ์ หรือ Logo และอาคารของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ต้องมี
โครงสร้างที่แสดงถึงความเป็นปึกแผ่น สร้างความจดจ า ความน่าเชื่อถือและความศรัทธาตลอดไป 

ตัวอักษร M = Management หมายถึง ผู้บริหารและทีมงานที่มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิพาน
ไหวพริบ มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือแก่สาธารณชน 

ตัวอักษร A = Action หมายถึง ปฏิสัมพันธ์พึงปฏิบัติต่อผู้บริโภค ซึ่งแสดงถึงการมุ่งให้การ
บริการที่คลอบคลุม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และติดตามผลทั้งก่อนและหลังซื้ออย่างสม่ าเสมอ 

ตัวอักษร G = Goodness หมายถึง ความดีงาม มีความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเกิดภาพลักษณ์อันดีงามสู่สังคมในระยะยาว (Corporate Social 
Responsibility) 

ตัวอักษร E = Employee หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กร แสดงถึงความเป็น 
“ทูต” ที่สื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร รวมถึงต้องมีการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้บริโภค กลุ่มเปูาหมายและสาธารณะสังคม เปรียบเสมือนกระบอกเสียงที่ส าคัญต่อการด าเนินการ
และกระจายภาพลักษณ์อันดี ท าให้เกิดการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ   



8 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวถึงความหมาย “ภาพลักษณ์” ว่า เป็นเรื่องราวข้อเท็จจริง 
(Objective Fact) รวมกับการประเมินส่วนตัวบุคคล (Personal Judgement) จนกลายเป็น
ภาพลักษณ์ที่ติดฝังอยู่ในความรู้สึกในระยะเวลานาน ยากที่จะเปลี่ยนแปลง การรับรู้นั้น 
(Perception) เกิดการประเมินทางทัศนคติความเชื่อส่วนตัวเข้ากับข้อมูลข้อเท็จจริงที่มาจาก
ภาพลักษณ์ที่คิดค านึง (Perceptual Picture) และภาพลักษณ์ที่มีอคติส่วนตัว (Subjective Bias) อีก
ด้วย 

สรุปความหมายของค าว่า “ภาพลักษณ์” หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนภายในจิตใจที่มาจาก
ประสบการณ์โดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มาจากการประเมินผลจนฝังติดอยู่ใน
ความรู้สึกนึกคิดเป็นระยะเวลานาน ยากล าบากต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดที่จะส่งผลต่อการ
สร้างภาพให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล  
 2.1.1 หนา้ทีข่ององคก์รทีม่ีตอ่การสรา้งภาพลักษณ์ 

การที่ศิลปินใส่ใจดูแลรักษาภาพลักษณ์ของตนเองและหน่วยงานหรือองค์กร ถือได้ว่าเป็นเป็น
ผู้ที่ได้เปรียบในการท างาน สามารถบ่งบอกถึงการด าเนินงานในวงการสื่อมวลชนและสาธารณชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ประการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 

ประการแรก คือ เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นบวก (Positive Fact) การแสวงหาข้อมูลที่เป็นจริง 
(Pieces of Fact) เพ่ือสื่อสารและน าเสนอต่อสื่อมวลชน กลุ่มเปูาหมายและสาธารณชนให้ได้มากและ
เร็วที่สุด เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่เป็นบวก (Positive Attitude)  

ประการที่สอง คือ เป็นการเชิญชวนให้กลุ่มเปูาหมายให้ประเมินภาพลักษณ์ท่ีเป็นบวกต่อ
องค์กรและบุคคล เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะกับกลุ่มเปูาหมาย สื่อมวลชนและ
สาธารณชน  

ประการที่สาม คือ เป็นการให้บริการและการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน กลุ่มเปูาหมายและ
สาธารณชนให้ได้รับประสบการณ์ที่โดดเด่น แตกต่าง และประทับใจ  

ส าหรับหน้าที่ทั้งสามประการที่ดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นองค์ประกอบของการสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีที่ส าคัญแก่ตัวบุคคลและองค์กร ส่งผลให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความประทับใจและเป็นฐานของบุคคล
หรือองคก์รให้ยาวนานที่สุด 
 2.1.2 ปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการสรา้งภาพลักษณ์ 

การสร้างภาพลักษณ์ให้กับศิลปินในอดีตนั้นจะอยู่ที่พรสวรรค์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ใน
ปัจจุบันนอกจากบุคลิกลักษณะด้านหน้าตาดีและความสามารถแล้ว ศิลปินยังต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ และอาศัยความร่วมมือในทุกกระบวนการท างานตั้งแต่การวางแผน การน าเสนอจากเหล่า
ทีมงานฝุายผลิตและฝุายครีเอทีฟ  เนื่องจากศิลปินต้องอาศัยการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
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และยังต้องอาศัยปัจจัยหลากหลายที่ส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ ได้แก่ (ปัฐมะทิพย์ หมั่นประพฤต,ิ 
2551) 

1. บุคลิกภาพส่วนตัว ถือว่าเป็นสิ่งแรกและส าคัญท่ีสุด ส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิด
การยอมรับ ความประทับใจ ความน่าเชื่อถือในการแสดงออกของทัศนคติ การวางตัว การสื่อสารและ
บุคลิกภาพรวมศิลปิน 

2. กระบวนการวางแผนและขอบเขตภาพลักษณ์ของศิลปินภายในจิตใจสื่อมวลชนหรือ
สาธารณชน โดยทีมงานฝุายผลิตและฝุายครีเอทีฟท าหน้าที่สร้างสรรค์ให้เกิดความชัดเจน โดดเด่น
และแตกต่าง 

3. เครื่องมือสื่อสารในสร้างภาพลักษณ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ใช้ในการสร้างความ
เข้าใจ โน้มน้าวใจให้สื่อมวลชนและสาธารณชนให้ได้รับรู้และเกิดการยอมรับในภาพลักษณ์ของศิลปิน 

4. การมีมนุษย์สัมพันธ์ สิ่งส าคัญของการด าเนินงานร่วมกับบุคคลอื่น บุคลิกภาพ กิริยา 
มารยาท การสื่อสารที่ดีเพ่ือสามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดการยอมรับและน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่ได้
ร่วมงานด้วย 
 2.1.3 ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการสรา้งภาพลักษณแ์บรนดบ์ุคคล 

บุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับคนดัง (Celebrities or Big Name) ต้องอาศัยเครื่องมือการสื่อสาร
เพ่ือน าเสนอภาพลักษณ์ซึ่งจะเป็นทิศทางบวกหรือลบก็ได้ ซึ่งการมีชื่อเสียงมักจะเข้ามาและหายไป
อย่างรวดเร็วเนื่องจากจะมีการแทนที่ของบุคคลที่มีชื่อเสียงใหม่ทันที ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่ (ณจิต ดีปานวงศ์, 2539) 

ประการแรก คือ การสร้างข่าวลือที่ดีและเชิงท าลาย ข่าวลือในเชิงท าลายจะมีกระจายตัวไป
อย่างรวดเร็วกว่าข่าวดี เนื่องจากมีการเสริมเติมแต่งข้อมูลให้ผิดเพ้ียนก่อความเสียหาย เพราะฉะนั้น
ศิลปินจึงมีความจ าเป็นที่ต้องหามาตรการวิธีการปูองกันแก้ไขหรืออาจปล่อยไปเพ่ือให้เวลาเป็นเครื่อง
พิสูจน์ความจริง โดยไม่จ าเป็นแก้ไขต่อสื่อมวลชนหรือสาธารณชนก็ได้ 

ประการที่สอง คือ การวางความพฤติกรรมของศิลปิน เพ่ือบ่งบอกและพิสูจน์ยืนยันถึง
ภาพลักษณ์และความเป็นตัวตนของศิลปิน ถ้าศิลปินคนใดท่ีรักษาภาพลักษณ์ มีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอก็จะได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง หากศิลปินแสดงตัวตนที่ไม่ธรรมชาติที่ใช่ความจริง 
ศิลปินเหล่านั้นก็จะเสื่อมความนิยมไปอย่างรวดเร็ว และจะมีศิลปินที่ประพฤติปฏิบัติตัวที่ดีและมี
ชื่อเสียงมาแทนที่  

ปรมะ สตะเวทิน (2539) กล่าวว่า สื่อมวลชนมีบทบาทและหน้าที่ในการถ่ายทอดการสื่อสาร
ของศิลปินและผู้มีชื่อเสียงผ่านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีผ่านสื่อมวลชนสู่
สาธารณชน ได้แก่ (1) การข่าวแจก (Press Release)  (2) การแถลงข่าว (Press Conference)  (3) 
การเยี่ยมสื่อมวลชน (Press Tour) และ (4) การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (Press Interview) 



10 

 2.1.4 บทบาทสื่อมวลชนทีส่ง่ผลต่อการสรา้งภาพลักษณแ์บรนด์บคุคล 
ผู้ประกอบวิชาชีพนักการสื่อสารมวลชน อาทิ ผู้สื่อข่าว นักข่าวหรือผู้ประกาศข่าว ช่างภาพ 

บรรณาธิการ นักวิจารณ์หรือนักสื่อมวลชนอื่นๆ ใช้เครื่องมือการสื่อสารในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
ไปสู่สาธารณชนให้กว้างขวางและรวดเร็วด้วยการโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรหรือศิลปินที่มีด้วยกันอยู่
หลายบทบาท ซึ่งในปัจจุบันสื่อมวลชนก็มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนและแตกต่างกันไป ได้แก่ (พัชริดา 
วัฒนา, 2536) 

1. บทบาทการสร้างความบันเทิง (Entertainment) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของ
ศิลปินสู่ผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมมวลชนในลักษณะทั่วไป (Mass Culture) 

2. บทบาทการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย (Promotion) สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการน าเสน
ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของศิลปินเพื่อส่งเสริมการจัดจ าหน่ายและสร้างชื่อเสียงอีกด้วย 

ภาพลักษณ์ของแบรนด์บุคคล (Brand Image) เป็นภาพลักษณ์ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยมี
จุด ประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ความแตกต่างออกไป ส่งผลให้ได้รับความนิยมและการ
ยอมรับจากสังคม ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์บุคคลเพื่อให้เกิดการรับรู้ของกลุ่มเปูาหมาย 
ซึ่งแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์บุคคล ดังนี้ 

วิรัช ลภริัตนกุล (2544) กล่าวถึงความหมายของ “ภาพลักษณ์” ว่า เป็นภาพที่ได้ก าเนิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุคคล (Mental Picture) ของคน อาจจะเป็นภาพที่มีต่อสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต 
บนความรู้สึกนึกคิดต่อสถาบันหรือองค์กร ซึ่งภาพภายในจิตใจนั้น อาจจะเกิดข้ึนจากความประทับใจ
แท้จริงของบุคคล (True Impression) ซึ่งจะมีผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งนั้น โดย
ภาพลักษณ์ของบุคคลเกิดจากประสบการณ์ทั้ง 2 แบบ ดังนี้ 

1) ประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) คือ การที่ประสบหรือสัมผัสกับเหตุการณ์
ต่างๆ ด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น การที่ไปร่วมงานพบปะศิลปินที่ชื่นชอบ โดยสามารถขอลายเซ็น 
ถ่ายรูปหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมจนเกิดความประทับใจหรือผิดหวังได้ เป็นต้น  

2) ประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) คือ การที่ไม่ได้ประสบหรือสัมผัสกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ด้วยตัวเอง แต่ได้ยินหรือรับข่าวสารมาจากการบอกเล่าของบุคคลอ่ืนที่ประสบหรือ
สัมผัสและสามารถเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น เพ่ือนสนิทได้พบปะศิลปินที่ชื่นชอบ ซึ่งสามารถขอลายเซ็น 
ถ่ายรูปหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมจนเกิดความประทับใจหรือผิดหวังและน ามาบอกเล่าให้ฟังอีกรอบ เป็น
ต้น 
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 2.1.5 แนวคิดเกีย่วกบัการบรหิารงานศลิปนิ 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงนั้นมีความจ าเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการศิลปิน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งการบริหารจัดการสามารถออกเป็นฝุาย (ธัญญรัตน์ สุขมงคลชัย, 
2558, หน้า 10–11) ดังนี้ 
 1. ฝุายจัดการสรรหาและพัฒนาศิลปิน ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสรรหาศิลปินเพื่อ
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตผลงานและพัฒนาศักยภาพศิลปินให้มีคุณภาพในการท างานอีกด้วย 
 2. ฝุายผู้จัดการศิลปิน ท าหน้าที่ดูแลและก าหนดแนวทางด าเนินงานของศิลปินในสังกัด ซ่ึง
สามารถแบ่งเป็นต าแหน่งหน้าที่ย่อยลงไปขึ้นอยู่กับขนาดและศักยภาพของบริษัทหรือองค์กร ดังนี้ 
  2.1 ผู้จัดการศิลปิน ซึ่งมีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นตัวแทนของศิลปินสามารถ
สร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิมให้กับศิลปินและบริษัท นอกจากนี้สามารถให้ค าปรึกษาปัญหาได้ในทุกเรื่อง 
  2.2 ผู้ช่วยผู้จัดการศิลปิน มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือและรับค าสั่งจากผู้จัดการศิลปินใน
การดแูล รวมถึงการให้ค าปรึกษาปัญหาได้ในทุกเรื่อง 
  2.3 หน่วยฐานข้อมูล ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของศิลปินที่มีการอัพเดท 
ปรับปรุง และพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
 3. ฝุายธุรกิจ ท าหน้าที่ขายงานให้กับศิลปิน เพ่ือหารายได้เข้าบริษัทหรือองค์กร โดยแบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานย่อยได้ ดังนี้ 
  3.1 ฝุายการตลาด ท าหน้าที่วางแผนการตลาด ก าหนดกลยุทธ์และหาช่องทางหางาน
แก่ศิลปิน 
   3.2 ฝุายขาย ท าหน้าที่ขายและน าเสนอผลักดันศิลปินแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการน า
ศิลปินไปร่วมงาน เพ่ือให้น าเสนอสื่อ ผลงาน สินค้าและบริการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและ
ศิลปินอีกด้วย 
   3.3 ฝุายตัวแทนขาย ท าหน้าที่เข้าหากลุ่มเปูาหมายที่แตกต่างในหลายช่องทางให้
ได้มากท่ีสุด  
 4. ฝุายบริหาร มีบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการศิลปิน ซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อย 
ดังนี้ 
   4.1 ฝุายบัญชี ท าหน้าที่ดูแลบริหารด้านการเงินของบริษัท 
   4.2 ฝุายกฎหมาย ท าหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง ท าสัญญาตกลงธุรกิจ รวมถึงรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและศิลปินอีกด้วย 
   4.3 ฝุายดูแลศิลปิน ท าหน้าที่ดูแลศิลปินในทุกๆเรื่อง 
   4.4 ฝุายจัดการเวลาศิลปิน ท าหน้าที่จัดคิวตารางเวลาในการนัดหมาย การท างานและ
ประสานงานของศิลปิน 
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   4.5 ฝุายธุรการ ท าหน้าที่ดูแลงานเอกสารของบริษัทหรือองค์กร 
 จากบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริหารงานศิลปิน เพ่ือให้การท างานในวงการ
บันเทิงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ศิลปินควรที่จะมีสติ ค านึงถึงภาพลักษณ์ต่อตนเอง วงการสื่อบันเทิง
และสาธารณชน  
 ส าหรับคุณสมบัติการคัดเลือกศิลปินเข้าสังกัดประกอบด้วย 
 1. หน้าตาดี  เน้นที่ดวงตาเหยี่ยวเซ็กซี่ หัวตาสระอิ ขอบตาคมกรีดลึก โหนกแก้มต้องยกสูงไม่
แบน เบาซ์แสงแล้วต้องขึ้นกล้อง นอกจากนั้นจมูก ฟัน ปากต้องสวยเป็นเอกลักษณ์ 
 2. นิสัยดีต้องมีความรับผิดชอบและความกตัญญู  
 3. เสียงต้องไพเพราะ มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ ส าหรับบางคนก็ต้องพาไปผ่าตัดกล่องเสียง บาง
คนก็ต้องหัดอ่านออกเสียงให้ปากกว้างเสียงดังฟังชัด บางคนส่งไปเรียนออกเสียงกับครูเจี๊ยบ นนทิยา 
หรือครูจากอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือในบางครั้งครูก็มาสอนที่บ้าน  
 4. การท าศัลยกรรม  เริ่มต้นจากการพาศิลปินไปพบหมอดูเพ่ือเสริมโหงวเฮ้ง และพาไป
ศัลยกรรมที่ร้านหมอประจ าอันดับหนึ่งของโลกที่โซล ประเทศเกาหลีและประเทศไทย คุณศุภชัยไม่ได้
ส่งเสริมการท าศัลยกรรม ควรท าแต่พอประมาณเพ่ือสุขภาพร่างกาย และการงานเท่านั้น 
 5. การแต่งกาย มีสไลต์ลิสออกแบบและดูแลบุคลิกภาพให้กับศิลปินในสังกัดเสมอ 
 “อย่าคิดว่าตนเองเป็นดาราต้องคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดง รู้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าคนนั้นจะ
อายุน้อยหรือมากกว่าเราก็ต้องแย่งไหว้ก่อน การที่จะได้ใจใครต้องให้ใจเขาก่อน และต้องระมัดระวัง
เรื่องข่าวฉาวซึ่งเกิดง่าย แต่การดังด้วยผลงานจะอยู่ได้ยั่งยืนกว่า ค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงาน 
ประชาชนเขาจะเสพคุณท่ีความสามารถ” คุณศุภชัย ศรีวิจิตรได้กล่าวไว้  (““เอ ศุภชัย จากตัว
ประกอบ”, 2554) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ของศิลปิน ได้แก่ งานวิจัยของ วิลินดา  
นนทมาตร์ (2557) ศึกษาเรื่อง “การสร้างแบรนด์บุคคลในธุรกิจเพลงลูกทุ่ง กรณีศึกษา หญิงลี  
ศรีจุมพล” ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อสารแบ
รนด์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในธุรกิจเพลงลูกทุ่ง การสร้างภาพลักษณ์ในมุมมองของผู้บริโภค ผลการวิจัย
พบว่าในส่วนของผู้บริโภคนั้นมองว่าภาพลักษณ์ของหญิงลี ศรีจุมพลเป็นศิลปินนักร้องรุ่นใหม่ที่มี
รูปร่างและหน้าตาดีอ่อนหวาน ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี สนุกสนานเป็นกันเองเข้ากับคนรอบ
ข้างได้ มีความสามารถด้านการเต้นควบคู่การร้องเพลง ท่าเต้นที่ง่ายเน้นการใช้สรีระช่วงหน้าอก 
ผู้บริโภคจึงเกิดความสนใจและเลียนแบบสร้างความบันเทิงได้เป็นอย่างดี การสื่อสารความเป็นตัวตนที่
ชัดเจน ผลงานเพลงสามารถฟังได้ทุกเพศทุกวัย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขยายฐานเยาวชนรุ่นใหม่ให้
เกิดความสนใจในเพลงลูกทุ่งหมอล าและยังเป็นแบรนด์บุคคลที่มีการด าเนินชีวิตและท างานในวงการ
สื่อบันเทิงได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นแบบอย่างบุคคลที่ดีในสังคมในมุมมองของผู้บริโภค  
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 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง “การบริหารจัดการศิลปิน” มาใช้กับการวางแผนจัดตั้ง
โครงการธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินให้เป็นระบบที่
ชัดเจนและมีคุณภาพมากข้ึน ตั้งแต่ข้ันตอนสรรหาคัดเลือก บริหารจัดการวางแผนงานและเวลาใน
รูปแบบสร้างสรรค์ (Entertainment Creative Space) เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อีกด้วย 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัการสรา้งอัตลักษณใ์หเ้กดิแบรนดบ์ุคคล 

“เอกลักษณ์” มีความหมายเดียวกับค าว่า “อัตลักษณ์” หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล 
ซึ่งในมุมมองทางนักสังคมศาสตร์ได้สร้างความหมายใหม่ให้เหมาะสมมากข้ึน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
มิติของพ้ืนที่ที่ไร้ขอบเขตในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงมิติการเคลื่อนไหวของขบวนการ ส่งผลให้เกิด
รูปอัตลักษณ์ท่ีสัมพันธ์กับทิศทางใหม่ตามปัจจัยต่างๆ ของสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ทัศนคติ ความ
เชื่อ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ก าหนดปัจเจกภาพของบุคคลอีกต่อไป  

Hall (1997 อ้างใน วิลินดา นนทมาตร์, 2557) นักทฤษฎีศึกษาวัฒนธรรมเชื่อว่า  
“อัตลักษณ์” เป็นเพียงสิ่งประกอบโครงสร้างสังคม โดยกล่าวถึงความเป็นตัวตนว่าเป็นชิ้นส่วนหลาย
ชิ้นที่ประกอบสร้างข้ึนมา ภายใต้บริบทสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการเชื่อมโยงชิ้นส่วน
ต่างๆ เข้าด้วยกันและส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคลที่อยู่ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันออกไปและ
อาจจะส่งผลกระทบในการแสดงออกของบุคคลในรูปแบบได้แบบหนึ่ง 

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของมนุษย์สามารถสร้างภาพตัวแทนต้นแบบขึ้นได้สองประการ  
ประการแรก คือ การเลือกจากคุณสมบัติบางอย่างที่มีชัดเจน แตกต่าง เป็นที่ยอบรับและจดจ าได้  
ประการที่สอง คือ การตัดทอนหรือลดอัตลักษณ์บุคคลให้เกิดความน่าสนใจน้อยลงด้วยวิธี “การ
ลดทอน” ได้แก่  (1) การท าให้คุณสมบัติสุดขั้วเกินจริงเพื่อให้โดนเด่น แตกต่างและเข้าใจง่าย  (2) 
การสร้างอัตลักษณ์คู่ตรงข้ามเพ่ือสร้างอุดมการณ์ที่จ ากัดที่แตกต่างให้ผลเชิงลบและเกิดความน่าสนใจ
น้อยลง  (3) การให้คุณค่าคู่ตรงข้ามที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไม่เท่าเทียมกัน เช่น การให้ความส าคัญเชิง
บวกของพระเอกมากกว่าผู้ร้าย ผู้ร้ายจึงเป็นคู่ตรงข้ามสร้างภาพตัวแทน เพื่อให้เกิดความโดดเด่น
สอดคล้องกับพฤติกรรมรสนิยม ระดับทางชนชั้นของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเปูาหมายด้วย 

การสร้างอัตลักษณ์เป็นวัฒนธรรมสร้างความแตกต่างจากกลุ่มบุคคลด้วยกระบวนการเรียนรู้
ความแตกต่างทั้งหมด 10 กลุ่มลักษณะ ได้แก่ (1) ความเชื่อและทัศนคติ (2) การพัฒนาด้านจิตใจและ
การเรียนรู้ (3) ระบบการสื่อสารและภาษา  (4) ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย (5) ความสัมพันธ์  
(6) ค่านิยมและบรรทัดฐาน (7) เวลาและความส านึก (8) ความรู้สึกความเป็นตัวเองและระยะห่าง  (9) 
การทักทายและการตอบแทน (10) อาหารและนิสัยการบริโภค (ศิรินาถ ปิ่นทองพันธุ์, 2546)     
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 2.2.1 ประเภทของอัตลกัษณ์ 
Goffman (1949 อ้างใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543, หน้า 27–28) นักสังคมวิทยาได้ท าการ

อธิบายลักษณะความแตกต่างและความเหมือนกันของอัตลักษณ์ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) หมายถึง การสร้างภาพปัจเจกท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวในสายตาผู้อ่ืน โดยสังคมจะมีกระบวนการระบุและจ าแนกอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ไป เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือ การใช้บัตรประชาชนในการระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เป็นต้น  

Littlejohn & Foss (2008 อ้างใน ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล, 2554) อธิบาย “อัตลักษณ์ส่วน
บุคคล” ว่า เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมองส ารวจตนเอง และมี
ปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้กับครอบครัวและสังคม 

2) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) หมายถึง สถานภาพที่แสดงออกทางสังคม เช่น 
เพศ ชาติพันธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ ระดับชนชั้น เป็นต้น ที่เป็นปัจเจกบุคคลที่
สังคมความคาดหวังว่าควรวางตัวและเป็นไปอย่างไร 

จากการแบ่งประเภทของอัตลักษณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ พบว่า “อัตลักษณ์ส่วนบุคคล” และ 
“อัตลักษณ์ทางสังคม” มีการทับซ้อนกันอยู่ เนื่องจากอัตลักษณ์ดังกล่าวนั้นเชื่อมต่ออยู่ระหว่างความ
เป็นปัจเจกและสังคมสัมพันธ์ (Social Aspect) โดยสังคมจะก าหนดคุณค่า บทบาทและหน้าที่ผ่าน
ต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น บทบาทความเป็นพ่อเป็นทั้งสามี–ภรรยา มีความเป็นเพ่ือน มีความเป็น
อาจารย์-ลูกศิษย์ เป็นต้น ดังนั้น มิติของอัตลักษณ์จะเป็นเรื่องของการก าหนดใช้ระบบสัญลักษณ์ 
(Symbolic Aspect) และยังเกี่ยวข้องกับมิติภายในตัวบุคคลด้านอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกที่
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน 
 2.2.2 การสรา้งอตัลักษณเ์พือ่ให้เปน็แบรนดบ์ุคคล  

การสร้างอัตลักษณ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง
ความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขันและยังช่วยส่งเสริมด้านการตลาดให้สามารถวางแผนการลงทุน
และการพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้ดีมีคุณค่า ดังนั้น การพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงาน การ
ออกแบบแบรนด์ เป็นปัจจัยมาก าหนดองค์ประกอบอัตลักษณ์แบรนด์บุคคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์
หลัก (Aaker 1996, pp. 33–40) ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อสารสาระข้อมูลของแบรนด์ (To Convey Messages) เป็น
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญเน้นการสื่อสารสู่ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงจุดยืนของแบรนด์ 
(Positioning) ที่เกิดความแตกต่าง (Differentiation) และเป็นอัตลักษณ์ (Unique Image) ท าให้
สื่อมวลชนและสังคมได้รู้จักแบรนด์บุคคลได้ 

2) วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ (To Build Relationship) เป็นโอกาสของฐานข้อมูล
ที่ประกอบกันจนกลายเป็นแบรนด์และพัฒนาความสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค ปัจจัยทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เกิด
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เอกภาพในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอัตลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral Identity) ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือองค์การ ควบคู่กับวิเคราะห์ในการสร้างแบรนด์ขึ้นมา เพ่ือสะท้อนถึง
บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นได้ 

ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์บุคคล (Brand 
Identity) มาใช้ในการวิเคราะห์ถึงตัวตนของศิลปินที่ถูกก าหนดอัตลักษณ์ที่ผ่านกระบวนพัฒนาจาก
ภายในสู่ภายนอก (Inside out) และการน าอัตลักษณ์มาใช้ในการสื่อสารกับสื่อมวลชนและ
สาธารณชน จนเกิดวัฒนธรรมและประสบการณ์ผ่านความร่วมกันของสื่อสารมวลชนและสาธารณชน 
 2.2.3 กระบวนการสรา้งแบรนด์บคุคล  

งานการศึกษาวิจัยเรื่อง “Brand Me” หรือ “แบรนด์ฉัน” กล่าวว่า “แบรนด์บุคคล” 
หมายถึง “ผู้คนส่วนมากคิดว่าแบรนด์ของบุคคล (Personal Branding) เกิดจากความพอใจของตัว
บุคคลเองเท่านั้น แต่ในความจริงแล้วแบรนด์ของบุคคลจะถูกให้ความหมาย โดยบุคคลที่ยอมและ
แสดงพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดแสดงออกมา ซึ่งพรสวรรค์นั้นต้องไม่ผ่านการปรุงแต่งขึ้นมาหรือ
ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน” (Jackson & Alleyne, 2004) 

Pettis & Chuck (1995 อ้างใน วิลินดา นนทมาตร์, 2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง Lessons of 
Personal Brand Identity กล่าวถึงแบรนด์บุคคลว่า “Personal  branding  is not about being 
someone fake” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างแบรนด์บุคคลนั้นมาจากพ้ืนฐานจริตของสิ่งที่เป็นจริง
หรือผ่านการประดิษฐ์ขึ้นให้กลายเป็น แบรนด์บุคคลที่มาจากการค้นหาตัวตนที่แท้จริงสู่สังคม เพื่อให้
สังคมได้รับรู้และเกิดการยอมรับ รวมถึงการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ของคนในสังคมเอาไว้อีก
ด้วย 

วิทวัส ชัยปาณี (2548) กล่าวว่า “แบรนด์” คือ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการและ
บุคคล ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personality) สถานภาพ (Status) ความมั่นใจ 
(Confidence) ประสบการณ์ (Share Experience) ความสัมพันธ์ (Relationship) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ที่มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ผู้บริโภคมีกับสินค้าหรือตรานั้น 

องค์ประกอบของแบรนด์ที่ดีนั้น สามารถพิจารณาได้ตามแนวคิดของ Kotler (1997) ซ่ึง
ประกอบ (1) Attributes แสดงถึงรูปลักษณ์ภายนอกท่ีอธิบายสินค้า บริการหรือบุคคลที่ชัดเจนและ
จดจ าได้  (2) Benefits แสดงถงึคุณประโยชน์ถึงข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างที่เปรียบเทียบกันได้  (3) 
Values แสดงถึงคุณค่าการสร้างมาอย่างแท้จริง สามารถสั่งสมได้ในระยะยาวเพ่ิมคุณค่าเพ่ือให้เกิด
รู้สึกภาคภูมิใจได้  (4) Personality แสดงบุคลิกภาพที่สามารถสะท้อนถึงตัวตนผู้ใช้อยู่ใต้แบรนด์นั้น 
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 2.2.4 ความจ าเป็นในการสรา้งแบรนด์บคุคล 
การสร้างแบรนด์บุคคลนั้นมีความส าคัญและความจ าเป็นต่อตัวบุคคลและบริษัทหรือองค์กร 

เพราะแบรนด์มีความส าคัญต่อผู้บริโภคและสังคม ผ่านกระบวนการสื่อสารบุคลิกภาพ คุณสมบัติของ
บุคคลที่จ าเป็นทั้งหมด 5 ประการ (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547, หน้า 9–14) ดังนี้ 

ประการที่ 1 คือ การสร้างแบรนด์ (Branding) ควบคู่กับการขาย (Selling) ให้เกิดความโดด
เด่น แตกต่าง ชัดเจนและน่าเชื่อถือจนผู้บริโภคเกิดการยอมรับอย่างต่อเนื่อง  

ประการที่ 2 คือ การสร้างแบรนด์ (Branding) ควบคู่กับการก าหนดราคา (Price Driving) 
เพ่ือให้ผู้บริโภคและสังคมรับทราบถึงคุณภาพ ผลงาน สามารถก าหนดค่าจ้างและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ประการที่ 3 คือ การสร้างแบรนด์ (Branding) ควบคู่กับการสร้างความหมาย (Meaning) 
บุคคลให้โดดเด่น แตกต่างและชัดเจนเหนือคู่แข่งเป็นเหตุผลในการก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภคและ
สังคม 

ประการที่ 4 คือ การสร้างแบรนด์ (Branding) ควบคู่กับการประหยัดเวลาของผู้บริโภค 
(Time–Saving) ให้ความส าคัญต่อเหตุผลในการศึกษาข้อมูลแบรนด์บุคคลอย่างละเอียด  

ประการที่ 5 การสร้างแบรนด์ (Branding) ควบคู่กับการเพ่ิมมูลค่า (Financial Value 
Adding) ส่งผลให้เหตุและผล ส่งเสริมความรู้สึก กระบวนการของแบรนด์บุคคลของผู้บริโภคประสบ
ความส าเร็จ  

 

ขวัญพร  หวลระลึก (2552) กล่าวถึง ความส าคัญในการผลิต (Production Concept)  ว่า
กระบวนการผลิตแบรนด์ที่มีคุณภาที่เน้นการขาย (Selling Concept) เพ่ือผลักดันให้กับสินค้า บริการ
หรือบุคคลสู่ตลาด โดยผ่านเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือต่อรองอ านาจและการแข่งขันในตลาดควบคู่กับ
แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ที่มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการ
ให้กับผู้บริโภคและสังคม มีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 5Ps) ซึ่งประกอบด้วย 
(1) กระบวนการบริหารการผลิตภัณฑ์  (2) กระบวนการบริหารราคา  (3) กระบวนการบริหารช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย  (4) กระบวนการบริหารการส่งเสริมการตลาด (5) กระบวนการบริหารบุคคล 
 2.2.5 กระบวนการสรา้งบคุลกิภาพแบรนด์บคุคล 

“บุคลิกภาพ” (Personality) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกค าว่า “Persona” ซ่ึงประสมกัน
ระหว่าง “Per” และ “Sonare” ซึ่งหมายถึง “Mask” ที่แปลว่า “หน้ากาก” ที่นักแสดงละครสมัย
กรีกและโรมันมักสวมใส่ เพ่ือเป็นการแสดงบุคลิกประจ าตัวละครให้มีความแตกต่างจากตัวละครอื่นที่
ชัดเจน บุคลิกภาพของบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ความส าคัญส าหรับมนุษย์มาก เนื่องจากท าให้รู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญ มีแนวทางการรับรู้ว่าตนเองเป็นคนแบบไหน อย่างไร ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ 
คือ การค้นพบตัวตน และการเป็นตัวของตัวเอง  
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บุคลิกภาพของบุคคลนั้นประกอบจากภาพรวมของบุคคลและการแสดงออกของพฤติกรรม 
ทั้งพฤติกรรมภายในและภายนอกที่สามารถสังเกตได้ชัดเจน ต้องใช้เวลาในการสังเกต จนกลายเป็น
ปัจเจกบุคคลสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งได้แก่ ปฏิกิริยาการเกิด
อารมณ์ ความสามารถของตนเอง ความรู้สึกนับถือตนเอง ปัจจัยและแรงจูงใจ และลักษณะนิสัยที่
สะสมจากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลแสดงออกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์หรือ
ช่วงเวลา (Hilgard, 1962 อ้างใน วิลินดา นนทมาตร์, 2557) 

กระบวนการก าหนดบุคลิกภาพของแบรนด์บุคคล มีทั้งหมด 5 แนวทางของ Aaker (2014, 
p. 41) ดังนี้  

1) ความจริงใจ (Sincerity)  คุณสมบัติของแบรนด์บุคคลที่มีพฤติกรรมอย่างพอเพียง มี
ความสุข ซื่อสัตย์ อบอุ่น รักครอบครัว มีความขยัน มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
ประพฤติตัวที่จริงใจและด าเนินชีวิตให้เกิดความเหมาะสมตามแบบแผนที่สังคมก าหนดไว้อย่างจริงจัง 

2) ความตื่นเต้น (Excitement)  คุณสมบัติของแบรนด์บุคคลที่มีพฤติกรรมชอบความตื่นเต้น 
ท้าทายในสิ่งเร้าใจ ชอบผจญภัย สามารถสร้างสนุกสนาน สดใสมีชีวิตชีวา รักอิสระ มีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ มีจิตนการและมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวสูง เกิดความประทับใจและประหลาดใจได้
เสมอ 

3) ความสามารถ (Competence)  คุณสมบัติของแบรนด์บุคคลที่มีพฤติกรรมที่มีความสาม
รถ มีความมั่นใจในตัวเองสูง ฉลาดในด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ มีความสภาวะความเป็นผู้น าสูง มี
อิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่น ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและความประสบความส าเร็จในชีวิตสูง 

4) ความลึกลับซับซ้อน (Sophistication)   คุณสมบัติของแบรนด์บุคคลที่มีพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีมีรสนิยมชั้นสูง หรูหรา ความสง่างาม มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเฉพาะสุภาพสตรีหรือ
สุภาพบุรุษที่โดดเด่น ท าให้เกิดความมั่นใจและน่าเชื่อถือ  

5) ความรุนแรง (Ruggedness)  คุณสมบัติของแบรนด์บุคคลที่มีพฤติกรรมความรุนแรง 
แข็งแรง คล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมสภาพที่โดดเด่นแตกต่างมีเอกลักษณ์ความเป็นชาย
หรือนักกีฬาสูง  

จากกล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าคุณสมบัติของแบรนด์บุคคลที่มีพฤติกรรมมาจาก
บุคลิกภาพส่วนตัว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีแย่หรือพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพ ความรู้สึก และสถานะของคนและสังคมได้  

ปัจจัยที่ส าคัญต่อการสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ของบุคคล ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ 
ได้แก่ ประการที่ 1 คือ ความชัดเจนที่เกี่ยวข้อง (Relevant) คือ การบอกคุณสมบัติความเป็นคุณ ผ่าน
กระบวนการสื่อสารสู่บุคคลอ่ืนที่ชัดเจนและต้องเก่ียวข้องในความเป็นตัวตนของคุณ 



18 

 ประการที่ 2 คือ ความโดดเด่นที่แตกต่าง (Distinctive) คือ การด าเนินการวางแผน
ออกแบบสร้างความแตกต่างจากบุคคลอ่ืนที่เปรียบเสมือนพันธะสัญญาระหว่างบุคคล  

ประการที่ 3 คือ ความสม่ าเสมอที่คงเส้นคงวา (Consistent) คือ กระบวนการน าเสนอแบ
รนด์บุคคลที่ความโดดเด่น แตกต่าง อย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความจดจ าอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างชื่อเสียงในแบรนด์บุคคล นั้นประกอบไปด้วย ความรู้ของ
บุคคล (Knowledge)  ประสบการณ์บุคคล (Experience)  ต าแหน่ง (Credentials) การสนับสนุน
หรือการได้รับค าแนะน า (Backing)  การมีผู้สนับสนุน (Contributors)  การแสดงออกด้วย
เครื่องหมายสัญลักษณ์ (Signals)  ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback)  บริบท (Context)  ค่านิยมของ
สังคม (Social Value)  การเชื่อมต่อ (Connections)  (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554) 

บุคลิกภาพของบุคคล (Brand Personality) นั้นเป็นสิ่งที่ความส าคัญส าหรับมนุษย์มาก 
เนื่องจาก กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลนั้นผ่านกระบวนการคัดสรรคุณสมบัติที่ดีที่สุด ท าให้มนุษย์
รู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ สามารถส่งเสริมบทบาทหน้าที่ทางตนเองสื่อสารสู่สังคมที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ คือ การค้นพบตัวตนและการเป็นตัวของตัวเอง  
 2.2.6 แนวคิดการสือ่สารของแบรนดบ์ุคคล 

ในปัจจุบัน แนวคิดการสื่อสารทางตลาดถูกพัฒนาให้เป็นแนวคิดการสร้างคุณค่าให้กับตรา
สินค้า บริการหรือบุคคล ผ่านกระบวนการสื่อสารเครื่องมือทางการตลาดที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ 
(Relationship) เครือข่าย (Connections) ให้เกิดการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ตามหลัก
แนวคิดการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การที่แบรนด์สินค้า บริการหรือบุคคลจะเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคนั้นต้องผ่านกระบวนการ
สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้เข้าใจและคุ้นเคย ถ้าตลาดมีการแข่งขันที่สูงผู้บริโภคก็จะมีช่องทางเลือก
มากขึ้น แต่ถ้าไม่มีกระบวนการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ผู้บริโภคก็จะไม่ทราบ เช่นเดียวกับสื่อมวลชนใน
วงการบันเทิงที่ผลิตศิลปินมากข้ึนท าให้การแข่งขันก็สูงขึ้น ส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารที่จ าเป็นต้อง
สร้างการรับรู้และอธิบายถึงการเปิดตัวการใช้กระบวนการสื่อสารแบบผสมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และ
แบรนด์ของศิลปิน (Wertime, 1996, p. 258 อ้างใน วิลินดา นนทมาตร์, 2557) ดังนี้ 

1) การเปิดตัวด้วยความถี่ (Frequency Exposure) ซึ่งเป็นการเปิดตัวแบบสื่อดั้งเดิม ตาม
เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ นิตยสาร ปูายโฆษณา เป็นต้น เพ่ือสร้างการ
กระตุ้นการรับรู้ของสื่อมวลชนบ่อยครั้งและการสร้างเงื่อนไขการท าซ้ าๆ จนประสบผลส าเร็จ  

2) การเปิดตัวด้วยการสนับสนุน (Advocacy Exposure) เป็นการที่คนหนึ่งกล่าวถึงบุคคลคน
หนึ่งให้เกิดความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่พูดถึงตัวเองโดยตรง การสร้างอิทธิพลของผู้บริโภคตาม
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความม่ันใจ ให้สอดคล้องกับ
สื่อมวลชนลและบริโภคได้รับรู้ 
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3) การเปิดตัวด้วยการใช้ไวรัล (Viral Exposure) เป็นการกระจายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่อง
ที่ชัดเจน สนุกสนานและบอกต่อๆ กัน ดังนั้น กระบวนการสื่อสารด้วยการใช้ไวรัลจะต้องสร้างคอน
เทนต์ที่บ่งบอกภาพลักษณ์ของบุคคลได้ด้วย 

4) การเปิดตัวกับกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟูน (Affinity Group Exposure) การใช้ค า
ว่า “เรา” ภายใต้จิตใต้ส านึกของความสัมพันธ์แน่นแฟูน โดยนัยยะความเป็นปัจเจกได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟูนบนพ้ืนฐานพลวัตกลุ่ม ที่สามารถแลกเปลี่ยนหรือสนับสนุน
ช่วยเหลือกัน 

5) การเปิดตัวในเชิงบริบท (Contextual Exposure) เป็นการเชื่อมต่อสินค้า บริการหรือ
ผลงานจากบุคคลผ่านกระบวนการสื่อสารโฆษณาสัมพันธ์ซ้ าๆ จนกระทั่งจิตใต้ส านึกนั้นจะถูกเรียก
ออกมาเอง ตัวอย่างเช่น การฟังเพลงของศิลปินนักร้องดังที่ได้ยินบ่อยๆ จนสามารถร้องได้โดยไม่เคย
ฝึกมาก่อน เป็นต้น ซึ่งการเปิดตัวในเชิงบริบทจะเกิดข้ึนเมื่อได้ยินหรือพบเห็นเหตุการณ์ในเวลาหรือ
สถานที่ที่สามารถเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภคและสังคมได้ 

6) การเปิดตัวด้วยประสบการณ์ (Experiential Exposure) เป็นข้อพิสูจน์ให้เกิดการทดลอง 
เกิดความรู้สึกจริงใจ ตื่นเต้น ซับซ้อนหรือเกรงขาม เพ่ือเป็นประสบการณ์ร่วมในการรับรู้ของผู้บริโภค  
 2.2.7 การดแูลรักษาภาพลักษณเ์พื่อความยัง่ยืนของแบรนดบ์ุคคล 

Blackwell & Stephan (2004, p. 293 อ้างใน วิลินดา นนทมาตร์, 2557) กล่าวว่า “การ
รักษาและพัฒนาแบรนด์เป็นวิธีที่ประหยัดและคุ้มค่ากว่าการลงทุนสร้างแบรนด์ใหม่ ภาพลักษณ์ของ
บุคคลทั้งหมดจะปรากฏผ่านสื่อมวลชนให้สังคมรับรู้ถึงความเป็นตัวตนที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ภายใต้
ความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละกลุ่มในสังคมและกลุ่มเปูาหมายให้กลายเป็น “แบรนด์” ของคนนั้น” ให้
ภาพลักษณ์ดูดีจนมีชื่อเสียง ดังนั้น ศิลปินจ าเป็นที่ต้องดูแลรักษาภาพลักษณ์ แบรนด์บุคคลที่ดีต่อ
สื่อมวลชนและสังคม และสิ่งที่ส าคัญสูงสุดของการดูแลรักษาภาพลักษณ์ คือ ผู้บริโภคหรือแฟนคลับ
จงภักดีศิลปิน ผลักดันให้เกิดความโดดเด่น ถูกใจตอบสนองกลุ่มแฟนคลับให้ได้มาและยั่งยืนที่สุด 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการสื่อสารนั้นก็คือ การสื่อสารที่คงเส้นคงวามีความ
สม่ าเสมอ จนเกิดความมั่นคง (Consistency) รักษาคุณสมบัติของแบรนด์บุคคลไว้อย่างมั่นคงให้นาน
ที่สุด และยังช่วยยึดมั่นถึงครองต าแหน่งในตลาด และยึดครองอัตลักษณ์ และเกิดประสิทธิภาพในด้าน
การเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดแบรนด์บุคคล ได้แก่ งานวิจัยของ
ศศิธร กลัดเจริญ (2558) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ศิลปินให้มีชื่อเสียง โดยนักปั้นที่เป็น
ผู้จัดการผู้จัดการ” ผลการวิจัยพบว่า การมีชื่อเสียงของศิลปินนั้นเกิดจากปัจจัยและบุคคลหลายกลุ่ม 
ตัวอย่างเช่น ฝุายการผลิตภาพยนตร์ รายโทรทัศน์ ผู้จัดละคร เอเจนซี่ นักปั้น สื่อมวลชน เป็นต้น 
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ส าหรับ “นักปั้น” นั้นเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลในวงการสื่อบันเทิงมาก และพบว่า กระบวนการ
สร้างแบรนด์บุคคลในศิลปินมีชื่อเสียงมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1. การค้นหาคุณสมบัติของศิลปินดังที่ได้ก าหนดเอาไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากท่ีสุดของ
การวางแผนกรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินงานของนักปั้น  

2. การสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่ง  
3. การสื่อสารให้สาธารณชนได้รับรู้และจดจ าศิลปิน  
4. การรักษาชื่อเสียงให้นานที่สุด โดยการด าเนินงานควบคู่กับการรักษาภาพลักษณ์เชิงบวก

และช่วยส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับศิลปินอีกด้วย 
นอกจากนี้ การสร้างชื่อเสียงในระยะยาวให้ได้นาน ตัวศิลปินเองควรจะมีการพัฒนาทางด้าน

จิตใจให้มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ทัศนคติ ค่านิยมที่ดี พัฒนารูปลักษณ์ภายนอกและศักยภาพ 
ความสามารถการท างาน เพื่อรับมือกับกับปัญหาและการแข่งขันที่ศิลปินทุกคนต้องพบ และ “การลืม
ตัวตนที่แท้จริง” ในวันประสบความส าเร็จสูงสุด นักปั้นรุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสในวงการ ควรมีการ
ฝึกฝนการสื่อสารให้ช านาญให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด  

งานวิจัยของวิลินดา นนทมาตร์ (2557) ศึกษาเรื่อง “การสร้างแบรนด์บุคคลในธุรกิจเพลง
ลูกทุ่ง กรณีศึกษา หญิงลี ศรีจุมพล” เพ่ือศึกษาการสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในธุรกิจเพลง
ลูกทุ่ง การสร้างภาพลักษณ์ในมุมมองของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่าการสร้างแบรนด์บุคคลในธุรกิจ
เพลงลูกทุ่งเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของหญิงลี ศรีจุมพล มีการก าหนดรูปแบบอัตลักษณ์ในด้านภาพ เสียง 
และพฤติกรรม การประพันธ์เพลง การออกแบบก ากับท่าเต้นที่เน้นสรีระช่วงอก การแต่งหน้าแบบ
ธรรมชาติ ทรงผมทรงก้นหอย การแต่งกายชุดลูกทุ่งแบบอีสานผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่ ทั้งนี้มี
การวางแผนการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้โดดเด่นและแตกต่าง โดยกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์บุคคลและการ
ดูแลภาพลักษณ์ของศิลปินนักร้องมาใช้เพ่ือขยายฐานผู้ฟังผู้บริโภคให้กว้างขวางขึ้น  

งานวิจัยของ ปัฐมะทิพย์ หมั่นประพฤติ (2551) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารของศิลปิน
กับการสร้างภาพลักษณ์ต่อสื่อมวลชน : กรณีศึกษา บริษัท อาร์เอส จ ากัด”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการน ากลยุทธ์การสื่อสารมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ศิลปินต่อสื่อมวลชน ศึกษารูปแบบวิธีการ
สื่อสารของศิลปินกับองค์กรเพ่ือให้การท างานที่มีประสิทธิภาพและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ศิลปินต่อองค์กรและสื่อมวลชน โดยใช้แนวคิดการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  

ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินต่อสื่อมวลชนนั้นมีปัจจัย
ที่ส าคัญประกอบด้วย (1) การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส (2) การมีสัมมาคารวะ การไหว้ (3) 
การพูดจาอ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ (4) การแสดงถึงความจริงใจ (5) ความเสมอต้น
เสมอปลาย (6) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
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กลยุทธ์การสื่อสารของศิลปินกับบุคคลขององค์กรเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพต้องมี
ปัจจัยส าคัญที่ประกอบด้วย (1) การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส (2) การแสดงถึงความเป็นตัว
ของตัวเอง (3) การพูดตรง สักถามหรือเปิดเผยถึงปัญหาในการท างาน (4) การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และ (5) สามารถปรับตัวเองเข้ากับผู้อ่ืนได้   

แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาระหว่างศิลปินกับองค์กรและสื่อมวลชน มีปัจจัยส าคัญที่
ประกอบด้วย  (1) การพูดคุยและการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน  (2) การออกมาขอโทษในสิ่งที่ผิด
และชี้แจงข้อเท็จจริง   (3) การให้ผู้ใหญ่ออกมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงด้วยการจัดแถลงข่าว เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อสื่อมวลชนและยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรและ
ศิลปินอีกด้วย 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่องการสร้างแบรนด์บุคคลมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการสร้างแบ
รนด์บุคคลของศิลปินที่การได้รับการยอมรับและรักษาให้อยู่ในวงสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพโดเด่น
และสง่างาม ซึ่งการสร้างแบรนด์บุคคลในที่นี้ไม่ต่างไปจากการเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าหรือบริการที่
ต้องสื่อสารและตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของของกลุ่มเปูาหมายหรือผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 
รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ ความแตกต่างเฉพาะตนจากคู่แข่งขันในการตลาดที่จะส่งผลถึงจ านวนงาน 
รายได้และความนิยมของศิลปินที่เพ่ิมขึ้นหรือน้อยลงได้อีกด้วย 

 

2.3 แนวคิดการสือ่สารทางการตลาด (Integrated Marketing Communication) 
การสื่อสารการตลาด IMC (Marketing communications) ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ค า คือ 

ค าว่า “การสื่อสาร” (Communications) ซึ่งหมายถึง กระบวนสื่อสารและถ่ายทอดความหมาย
ระหว่างตัวบุคคลหรือองค์กร  ค าว่า “การตลาด” (Marketing) หมายถึง กิจกรรมที่ถูกก าหนดและได้
ด าเนินการโดยบริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่มีความประสงค์ท่ีจะแลกเปลี่ยนมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
กับผู้บริโภค  

Shimp (2000 อ้างใน ขวัญพร หวลระลึก, 2552) ให้ค าจ ากัดความ “การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ (IMC)” เป็นกระบวนการพัฒนาและด าเนินการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มเปูาหมาย 
โดยเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมความต้องการและน าผลการศึกษาที่ได้นั้นกลับมาพัฒนาต่อยอด เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานและวิธีการการสื่อสารที่จูงใจกับกลุ่มเปูาหมายได้อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง 
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 2.3.1 บทบาทของการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ (IMC) 
โดยปกติแล้วจะแบ่งวิธีการด าเนินการบทบาทหลักออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ 
   1) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) โดยน าเอาตราสินค้าหรือบริการ
ไปเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง เพ่ือสร้างจุดยืนของสินค้าและบริการที่โดดเด่นและ
แตกต่างให้กับผู้บริโภค 
   2) กลยุทธ์สร้างคุณค่าเพ่ิม (Added Value) โดยเน้นการสร้างและเพ่ิมคุณค่าให้เกิด
ความพิเศษ (Extra Value) เพ่ือให้ลูกค้าหรือกลุ่มเปูาหมายได้รับคุณค่าและความพิเศษของตราสินค้า
หรือบริการ  
   3) กลยุทธ์สร้างความผสมผสาน (Integration) โดยผสมผสานเครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียว ท าให้ตราสินค้าหรือบริการที่วางแผนและ
ก าหนดไว้เกิดประสิทธิภาพคงที่และสม่ าเสมอ เพ่ือท าหน้าที่ควบคู่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่
กล่าวมา 
  2.3.2 เครื่องมือสือ่สารการตลาด (IMC) ประกอบด้วย 
   1) การโฆษณา (Advertising) เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทการสื่อสารจาก
ผู้ส่งสารถึงผู้รับสารทางเดียว (above-the-line) ในรูปแบบการโน้มน้าวจิตใจให้ผู้บริโภคให้เกิด
พฤติกรรมความสนใจและความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการการผลิตโฆษณา หน้าที่ของการ
โฆษณานั้นมีความแตกต่างและหลากหลาย โดยจะข้ึนอยู่กับผู้ผลิตโฆษณาว่ามีวัตถุประสงค์ความต้อง
อย่างไร เกิดผลบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางเอาไว้อย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (Bovee, et al, 
1995 อ้างใน ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2557) 
   1.1) เพ่ือให้ข้อมูลและกระตุ้นการซื้อสินค้าหรือบริการและติดต่อสื่อสารกับ
ผู้บริโภคโดยตรง 
   1.2) เพ่ือบอกลักษณะ คุณสมบัติ ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการผ่านการ
น าเสนอท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง  
   1.3) เพ่ือกระตุ้นความชอบลูกค้าผู้บริโภคให้เกิดความภักดีในตราสินค้าหรือ
บริการมากขึ้นและกลับมาบริโภคอีกครั้ง 
   1.4) เพ่ือช่วยลดต้นทุนการสื่อสารการตลาดและเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย
เพ่ิมมากข้ึน 
  2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) กิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นเพ่ือ
น าเสนอลักษณะคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่เน้นการจูงใจให้ผู้บริโภคให้เกิดการซื้อขายทันที โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  (Balch & Belch, 1998 อ้างใน ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2557) 
   2.1) เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคได้ทดลองและเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ิมข้ึน 
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   2.2) เพ่ือเสริมการโฆษณาทางการตลาดให้สินค้าหรือบริการเกิดการสื่อสารกับ
ผู้บริโภคท่ีมีผลตอบรับที่เร็วยิ่งขึ้น 
   2.3) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   2.4) เพ่ือรักษาฐานของผู้บริโภคให้เลือกซ้ือสินค้าหรือบริการตลอดไปอย่างยั้ง
ยืน 
  3) การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public Relation and Publicity) มี
หน้าที่เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรหรือบริษัทและสินค้าหรือบริการได้อีกด้วย 
  4) การขายโดยผ่านบุคคลโดยตรง (Personal Selling) เป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
ระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภค (Face to Face) โดยผู้ขายนั้นจะคอยเชิญชวนให้ความช่วยเหลือแนะน า
ผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด (Evans & Berman, 1997 อ้างใน ดารา ทีปะปาล 
และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2557) 
  5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ติดต่อกับกลุ่มลูกค้า
ผู้บริโภคทางตรงโดยเน้นให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองและโต้ตอบได้ทันที ในรูปแบบการสื่อสารสอง
ทาง (Two-way Communication) ที่ประกอบไปด้วยการด าเนินงานใน 4 รูปแบบ (Kotler & 
Armstrong, 1997 อ้างใน ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2557) ดังนี้ 
   5.1) การใช้จดหมายและแคตตาล็อกในการด าเนินงานการตลาดทางตรง 
(Direct- mail and Catalog Marketing) หมายถึง การสื่อสารการตลาดด้วยใบโฆษณาหรือแคตตาล็
อกตัวอย่างสินค้า ฯลฯโดยตรงสู่กลุ่มเปูาหมายผ่านไปรษณีย์หรืออีเมล์ทางตรงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2) การใช้โทรศัพท์ในการด าเนินงานการตลาดทางตรง (Telemarketing) 
หมายถึง การสื่อสารการตลาดด้วยโทรศัพท์ เพ่ือน าเสนอคุณสมบัติสินค้าหรือบริการและขายสินค้า
หรือบริการแก่กลุ่มเปูาหมายทางตรงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.3) การใช้สื่อโทรทัศน์ในการด าเนินงานการตลาดทางตรง (Television 
Marketing) หมายถึง การสื่อสารการตลาดด้วยโทรทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ (1) การโฆษณา
เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายตอบสนองสินค้าหรือบริการโดยตรง  (2) การจัดโปรแกรมผังรายโทรทัศน์เพ่ือ
ขายสินค้าหรือบริการ 
   5.4) การใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานการตลาดทางตรง หมายถึง โดย
จัดท าแคตตาล็อก โฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้ขายและ
ผู้บริโภคสามารถสื่อสารพูดคุยผ่ายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สองทางได้ทันที   
  6) การบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ (Packaging) เป็นการด าเนินงานในด้านการออกแบบ
หีบห่อหรือภาชนะส าหรับสินค้าหรือบริการ  
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  7) การจัดกิจกรรมพิเศษและการอุปถัมภ์ (Event and Sponsorships)   
   7.1) ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) หรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing) จะจัดขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมกับตราสินค้าหรือบริการ โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารและส่งเสริมการขายเพ่ือให้ลูกค้าผู้บริโภครับรู้และจดจ าผ่านกิจกรรมพิเศษ  
   7.2) ด้านการอุปถัมภ์ (Sponsorships) มีผู้ให้การสนับสนุนทางสินค้า บริการ
หรือการเงิน เพ่ือที่จะได้ส่งเสริมและเผยแพร่ตราสินค้าหรือบริการ และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ลูกค้าอีกด้วย 
  8) การบริการลูกค้าผู้บริโภค (Customer Service) โดยแสดงถึงทัศนคติ ภาพลักษณ์ 
แบรนด์ของบริษัทหรือองค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อต่อกลุ่มเปูาหมาย บริษัทหรือองค์กรต้องส ารวจ
ความต้องการ และให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายให้เกิดความสะดวกสบายและพึงพอใจทั้งก่อน
และหลังใช้สินค้าหรือบริการ จนเกิดความน่าเชื่อถือมีทัศนคติท่ีดีและใช้สินค้าหรือบริการอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ งานวิจัยของ ศศิธร กลัดเจริญ 
(2558) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ศิลปินให้มีชื่อเสียง โดยนักปั้นที่เป็นผู้จัดการศิลปิน” 
ผลการวิจัยพบว่า “นักปั้น” นั้นเป็นปัจจัยส่วนส าคัญท่ีมีอิทธิพลอย่างมากในวงการสื่อบันเทิง ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลในศิลปินด้วยการสื่อสารให้สาธารณชนที่รับรู้และ
จดจ าในตัวศิลปินเป็นกระบวนการส าคัญโดยจะน าเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
มาใช้ ได้แก่ (1) การโฆษณา (2) การประชาสัมพันธ์ (3) พนักงานขาย (4) การส่งเสริมการขาย 
สื่อสารผ่านสื่อรูปแบบดั้งเดิมและสื่อรูปแบบใหม่ ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงและการรักษา
ชื่อเสียงให้นานที่สุด 

ดังนั้น การสื่อสารการตลาด (IMC)เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการประสมการสื่อสารและ
การตลาดของตราสินค้าหรือบริการมาด าเนินการก าหนดแผนงานรณรงค์ (Campaign) เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือองค์กร ได้แก่ การให้เนื้อหาข้อมูล (Information) ตรา
สินค้าหรือบริการแก่กลุ่มเปูาหมาย การจูงใจ (Persuading) กลุ่มเปูาหมายให้เลือกและการชักจูงหรือ
ชักน า (Inducing) ให้กลุ่มเปูาหมายเกิดพฤติกรรมความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการทันที นอกจากนี้
แล้วการสื่อสารทางการตลาดยังต้องคอยปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนงานการด าเนินงานให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมายผ่านกลยุทธ์และเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดสู่ผู้บริโภคให้เกิด
ประสิทธิภาพที่สุด   

แนวคิดเรื่องการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ช่วยเสริมความเข้าใจในการด าเนินงานในการ
สื่อสารระหว่างศิลปินสู่สื่อมวลชนและผู้บริโภค โดยจะใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง การผสมผสาน



25 

เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาในสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ควบคู่กับการสร้างบุคลิกภาพ การสร้าง
แบรนด์และการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของศิลปิน 

 
2.4 แนวคิดโมเดลลิ่ง 
 2.4.1 การบรหิารจัดการธรุกจิโมเดลลิง่ 

ธัญญรัตน์ สุขมงคลชัย (2558, หน้า 6–9) กล่าวว่า โมเดลลิง่ (Modeling) คือ บริษัทที่ท า
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดหางานในวงการบันเทิงท่ีท างานร่วมกันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงที่
ต้องการใช้บริการโมเดลลิ่งในการจัดศิลปินให้เหมาะสมกับงานในธุรกิจต่างๆ โดยโมเดลลิ่งจะหักค่า
นายหน้าหรือค่าหางานจากศิลปิน เพ่ือเป็นการตอบแทนในการหางานให้ ซ่ึงแต่ละธรุกิจก็มีวธิดี าเนนิงาน
ทีแตกต่างกัน ดังนี้ 

 1. ธุรกิจหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ มีความต้องการที่จัดหาศิลปินนายแบบและนางแบบ เพื่อ
มาถ่ายแบบหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นจากบรรณาธิการฝุายแฟชั่น (Fashions 
Editor) เพ่ือก าหนดขนาดและรูปแบบงานและส่งต่อไปยังฝุายสไตล์ลิสต์ (Stylist) ดูแลการแต่งหน้า 
ท าผม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 
ภาพที่ 2.1: รูปภาพแสดงโครงสร้างธุรกิจหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 
ที่มา:  ธัญญรัตน์ สุขมงคลชัย.  (2558).  โครงการจัดตั้งธุรกิจบริหารจัดการเอ็มซีและพริตตี้              
 (P.M.C. MODELING).  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 
    2. ธุรกิจโฆษณา เริ่มจากผู้ประกอบการหรือนายทุนเจ้าของสินค้าหรือบริการ 
(Product or Service) ที่มีความต้องการประชาสัมพันธ์น าเสนอสินค้าและบริการผ่านสื่อกลาง โดยเอ
เจนซี่โฆษณา (Agency) จะท าแผนธุรกิจทางการตลาด (Media Planning) ให้ผู้ประกอบการหรือ
นายทุน โดยที่จะติดต่อไปยังบริษัทโปรดักชั่นเฮ้าส์ (Production House) เพ่ือคัดสรรศิลปิน 
(Casting) ที่เหมาะสมกับงานผ่านโมเดลลิ่ง (Modeling) ให้จัดสรรงานแก่ศิลปินในสังกัด (Artist) ที่ท า
หน้าที่ผลิตผลงานโฆษณาท้ังภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง (TVC)   
 
 

Fashions Editor Stylist Modeling Artist 
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ภาพที่ 2.2: รูปภาพแสดงโครงสร้างธุรกิจโฆษณา 
 

 
 
 
 
 
ที่มา:  ธัญญรัตน์ สุขมงคลชัย.  (2558).  โครงการจัดตั้งธุรกิจบริหารจัดการเอ็มซีและพริตตี้              
 (P.M.C. MODELING).  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 
   3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ โดยแต่ละสถานีหรือแต่ละค่ายจะประชุมทีมงาน
รายการโทรทัศน์ (TV Programs) รวมถึงฝุายครีเอทีฟ (Creative) ที่ติดต่อโมเดลลิ่ง (Modeling) เพ่ือ
จัดหาศิลปินมาร่วมรายการ (Artist) หรือน าศิลปิน ผู้ชมรายการหน้าม้ามาร่วมชมรายการ 
 
ภาพที่ 2.3: รูปภาพแสดงโครงสร้างธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 
 
 
 
 
ที่มา:  ธัญญรัตน์ สุขมงคลชัย.  (2558).  โครงการจัดตั้งธุรกิจบริหารจัดการเอ็มซีและพริตตี้              
 (P.M.C. MODELING).  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 
   4. ธุรกิจละครโทรทัศน์ ภายในวงการโทรทัศน์แต่ละค่าย ผู้ก ากับละคร (Director) จะ
ประชุมทีมงานกองละคร และมอบหน้าที่แก่ผู้ช่วยผู้ก ากับในการคัดเลือกศิลปิน (Casting) ซึ่งส่วนใหญ่
กองละครจะมีศิลปินรายเก่า แต่ถ้าผู้ก ากับต้องการศิลปินเพ่ิมทางผู้ช่วยก็จะท าการติดต่อโมเดลลิ่ง 
(Modeling) ในการรับผิดชอบจัดหาและคัดสรรศิลปิน (Artist) เพ่ิมอีกด้วย 
 
 
 
 
 

Product / Service Agency 

Casting 

Production House 

Modeling Artist 

TV Programs Creative Modeling Artist 
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ภาพที่ 2.4: รูปภาพแสดงโครงสร้างธุรกิจละครโทรทัศน์ 
 
 
 
 
ที่มา:  ธัญญรัตน์ สุขมงคลชัย.  (2558).  โครงการจัดตั้งธุรกิจบริหารจัดการเอ็มซีและพริตตี้              
 (P.M.C. MODELING).  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 
    5. ธุรกิจภาพยนตร์ ภายในวงการภาพยนตร์แต่ละค่าย ผู้ก ากับละคร (Director) จะ
ประชุมทีมงานในการคัดเลือกศิลปิน (Casting) ซึ่งส่วนใหญ่กองละครจะมีศิลปินหลักที่อยู่ในวงการสื่อ
บันเทิงที่ทางทีมงานคัดเลือกรายชื่อได้ก่อนอยู่แล้ว แต่ถ้าผู้ก ากับต้องการศิลปินหลัก หรือประกอบเพิ่ม
ก็จะท าการติดต่อโมเดลลิ่ง (Modeling) ในการรับผิดชอบจัดหาและคัดสรรศิลปิน (Artist/Extra) เพ่ิม
อีกด้วย 
 
ภาพที่ 2.5: รูปภาพแสดงโครงสร้างธุรกิจภาพยนตร์ 
 
 
 
 
ที่มา:  ธัญญรัตน์ สุขมงคลชัย.  (2558).  โครงการจัดตั้งธุรกิจบริหารจัดการเอ็มซีและพริตตี้              
 (P.M.C. MODELING).  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 

  6. การจัดงานการตลาดเชิงกิจกรรมหรืองานอีเว้นท์ โดยผู้ประกอบการหรือนายทุน
เจ้าของสินค้าหรือบริการ มีความต้องการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ (Event) ผ่านบริษัทรับจัดงาน 
(Organizer) เพ่ือหาสถานที่ รูปแบบการจักงาน ข้อเสนอภายในงาน รวมถึงการจัดการศิลปิน โดยจะ
ท าการติดต่อโมเดลลิ่ง (Modeling) ในการรับผิดชอบจัดหาและคัดสรรศิลปิน (Artist) ร่วมงาน
กิจกรรมนั้นๆ 

 
 
 
 

Director Casting Modeling Artist/ Extra 

Director Casting Modeling Artist/ Extra 
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ภาพที่ 2.6: รูปภาพแสดงโครงสร้างธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 
 
 
 
ที่มา:  ธัญญรัตน์ สุขมงคลชัย.  (2558).  โครงการจัดตั้งธุรกิจบริหารจัดการเอ็มซีและพริตตี้              
 (P.M.C. MODELING).  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 

จากแนวคิดโมเดลลิ่ง ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจในการด าเนินงานของธุรกิจการจัดหาและคัดสรร
ศิลปินหรือโมเดลลิ่ง รวมถึงการจัดหางานในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ได้แก่ ธุรกิจหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ 
ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจละครโทรทัศน์ ธุรกิจภาพยนตร์ ธรุกิจการจัด
งานการตลาดเชิงกิจกรรมที่ความต้องการจะใช้ศิลปินในน าเสนอให้เหมาะสมและผลักดันให้
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงให้เติบโตได้อีกด้วย 
 2.4.2 การบรกิารหลงัการขายเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็  

การบริการหลังการขายเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จต้องค านึงถึงหลักการอ่ืนๆ เพื่อให้
กระบวนการขายมีคุณภาพและประสบผลส าเร็จให้เกิดความยั่งยืนตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้นั้น ต้องอาศัยพ้ืนฐานของการศึกษา การเรียนรู้และประสบการณ์เข้ามาช่วย ตามหลัก
ทฤษฎี AIDAS (Cundiff, Edward & Govonin, 1995, pp. 289-290 อ้างใน ปัทมวัลย์ ยะคะเสม, 
2552, หน้า14) ประกอบด้วย  

A : Attention ความเอาใจใส่ 
I : Interest ความสนใจ 
D : Desire ความปรารถนาหรือความต้องการ 
A : Action การตัดสินใจที่จะตกลงซื้อ 
S : Satisfaction ความพึงพอใจและรักษาให้เกิดความยั่งยืน 
การน าทฤษฎี AIDAs ไปใช้ในการด าเนินงานขั้นแรกตั้งเริ่มจากความเอาใจใส่ (Attention) 

สร้างประสบการณ์และคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการให้น่าสนใจ (Interest) ในครั้งแรกและทุกๆ 
ครั้ง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการ (Desire) และพิจารณาประกอบการตัดสินใจที่จะซ้ือ
สินค้าหรือบริการ (Action) ให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) เพ่ือตอกย้ าสร้างความเชื่อมั่นที่ตรง
กับผลการตัดสินใจและตามความต้องการ รวมถึงการรักษาให้กลับมาซื้อซ้ าและขยายฐาน
กลุ่มเปูาหมายใหม่เพ่ิมข้ึน  

Product / Service Organizer Modeling Artist/ Extra 
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ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นสินค้าในรูปแบบการบริการ ที่ส าคัญต่อกระบวนการท างานและ
การน าเสนอ สินค้าหรือบริการให้เกิดความน่าสนใจ ตรงความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ให้ตัดสินใจเลือกใช้ศิลปินหรือผู้ที่มีชื่อเสียงน าเสนอสินค้าและบริหารผ่านช่องทางการน าเสนอบนสื่อ
ต่างๆ ให้เกิดความพึงพอใจที่ชัดเจน โดดเด่นแตกต่างและประสบผลส าเร็จให้เกิดความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง 

 
2.5 แนวคิดการบรหิารจัดการความเสีย่ง  

ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ (2552) กล่าวว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management Process) หมายถึง ความเสี่ยง (Risk) ความไม่แน่นอนที่ส่งผลตรงต่อประสบการณ์
หรือเหตุการณ์ (Event) ที่เป็นไปได้ทั้งในเชิงบวกหรือโอกาส (Opportunity) และเชิงลบอย่าง
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (threat) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการธุรกิจจะต้อง
ประเมิน (Assess) ความเสี่ยงและหาวิธีการบริหารจัดการที่ตอบสนอง (Responses) กับเหตุการณ์ที่
ไม่แน่นอน เพ่ือให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับหรือน้อยที่สุด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้เสมอ  
 2.5.1 ประเภทของความเสีย่ง  

ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ (2552) กล่าวว่า ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนและส่งผลให้การด าเนินการหรือประกอบธุรกิจเบี่ยงเบนไปความคาดหวัง แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่  
  1. ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในตลาด
ทั้งระบบ ที่ทุกธุรกิจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการ
คาดการณ์ เช่น ความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากการเมืองและสงคราม ความเสี่ยงจาก
การก่อการร้าย เป็นต้น  
โดยความเสี่ยงเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่สามารถหาทางปูองกันได้ แต่สามารถตั้งรับโดยการวางแผนใน
ยามฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์และลดผลกระทบให้น้อยที่สุด 
  2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์เฉพาะธุรกิจนั้นเท่านั้น (ความเสี่ยงจากการ
ลงทุน, 2557) 
 2.5.2 กรอบความเสีย่งธรุกจิ (Business Risk Model Framework)  
 กรอบความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk Model Framework) คือ การตั้งกรอบเพ่ือช่วยให้
ทุกระดับในองค์กรสามารถชี้ชัดและเห็นถึงทิศทางความเป็นไปได้ของความเสี่ยงให้ง่ายขึ้น ความเสี่ยง
ของธุรกิจที่จะเกิดข้ึนในองค์กรนั้น แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic 
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Risk)  2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk) 
 ฐิติวรรณ มหาวิจิตร (2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูล (Descriptive Analysis) ในเชิง
ธุรกิจมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ถึง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและหาความเป็นไปได้และลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 
 1. ความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing) โดยส ารวจภาพรวมของสภาพแวดล้อมทาง
การตลาดในขณะนั้นว่าขาดประสิทธิภาพในการพัฒนา เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย สร้างจุดแข็ง ความแตกต่างของรายได้และชื่อเสียงให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและมีแบ่ง
ทางการตลาดได้  
 2. ความเป็นไปได้ทางการเมือง (Political) ทางภาครัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นพัฒนาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิต การขายและการบริการในการท างานแบบใหม่ที่มีปัจจัยมาจาก
ความสามารถ ทักษะพิเศษเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจในทุกๆ ด้านเพื่อธุรกิจเกิดโอกาสที่อยู่รอดได้อย่าง
มั่นคง 
 3. ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ (Economy) จากปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ าทั่วโลกส่งผลถึง
พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ีต้องลดปริมาณค่าใช้จ่าย ดังนั้น พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีต้องการความคุ้มค่าท่ีมีราคาถูกมากข้ึน ด้วยการก าหนดกลยุทธ์ราคา
และวางแผนการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายเฉพาะได้อย่างกว้างขวางและมากท่ีสุด  
 4. ความเป็นไปได้ทางด้านสังคม (Society) กระแสของวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่คงท่ีและมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าสภาวะทางสังคมนั้นส่งผลในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
 5. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลย ี(Technology) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลต่อ
พฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันเกิดชุมชนออนไลน์บนใน
โลกอินเตอร์เน็ต (Community) ให้เกิดการอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น  
 2.5.3 แนวคิดวฎัจกัรวงจรชวีติผลติภัณฑ ์(Product Life Cycle) 
 หลักการส าคัญของการสร้างตราสินค้า (Branding) โดยน าศาสตร์แนวคิดเก่ียวกับวัฎจักร
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) เข้ามาประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการให้มีคุณสมบัติที่จับ
ต้องได้ (Tangible Attributes) และคุณสมบัติที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Attribute) เมื่อสินค้า
บริการหรือบุคคลถูกน าออกสู่ตลาดก็จะเข้าสู่วัฎจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ถ้า
หากสินค้า บริการหรือบุคคลได้รับการยอมรับจากตลาดกลุ่มเปูาหมายอย่างดีก็จะส่งผลถึงยอดขายที่
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อกลุ่มเปูาหมายไม่ต้องการและมีการแข่งขันสูงหรือมีตลาดทดแทนสินค้า 



31 

บริการหรือบุคคลเก่าก็จะเกิดความเสี่ยงของธุรกิจ ส่งผลให้ยอดขายลดลงและอาจจะหายไปจากวงจร
ตลาดในที่สุด 
 วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยวงจร 4 ขั้นตอน คือ  
 1) ขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ (Product Introduction) การน าสินค้า บริการหรือบุคคลออกสู่
ตลาดครั้งแรก โดยอาศัยเครื่องมือส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เพ่ือติดต่อสื่อสารกับ
สื่อมวลชน ผู้บริโภคและสาธารณชน 
 2) ขั้นตลาดเจริญเติบโต (Market Growth) การยอมรับและเพ่ิมยอดขายในสินค้า บริการ
หรือบุคคลด้วยอัตราที่เร็วและสูงขึ้นท าให้เกิดอัตราผลก าไรที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากคู่
แข่งขันที่เข้ามามากข้ึน ดังนั้น ขั้นตอนนี้ควรเน้นการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดดเน้น
กระบวนการสร้างตราสินค้า (Brand Preferences) และใช้เครื่องมือส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) มากขึ้น 
 3) ขั้นตลาดอ่ิมตัว (Market Maturity)  ผู้บริโภคหรือกลุ่มเปูาหมายเข้าถึงตัวบุคคล รวมถึง
สินค้า และบริการแทบทุกระดับ อีกทั้งมีคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้นและผู้บริโภคเริ่มสนใจน้อยลงส่งผลให้
ยอดขายไม่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ขั้นตอนนี้ควรน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ให้เหมาะสม ซึ่ง
อาจจะปรับปรุงหรือสร้างสินค้า บริการหรือบุคคลให้เกิดแตกต่าง เพื่อรักษาฐานตลาดและผู้บริโภคให้
นานและยั่งยืนที่สุด  
 4) ขั้นยอดขายตกต่ า (Sales Decline) การถึงจุดอ่ิมตัวของสินค้า บริการหรือบุคคลท าให้
ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงและขาดทุน ดังนั้น ขั้นตอนนี้คือส่งในการตัดสินใจในการยุติธุรกิจเพ่ือ
ออกจากตลาดหรือวางแผนด าเนินการธุรกิจต่อไป 
 ดังนั้น ระยะเวลาของการด าเนินงานในด้านบุคคล สินค้าและบริการแต่ละชนิดจะอยู่ในวัฎ
จักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เท่ากัน วงจรชีวิตใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยี กลยุทธ์ ประสิทธิภาพ 
ความก้าวหน้าที่สูงกว่าและดีกว่า เพื่อเข้ามาแทนที่และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สิ้นสุด 

 ศิริกุล เลากัยกุล (2558 อ้างใน จงดี อามฤคขจร และ นรินรัตน์ พรหมพิทักษ์, 2558) การ
พัฒนาแบรนด์ที่ยั่งยืนนั้นต้องยึดหลัก 3P คือ (1) Profit ก าไรในการประกอบธุรกิจ  (2) People 
บุคคลกร พนักงาน ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการเอาใจใส่  (3) Planet คือ การส่งเสริม
การท า CSR อย่างสม่ าเสมอเพ่ือความยั่งยืนและความพอเพียงของแบรนด์ และการน าเสนอแบรนด์
โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ มาบริหารจัดการปูองกันความเสี่ยง ได้แก่ (1) 
การรู้จักประมาณตนที่เปรียบเสมือนกับ Brand DNA ที่ต้องรู้จักจุดแข็งของแบรนด์นั้นให้เหมาะกับ
ศักยภาพและรู้ทิศทางในการพัฒนาแบรนด์ตนเอง  (2) การมีเหตุและผลที่เปรียบเสมือนกับ Strategic 
Management เป็นการวางแผนธุรกิจการจัดการที่มีแบบแผนโดยเริ่มจากขั้นตอนการผลิตจนกระท่ัง
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ขั้นตอนการบริการลูกค้าหลังการขาย  (3) การมีภูมิคุ้มกันที่เปรียบเสมือน Risk Management การ
เตรียมความพร้อมที่จะเกิดความเสี่ยงและหาทางแก้ไขปัญหา บทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้จัดการ
ศิลปิน : ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตรงกับแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง เริ่มต้นจาก 
“คุณเอ ศุภชัย หรือ คุณศุภชัย ศรีวิจิตร” ผู้จัดการดาราที่ท างานเบื้องหลังวงการบันเทิง โดยมี
คาแรคเตอร์ที่ชอบหิ้วกระเป๋าใบละแสนจนกลายเป็นโลโก้หรือแบรนด์บุคคลของตัวเอง นอกจากนี้ยัง
เป็นนักปั้นดารามือทองดังประดับวงการสื่อบันเทิง อาทิ คุณพัชราภา ไชยเชื้อ (อ้ัม)  คุณ ณัฐวุฒิ 
สะกิดใจ (ป๋อ)  คุณไปรยา สวนดอกไม้ (ปู)  คุณศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์)  คุณปริญ สุภารัตน์ (หมาก)  
คุณณเดชน์ คูกิมิยะ  คุณวรรณรท สนธิไชย (วิว)  คุณยุกต์ ส่งไพศาล (สน) และศิลปินท่านอื่นอีกมา
หมาย และนอกจากนี้คุณศุภชัยยังเป็นนักขายชั้นเลิศที่วางแผนกวาดให้ศิลปินในสังกัดเป็นพรีเซ็นเตอร์
สินค้าชื่อดังเกือบทั้งตลาดอีกมากมาย (““เอ ศุภชัย จากตัวประกอบ”, 2554) 
 คุณศุภชัย ศรีวิจิตรได้สร้างบ้านราคา 50 ล้าน เพ่ือเปิดเป็น “โรงเรียนดัดสันดานดารา” หรือ
ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บ้านซูเปอร์สตาร์” เปรียบเสมือนโรงเรียนฝึกการใช้ชีวิตเรียนรู้วิธีการเป็น
ดารา เพื่อเตรียมตัวและเตรียมใจสู่การเป็นศิลปินหรือซูเปอร์สตาร์ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย
ห้องนอนทั้งหมด 20 ห้อง ฟิตเนสพร้อมสระว่ายน้ า ห้องประชุม ห้องเรียนแอ็คติ้งและมีสวน ทุ่งนา 
บ่อเลี้ยงปลา จ านวน 15 ไร่ โดยออกแบบให้เหมือนยกบ้านคุณศุภชัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาไว้ที่
กรุงเทพฯ เพื่อให้ดาราเห็นถึงการชีวิตที่แท้จริง  
 กฎเหล็กของ “บ้านซูเปอร์สตาร์” ก่อนเข้าบ้านก็จะเจอพ่ีเลี้ยงดารารุ่นพ่ีที่จะแนะน าการ
ปฏิบัติตัวและเรียนรู้ชีวิตในวงการสื่อบันเทิง ซึ่งทุกเช้าจะมีคลาสเรียนแอ็คติ้ง ออกก าลังกาย เรียน
ปรับบุคลิกภาพ มีสวัสดิการ ประกันชีวิต มีพี่เลี้ยงคอยประกบ ซึ่งก่อนที่เด็กจะมาอยู่ก็ต้องได้รับการ
อนุญาตของพ่อแม่เขาก่อนว่ามีกฎระเบียบและวิธีการท าโทษอย่างไร                                                                 
 กฎข้อแรก คือ “ห้ามเสพยาเสพติด” ในความเป็นจริงแล้วไม่พบศิลปินในสังกัดที่เสพยาเสพ
ติด เพราะคุณศุภชัยได้คัดเลือกเด็กที่ดีเข้าสังกัดในระดับหนึ่ง แต่มีปูองกันการหนีเที่ยวหรือการดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 กฎข้อที่สอง คือ “ห้ามกินกันเอง” ภายในบ้านมีการแบ่งแยกเขตจ ากัดผู้หญิงกับผู้ชาย ใน
ด้านความรักไม่สามารถห้ามได้ แต่ถ้าเป็นแฟนและเลิกส่งผลถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวมองหน้ากัน
ล าบากและอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องงานที่จะตามมาได้อีกด้วย 
 นอกจากนี้ ห้ามทิ้งการเรียน ห้ามนอนตื่นสาย รับโฆษณาตัวไหนแล้วต้องใช้สินค้าตัวนั้น ใน
การท างานและการใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่กันด้วยใจไม่มีสัญญาว่าต้องหักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ หลังจากหัก
ภาษแีล้วศิลปินอยากจะให้เท่าไหร่แล้วแต่ เพราะสัญญาใบเดียวมันไม่สามารถกุมหัวใจคนได้ทั้งหัวใจ
แต่ต้องอย่าลืมความกตัญญูทั้งพ่อแม่ตนเองและผู้มีพระคุณทุกคน 
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 “บ้านเรามันเหมือนต้นไม้เหมือนรังนก ถ้านกตัวไหนโตแล้วอยากจะบินไปหากินไปสร้างรังที่
ต้นไม้อ่ืนก็ได้ แต่ถ้าคุณไปสร้างรังที่ต้นไม้อ่ืนแล้วอยู่ไม่ได้ รังนี้ก็พร้อมที่จะให้คุณกลับมาได้ตลอดเวลา 
นี่เป็นสิ่งที่เราบอกกับเด็กทุกคนไว้ตลอดเวลา” คุณศุภชัย ศรีวิจิตรได้กล่าวไว้ (““เอ ศุภชัย จากตัว
ประกอบ”, 2554) 
  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง “แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง” มาใช้กับการ
วางแผนจัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล โดยมีกรอบการบริหาร
จัดการดูแลความเสี่ยงของศิลปินในสังกัดให้เป็นระบบและทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมถึงการ
เรียนรู้และควบคุมสภาพปัจจัยภายในและภายนอกให้เหมาะสมและชัดเจน ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก 
การให้ค าปรึกษา การพัฒนาศักยภาพความสามารถ การศึกษา มีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ การ
บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการการรักษาพยาบาล เป็นต้น เพ่ือให้ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงเกิด
บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่าง ได้รับการยอมรับและเกิดความ
น่าเชื่อถือสู่สาธารณชน  
 



บทที ่3 
วธิดี าเนินงานวจิยั 

 
งานวิจัยเรื่อง “การสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และบุคคลของศิลปินในยุคดิจิทัล” เป็น

งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการสร้างและดูแลบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบ
รนด์บุคคลของศิลปินต่อสื่อมวลชนและสาธาราณะชนในยุคดิจิทัล โดยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งระเบียบวิธีการวิจัยประกอบด้วย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย 
3.4 ประเด็นที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 3.1.1 การวเิคราะห์กลุม่ผูส้ง่สาร 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
วิธีการด าเนินวิจัยแบบ “สัมภาษณ์แบบเจาะลึก”(In–Depth Interview) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และกระบวนการเจาะข้อมูลเชิงลึกตามแนวทางการกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์บุคคล  
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1. ศิลปินนักร้อง นักแสดง ได้แก่ 
  1.1 วรกฤต วรกุล (การสื่อสารส่วนบุคคล, 14 กันยายน 2560) (จัมโบ้ The star 12 
นักร้องและนักแสดงสังกัดบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด)  
  1.2 ปราชญา เรืองโรจน์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 กันยายน 2560) (สิงโต Sotus the 
Series นักแสดงสังกัดบบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด) 
 2. ผู้จัดการหรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน ได้แก่ 
  2.1 ลักขณา ลีละยุทธโยธิน  (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) (กรรมการ
และท่ีปรึกษาอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม  แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน))   
  2.2 กนกอร ขัตติยากรจรูญ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) (ผู้จัดการ
ดูแลศิลปิน บริษัท เลิฟอีส จ ากัด)   
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  2.3 ยชญ กรณ์หิรัญ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560) (ผู้บริหารและ
ผู้จัดการศิลปิน บริษัท CCDM จ ากัด)   
  2.4 วาสนา ทิพพิลา (คุณฝน) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 กันยายน 2560) (ผู้
ประสานงานและบริหารดูแลศิลปิน บริษัท มีตา ทาเลนต์ แมเนจเมนต์ จ ากัด)   
  2.5 ปรีดิยุช รัตนงาม (คุณก้อง) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 ตุลาคม 2560) (ผู้จัดการ
แผนกคัดเลือกศิลปิน บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน))  
 3. ครูผู้สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  3.1 วสันต์ คริส พีเธอร์สัน (ครูคริส) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 17 กรกฎาคม 2560) 
(ผู้ช่วยสถาบัน The Drama Academy) 
  3.2 ศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์ (ครูเมรัน) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
(สถาบัน Actlab55) 
  3.3 ธิติพัทธ์ เต็ง (ครูต้น) (การสื่อสารส่วนบุคคล, 21 กันยายน 2560) (สถาบัน Act 
Arts Performing Arts Center)  
 3.1.2 การวเิคราะห์กลุม่ผูร้บัสาร 

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Focus Group Interview) โดยใช้เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่างในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแฟนคลับที่ชื่นชอบและติดตามผลงานศิลปิน จ านวน 10 คน 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย เป็นกลางและความเที่ยงตรง 

 
3.2. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

3.2.1 ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแหล่งข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบกับงานวิจัย เพ่ือมาสร้างแบบค าถามและการวิเคราะห์ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ศิลปิน ผู้จัดการหรือฝ่าย
ดูแลบริหารจัดการศิลปิน ครูผู้สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์
เผชิญหน้า บันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องบันทึกและจดบันทึกข้อมูล เพ่ือที่สามารถน ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลหลังจากท่ีจบการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง 

3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Focus Group Interview) ผู้วิจัยท า
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่อง
บันทึกและจดบันทึกข้อมูล เพ่ือที่สามารถน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลหลังจากท่ี
จบการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง 
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3.2.4 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าผลการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ให้ครบถ้วน วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
3.3 เครื่องมือทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมข้อมลูในงานวจิยั 

การ “สัมภาษณ์แบบเจาะลึก” (In–Depth Interview) ผู้วจิัยจึงใช้ลักษณะค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open–Ended Question) โดยสัมภาษณ์ทีละคนและเป็นกลุ่มตามวัตถุประสงค์การเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะชวนพูดคุย สอบถามข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เกิดความผ่อนคลายและสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มอย่าง
ที ่ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เตรียมแผนการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ดังนั้น ทุกค าถามจะถูกจัดเรียงล าดับ
ก่อนหลังเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในน าข้อมูล
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลต่อไป 

 
3.4 ประเดน็ทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 

ประเด็นที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–Depth Interview) จะใช้
ค าถามที่อิงตามหลักแนวคิดและทฤษฎีตามวัตถุประสงค์ในศึกษาการสร้างและบริหารจัดการ
บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปิน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
แก้ไขปัญหา เพื่อการจัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล ดังนี้ 

3.4.1 ค าถามเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ประสบการณ์ในการ
ท างาน ผลงาน รางวัลที่ได้รับ รายชื่อศิลปินในสังกัด วิสัยทัศน์ พันธะกิจ นโยบายและกลุ่มเป้าหมาย 

3.4.2 ค าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–Depth Interview) โดยแบ่งตามประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 การสร้างบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของศิลปิน 
ประเด็นที่ 2 การสื่อสารของแบรนด์บุคคล 
ประเด็นที่ 3 การสื่อสารทางการตลาด IMC 
ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการศิลปิน 
ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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3.5 วธิวีเิคราะหข์้อมลูและประมวลผลข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
3.5.1 ถอดเทปการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ทุกคนอย่างละเอียด 
3.5.2 การทบทวนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และน ามาวิเคราะห์ด้วยเพ่ือวาง

แผนการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด ประกอบกับหลักทฤษฎีการสื่อสารแบรนด์
บุคคลว่ามีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นใช้หลักการใดในทฤษฎีทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์บุคคล การสื่อสารทางการตลาด (Integrated Marketing 
Communication) และแนวคิดโมเดลลิ่ง เพ่ือน าเสนอเป็นแนวทางในการสร้างบุคลิกภาพ 
ภาพลักษณ์ และแบรนด์บุคคลให้กับศิลปินอย่างละเอียดและชัดเจนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง "การสร๎างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลของศิลปินนักแสดง
ในยุคดิจิทัล  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู๎วิจัยได๎แบํงประเด็นการเก็บข๎อมูลงานวิจัยออกเป็น 4 สํวน 
ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการสร๎างบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑ของศิลปินในวงการสื่อบันเทิงและสาธารณชน 
2) เพ่ือศึกษาการสร๎างแบรนด๑บุคคลของศิลปินในวงการสื่อบันเทิงและสาธารณชน 3)เพ่ือศึกษาการ
บริหารจัดการดูแลภาพลักษณ๑ แบรนด๑บุคคลที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง สาธารณชนและสังคม
ในยุคดิจิทัล 4) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงและแก๎ไขป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นกับการจัดตั้งธุรกิจ
และการบริหารจัดการศิลปิน ซึ่งผู๎ให๎วิจัยได๎ทําการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกกับผู๎ให๎ข๎อมูล โดยแบํงเป็น 4 
กลุํม ดังนี้ 
 1. ศิลปินนักร๎อง นักแสดง ได๎แกํ 
  1.1 วรกฤต วรกุล (จัมโบ๎ The star 12) (การสื่อสารสํวนบุคคล, 14 กันยายน 2560) 
(นักร๎องและนักแสดงสังกัดบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด)  
  1.2 ปราชญา เรืองโรจน๑ (สิงโต Sotus the series) (การสื่อสารสํวนบุคคล, 26 
กันยายน 2560) (นักแสดงสังกัดบบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด) 
 2. ผู๎จัดการหรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน ได๎แกํ 
  2.1 ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) (กรรมการ
และท่ีปรึกษาอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน))   
  2.2 กนกอร ขัตติยากรจรูญ (การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) (ผู๎จัดการ
ดูแลศิลปิน บริษัท เลิฟอีส จํากัด)   
       2.3 ยชญ กรณ๑หิรัญ (การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560) (ผู๎บริหารและ
ผู๎จัดการศิลปิน บริษัท CCDM จํากัด)   
     2.4 วาสนา ทิพพิลา (คุณฝน) (การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) (ผู๎
ประสานงานและบริหารดูแลศิลปิน บริษัท มีตา ทาเลนต๑ แมเนจเมนต๑ จํากัด)   
  2.5 ปรีดิยุช รัตนงาม (คุณก๎อง) (การสื่อสารสํวนบุคคล, 25 ตุลาคม 2560) (ผู๎จัดการ
แผนกคัดเลือกศิลปิน บริษัท อาร๑เอส จํากัด (มหาชน))  
 3. ครูผู๎สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ 
   3.1 วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน (ครูคริส) (การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 กรกฎาคม 2560) 
(ผู๎ชํวยสถาบัน The Drama Academy) 
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   3.2 ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑ (ครูเมรัน) (การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
(สถาบัน Actlab55) 
    3.3 ธิติพัทธ๑ เต็ง (ครูต๎น) (การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) (สถาบัน Act 
Arts Performing Arts Center)  
  4. กลุํมแฟนคลับ 
  4.1 กลุํมตัวอยํางแฟนคลับที่ชื่นชอบและติดตามผลงานของศิลปิน จํานวน 10 คน 
(การสื่อสารสํวนบุคคล, 22 กรกฎาคม 2560 และ การสื่อสารสํวนบุคคล, 18 กันยายน 2560) 
 
4.1 ผลการวเิคราะห๑ขอ๎มลูและสรปุผลเชงิคณุภาพ 
  สวํนที ่1 การเขยีนผลสรุปที่ไดจ๎ากการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก จากตัวศิลปินนักร๎องนักแสดง 
ผู๎จัดการ หรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน  ครูผู๎สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ และกลุํมของ
แฟนคลับ ซึ่งประกอบด๎วย 1.1) หลักการสร๎างบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑  1.2) หลักการเสริมทักษะ
บุคลิกภาพและภาพลักษณ๑เพ่ิมเติม  1.3) การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของศิลปิน  1.4) ป๓จจัย
สภาพแวดล๎อมและบุคคลที่สํงผลตํอการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑ของศิลปิน ดังนี้  
  1.1) หลักการสร๎างบุคลกิภาพและภาพลกัษณ๑ 
  หลักการสร๎างทักษะบุคลิกภาพของศิลปิน เพ่ือให๎เกิดภาพลักษณ๑ศิลปินที่มีความชัดเจน โดด
เดํน แตกตําง เป็นที่จดจําและได๎รับการยอมรับจากสาธารณชน ประกอบด๎วย 
   1) ทัศนคติ ความจริงใจตํอความรู๎สึก ต๎องมีเป้าหมายในการอยากเป็นศิลปิน ทํางาน
ในวงการสื่อบันเทิงด๎วยความรักและความตั้งใจอยํางเต็มความสามารถ เพ่ือเป็นบุคคลต๎นแบบของ
วงการสื่อบันเทิงดีที่มีคุณภาพและยั่งยืนที่ที่สุด 
   “ทักษะที่สําคัญท่ีสุด คือ ทักษะทางทัศนคติของเด็ก เพราะวําเมื่อวันหนึ่งเด็กมีชื่อเสียง
มากขึ้น แตํทัศนคติไมํดีก็มีป๓ญหาเรื่องการทํางาน ไมํมีใครควบคุมได๎หรือเค๎าจะไมํฟ๓งใคร เพราะวําเค๎า
ไมํได๎รับการปรับทัศนคติ แม๎กระทั่งคุณพํอคุณแมํเค๎าก็จะไมํฟ๓งเพราะวําเค๎าหาเงินเองได๎แล๎ว”  
(ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
  “สําหรับทัศนคติในการทํางานวงการ ผมมาทํางานตรงนี้แล๎วผมเลยมองวําเด็กวัยรุํน
หลายคน เลือกเราเป็นไอดอล ผมเลยบอกวําการจะทําอะไร ผมเลยต๎องแคร๑มากขึ้น เพราะเราเป็นคน
ของสังคม คือเราจะทําตัวตามปกติในชีวิตประจําวันก็ได๎ แตํเราก็รู๎จักที่จะเลือกเวลาความเหมาะสม 
ซึ่งเราจะพูดย้ําอยูํเสมอวําเราก็ไมํได๎สมบูรณ๑แบบทุกด๎านในอยูํได๎แล๎ว อยําเปลี่ยนเลียนแบบเราในทุก
ด๎าน เพราะแตํละคนก็มีข๎อดีข๎อเสียตัวเอง ถ๎าอะไรที่คุณเห็นวําเราดีก็เอาไปเป็นตัวอยํางก็ได๎ เราก็ดีใจ
ด๎วย” (ปราชญา เรืองโรจน๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 26 กันยายน 2560) 
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  “ความจริงใจในการทํางาน ไมํวําจะเป็นนักร๎องไมํวําจะเป็นดาราก็ต๎องจริงใจ...ความ
จริงใจเป็นลักษณะของจิตวิทยา เป็นลักษณะของการพรีเซนต๑เทชั่นมารวมกันหมดทุกอยําง เพราะ
เป็นการนําเสนอแงํมุมของตัวเองที่ดีที่สุด” (ปรีดิยุช รัตนงาม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 25 ตุลาคม 
2560) 
   2) บุคลิกภาพภายนอก เป็นสิ่งแรกที่บํงบอกถึง “ตัวตน” คาแรคเตอร๑ของศิลปิน ซึ่งใน
ป๓จจุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทมีความรวดเร็วและสําคัญในการสื่อสาร ศิลปินจึงต๎องคํานึงถึงการดูแล
รักษาบุคลิกภาพเพ่ือให๎ภาพลักษณ๑ดูดีและนําเชื่อถืออยูํตลอดเวลา ได๎แกํ ความสูง การแตํงหน๎า ทําผม 
   2.1) ความสูง ผู๎ชายเฉลี่ยที่ 175-180 เซนติเมตรขึ้นไป และผู๎หญิงเฉลี่ยที่ 160-
165 เซนติเมตรขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับประเภทงานของแตํละงานที่ศิลปินได๎รับ ซึ่งในมุมมองของศิลปิน 
ครูผู๎สอนการแสดงและแฟนคลับพบวําศิลปินบางคนไมํจําเป็นต๎องสูงตามเกณฑ๑ที่กําหนดก็ได๎ แตํ
ศิลปินต๎องมีคาแรคเตอร๑ที่ชัดเจนและจดจําได๎งําย เชํน สิงโต [ปราชญา เรืองโรจน๑] คริส [พีรวัส แสง
โพธิรัตน๑] เป็นต๎น เนื่องจากในป๓จจุบันศิลปินสามารถใสํร๎องเท๎าส๎นสูง แผํนฟองน้ําเสริมส๎น หรือใช๎มุม
กล๎องถํายหลอกได๎อีกด๎วย 
   “การสร๎างบุคลิกภาพ อันดับแรก คือ การเดิน ต๎องมีอายคอนแทค การสํง
สายตา การปฏิบัติตัวระหวํางตัวคนคนนั้นกับคนอ่ืนรอบข๎าง เราเริ่มสังเกตได๎ตั้งแตํยังไมํรู๎จักเฟิร๑สอิม
เพรสชั่น หลังจากบุคลิกภาพการแตํงกายงานอะไรประเภทไหนแตํงตัวเหมาะสมหรือเปลํา”  
(ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
   “ความสูงผู๎ชายสูง 180 ขึ้นผู๎หญิงสูง 160 ขึ้น แตํ 160 ก็ยังได๎แคํงานบางงาน
ไมํต๎องการคนที่หลํอมากและต๎องการมีคาแรคเตอร๑  พี่ปิ๊ก [ฌาญฉลาด ทวีทรัพย๑] บอกวําคนที่หน๎า
คาแรคเตอร๑มันกินได๎ยาวนานมากกวํา ในวงการบันเทิงสวยหลํอแป๊บเดี๋ยว” (วาสนา ทิพพิลา, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
    2.2) การแตํงกายและการแตํงหน๎าทําผม สําหรับศิลปินนักร๎องสํวนใหญํจะต๎อง
มีสไตล๑ที่ชัดเจนบํงบอกถึงคาแรคเตอร๑และสไตล๑แนวเพลงทํานนั้นให๎ได๎มากท่ีสุด สํวนการแตํงกายและ
การแตํงหน๎าทําผมของศิลปินนักแสดงสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามกระแส ความเหมาะสมของบทบาท 
คาแรคเตอร๑ที่ได๎รับ  
   “เพ่ือการโปรโมทนักร๎อง กํอนที่จะออกงานแตํละครั้งทางทีมงานต๎องป้อน
ข๎อมูลให๎เหมาะสมกับแตํละกิจกรรมและประเภทของงานสินค๎า ซิงเกิ้ลเพลง กํอนจะออกงานก็ต๎องมา
ประชุมและออกแบบชุดแตํงกาย ให๎ คุมโทน เกิดความโดดเดํนและเป็นไปในทางเดียวกัน...ให๎ตัวของ
ตัวเองให๎ได๎มากที่สุด” (กนกอร ขัตติยากรจรูญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) 
   “การแตํงตัวก็ต๎องเปลี่ยน ปกติผมก็ใสํเสื้อยืดสํวนใหญํแฟนคลับมาซื้อเสื้อผ๎ามา
ให๎ แตํเวลาออกงานก็มีผู๎จัดการรับงานดูแล แตํผมก็ต๎องเซ็ทผมเองทําเอง ยกเว๎นผมจะเข๎ากองไปถําย
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งาน ถํายรายการถึงจะเซทมาให๎ สํวนใหญํผมก็ดูแลเสื้อผ๎าหน๎าผมเอง” (วรกฤต วรกุล, การสื่อสาร
สํวนบุคคล, 14 กันยายน 2560) 
    “กรณีท่ีมีพฤติกรรมของเด็กโดยเฉพาะผู๎หญิง ในด๎านการแตํงหน๎าแตํงตัว ซึ่ง
ชํางแตํงหน๎า ผู๎จัดจะมองเห็นตรงนี้ได๎มากกวํา วําเหมาะสมกับคาแรคเตอร๑และการออกกล๎อง...คุณไมํ
สามารถแก๎หน๎าแก๎ผมคุณเองได๎ นอกจากผู๎กํากับสั่ง...คุณจะต๎องรู๎จักเคารพ งั้นแสดงวําคุณไมํเคารพ
ชํางแตํงหน๎าไมํเคารพผู๎กํากับ ต๎องให๎เรียนรู๎ที่จะเคารพผู๎อ่ืน” (วาสนา ทิพพิลา,  การสื่อสารสํวน
บุคคล, 23 กันยายน 2560) 
   3) หน๎าตา คือ สิ่งแรกที่จะกํอให๎ความประทับใจและการจดจําในการพบเจอครั้งแรก 
ดังนั้น ศิลปินทุกคนจะมีหน๎าตาที่เป็นเอกลักษณ๑ โดดเดํน แตกตํางกันไป หน๎าตาของศิลปิน แบํง
ออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ หน๎าตาสวยหลํอ หน๎าตามีคาแรคเตอร๑ 
    3.1) หน๎าตาสวยหลํอ ดูดีทุกมุม (มุมตรง มุมข๎างข๎างซ๎าย มุมข๎างขวา) 
นอกจากนี้ยังพิจารณาจาก “ฟ๓น” ที่ต๎องพอดีกับใบหน๎า ความยาวของฟ๓นต๎องเรียบเสมอกัน เวลายิ้ม
แล๎วดูดีทุกมุม  รวมถึง “จมูก” ความยาวของที่รับกับใบหน๎าและรูปปาก 
    “สังเกตวําดาราเกาหลีและดาราญี่ปุ่น ดาราญี่ปุ่นฟ๓นจะไมํสวยเทํากับดารา
เกาหลี ดังนั้นสเตปของฟ๓นต๎องบาลานซ๑กับความยาวของหน๎า รวมถึงจมูกด๎วยมันรับกันแคํไหน 
เพราะวําบางคนมีสามด๎านให๎มองตรง ข๎างซ๎าย ข๎างขวา นี่คือคนที่สวยหลํอทุกมุม อยํางหมาก [ปริญ 
สุภารัตน๑] ดูดีทุกด๎าน” (วาสนา ทิพพิลา, การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
    3.2) หน๎าตามีคาแรคเตอร๑ จะมีหน๎าตาแบบใดก็ได๎แตํต๎องมีเอกลักษณ๑ที่โดน
เดํนและไมํเหมือนใคร สามารถจดจําได๎งําย 
    “การนําเสนอตํอสื่อมวลชนโดยนําความโดดเดํนของแตํละคนมาใช๎ เชํน พ่ี
ตํู {ภพธร สุนทรญาณกิจ] ลุคหลํอคุณชาย สแตมป์ [อภิวัชร๑ เอ้ือถาวรสุข] เทํห๑เอเตอร๑เทรน Room 
39 แนวอาร๑แอนด๑บี แบบอเมริกันสไตล๑” (กนกอร ขัตติยากรจรูญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 
กรกฎาคม 2560) 
    “เด็กทุกคนเค๎ามีคาแรคเตอร๑เป็นของตัวเอง ฉะนั้นมันอยูํที่วําจะให๎เป็น
นักแสดงในระดับไหนมากกวํา อยํางการมองทุกคนดูรู๎หมดแหละวําเด็กคนนี้ไปได๎ในระดับไหน...เรา
ต๎องทําให๎สมดุลเด็กบางคนเค๎าไปได๎ระดับพระเอก แตํบางคนไมํได๎ ได๎แคํตัวซัพพอร๑ท” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
    “ผมมีโอกาสไปแคสโซตัส เดอะซีรี่ย๑ ตอนนั้นเราใหมํมาก เราดรอพตัวเองเรื่อง
หน๎าตาวําเราไมํสามารถสู๎คนอ่ืนได๎ และผมคิดวําคนที่จะทํางานในวงการนี้ต๎องเป็นคนที่หน๎าตาดี มี
ประสบการณ๑ แตํถึงเราสู๎ไมํได๎เรื่องหน๎าตา แตํคาแรคเตอร๑เราก็ผําน เรามีอะไรบางอยํางที่เตะตา บาง
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ทีหลํอมาก แตํวําคาแรคเตอร๑ไมํได๎ ก็ไมํเอาอยูํดี” (ปราชญา เรืองโรจน๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 26 
กันยายน 2560) 
   “บางคนก็ไมํได๎หลํอมากไมํได๎สวยมากแตํมีอะไรบางอยําง นางเอกหลายคนที่
ดังๆ หนูเห็นไหมวําหลายคนก็ไมํได๎สวยมากหน๎าใหมํๆหมวยๆ แตํเวลายิ้มแล๎วนํารักมีคาแรคเตอร๑แบบ
นี้แล๎วมันก็เกิด คิดวําขึ้นอยูํกับองค๑ประกอบ ณ จุดๆนั้นของเขาด๎วย...มันอยูํที่ชีวิตจังหวะนั้นที่อะไร
มากกวํา พ่ีคิดวํามันเป็นโอเวอร๑ออล พ่ีวําอยูํที่ภาพรวมมากกวํา” (ปรีดิยุช รัตนงาม, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 25 ตุลาคม 2560) 
   4) ทักษะการสื่อสาร “น้ําเสียง” เป็นสิ่งแรกที่ได๎ยิน เพราะเสียงจะเป็นสื่อท่ีมากํอนที่
เห็นหน๎าตา ศิลปินนักร๎องและนักแสดงจําเป็นต๎องมีเสียงที่มีเสนํห๑ ไพเราะ เป็นเอกลักษณ๑เพ่ือให๎เกิด
ความประทับใจ นอกจากนี้ต๎องพูดจาฉะฉานเสียงดัง การวางรูปปากต๎องกว๎าง เวลาต๎องออกอักขระ
ควบกล้ํา “ส” “ร” “ล” ต๎องชัดเจนและต๎องสบตากับผู๎พูดด๎วย  
   ทักษะการสื่อสารของศิลปินนักร๎องจะเป็นสิ่งที่สําคัญควบคูํกับทักษะการร๎องเพลง 
เนื่องจากจุดขายของศิลปินนักร๎อง คือ “เสียงเพลง” ที่ต๎องมีความไพเราะ นําฟ๓ง นําจดจําและเกิด
ความสุขไปกับสุนทรียภาพทางเสียงเพลง 
   “เวลาพูดคุยแล๎วนําฟ๓งไหม คุณพูดจาชัดหรือเปลํา สบตาเวลาพูดหรือไมํ พูดแล๎วมี
พลังไหม พูดไมํเปิดขากรรไกรก็จะไมํรู๎เรื่องวําพูดวําอะไร มีกาลเทศะไหม” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560)  
   “ภาพลักษณ๑ท่ีสําคัญ คือ วอยส๑ลีดหน๎าตา เสียงมากํอนหน๎าตา ถ๎าคนหลํอปุ๊บแตํพอ
เวลาพูดข้ึนมาเสียงไมํนําฟ๓งไมํมีเสนํห๑จะทําอยํางไรก็แก๎ไมํได๎ บางคนหลุดไปจากงานละครเพราะเรื่อง
เสียง แตํวํามันปรับได๎” (วาสนา ทิพพิลา, การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
  “ถ๎านักร๎องเสียง หน๎าตาและบุคลิกภาพ เพราะนักร๎องเสียงมากํอนอยูํแล๎ว เพราะ
สุดท๎ายถ๎าคุณร๎องเพลงไมํได๎ แล๎วคุณจะเป็นนักร๎องได๎อยํางไร...สํวนถ๎าเป็นดาราก็ใช๎แคํหน๎าตากับ
บุคลิกเพราะเรื่องเสียงร๎องไมํจําเป็น ทุกวันนี้พี่เอาหน๎าตารูปรํางไว๎กํอน อยํางที่บอกแหละบุคลิก แล๎ว
คํอยมาดูกันวําเค๎าเข็นข้ึนไหม” (ปรีดิยุช รัตนงาม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 25 ตุลาคม 2560) 
   5) พ้ืนฐานทักษะการร๎องเพลงและการแสดง เป็นทักษะเฉพาะด๎านที่สําคัญที่ของ
ศิลปินนักร๎องคือ พรสวรรค๑แหํงการร๎องเพลงที่เป็นคุณสมบัติประการแรกท่ีทุกคนต๎องมีติดตัวมากํอน
เข๎าสูํวงการ เพราะเสียงที่ร๎องเพลงคือเสนํห๑ศิลปินนักร๎องที่มากํอนหน๎าตาของ อยํางไรก็ตามทักษะที่
สําคัญของศิลปินนักแสดง คือ พรสวรรค๑แหํงการแสดงที่เกิดจากเรียนรู๎ ไหวพริบและการปรับตัว 
ถึงแม๎จะจะไมํมีพ้ืนฐานทางการแสดงมากํอน แตํศิลปินนักแสดงก็สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมในภายหลังได๎ 
เพราะคาแรคเตอร๑ของศิลปินนักแสดงที่โดดเดํน ชัดเจนและแตกตํางเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอันดับแรก 
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   “ด๎านศักยภาพจะตีเป็น 100% การแสดงความสามารถท่ีตํอยอดได๎ 60% เรื่อง
รูปลักษณ๑ภายนอก 20% ในเรื่องของวินัย กิริยามารยาท ความอดทน การพัฒนาปรับปรุงตัว 20% 
ซึ่งอยูํที่ความเหมาะสมของแตํละคน มันควรจะเต็มทั้งสามอยําง แตํคุณก็โฟกัสที่เรื่องความสามารถ
คุณก็ได๎เปรียบในเรื่องงาน ทุกคนก็พร๎อมที่จะรํวมทํางานกับคุณด๎วย” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
   6) อิทธิพลของสื่อโซเชียลและยอดการติดตามที่สร๎างฐานแฟนคลับกํอนเข๎าสูํวงการ 
เชํน ยูทูป เฟสบุ๏ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร๑ เป็นต๎น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่การันตีการสร๎าง
บุคลิกภาพและภาพลักษณ๑ของศิลปิน โดยเฉพาะศิลปินนักร๎องที่ต๎องใช๎ฐานแฟนคลับในการสนับสนุน
เพ่ือสร๎างการจดจําภาพลักษณ๑ เนื่องจากจุดขายของศิลปินนักร๎อง คือ ภาพลักษณ๑ทางเสียงเพลงกํอน
หน๎าตา 
  “จุดมุํงหมาย คือ เน๎นภาพลักษณ๑แบรนด๑และอยากสื่อสารให๎คนรู๎จักเพลงและตัวมาก
ขึ้น โดยใช๎ชํองทางใดบ๎างที่ไปปรากฏให๎กลุํมเป้าหมายรู๎จัก อยํางแรก คือ เริ่มจากฐานแฟนคลับให๎รู๎จัก
กํอน มีฐานแฟนคลับที่รักชอบเนื่องจากแฟนคลับสามารถกระจายการสื่อสารได๎ดีมาก...เชํน
Room39 ก็ได๎จากฐานแฟนคลับแบบคลูในโซเชียล แล๎วกระจายขําวในเว็บพันทิป และกระจายในวง
กว๎าง” (กนกอร ขัตติยากรจรูญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) 
   7) หลักการวางตัวในวงการสื่อบันเทิงประกอบ แบํงเป็น 7.1) คุณธรรมและจริยธรรม 
7.2) มารยาท กาลเทศะ  7.3) ระเบียบวินัย  7.4) ความซื่อสัตย๑  7.5) ความกตัญ๒ู ซึ่งจะเกิดการจาก
ตัวของศิลปินและป๓จจัยสภาพสังคมรอบข๎างศิลปินที่ชํวยสร๎างและขัดเกลาให๎ศิลปินเอาตัวรอดในการ
ใช๎ชีวิตและการทํางานในวงการสื่อบันเทิง 
   “เรื่องมารยาทวินัย นิสัยสํวนตัวนี่แหละที่เขาอยากจะรํวมงานตํอกับคนๆ นั้น เด็ก
นํารักผู๎ใหญํจะเอ็นดูและพัฒนาไปเรื่อยๆ จะทําอะไรก็ได๎ให๎เด็กคนนี้ได๎อยํางที่เขาต๎องการ นิสัยดี 
มารยาทดี ทํางานรํวมกันงําย....คุณจะป๓้นเด็กคนหนึ่งคน ลงทุนสอนมารยาทเขาหนํอย ไมํต๎องเสียตัง
ด๎วย ยกเว๎นเสียแตํวําคุณเองไมํรู๎จักมารยาทเอง” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 
สิงหาคม 2560) 
   “ด๎านมารยาท การวางตัว กาลเทศะ การพูดสวัสดี การขอโทษ การอํอนน๎อมถํอมตน 
การไหว๎ เวลาออกกองควรจะไหว๎ทุกคนรวมถึงทางทีมงาน พยายามทําตัวให๎คนอ่ืนรับไหว๎ให๎ได๎รวมถึง
การจําชื่อคนให๎ได๎ เห็นถึงความสําคัญวําทุกคนสําคัญไมํวําจะเป็นแมํบ๎าน คนขับรถ ชํางไฟ เพราะคน
เหลํานี้เป็นบุคคลที่ถูกลืม...เวลาไปกองละครต๎องให๎ตัวศิลปินไปเอง ผู๎จัดการจะไมํเข๎าไปยุํงด๎วย ให๎
น๎องไปใช๎ชีวิตคลุกคลีอยูํกับทีมงานต๎องอยูํให๎ได๎...ซึ่งตํอไปคนที่จะต๎องทํางานด๎วยคือคนเหลํานี้” 
(วาสนา ทิพพิลา, การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560 
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  1.2) หลักการเสรมิทกัษะบคุลกิภาพและภาพลักษณ๑เพิม่เตมิ 
  หลักการเสริมทักษะบุคลิกภาพของศิลปินเพ่ิมเติม เพื่อให๎เกิดภาพลักษณ๑ที่ชัดเจน ความโดด
เดํน แตกตําง เป็นที่จดจําและได๎รับการยอมรับจากสาธารณชน ประกอบด๎วย 
    1) ทัศนคติทางความคิดในด๎านบวกท่ีตอกย้ําความจริงใจตํอตนเองและเป้าหมายใน
การเป็นศิลปิน รวมถึงการทํางานอยํางเต็มศักยภาพความสามารถ เพื่อสํงเสริมความเป็นตัวตนของ
ศิลปินมากขึ้น 
    “การสํงเสริมซ้ําเรื่องบุคลิกภาพเกี่ยวกับทัศนคติคิดบวกในชีวิตประจําวัน คิดให๎ได๎ถึง
เหตุถึงผล คิดแบบมีตรรกะเชิงลึก...ซึ่งอยูํที่เราวําเราจะเลือกหยิบข๎อดีหรือข๎อเสียที่จะนําออกมาให๎มี
ความสุข ทําให๎เรากําหนดรู๎และเบิกบาน สุขเกิดจากการรู๎วํามีความสุข แตํทุกข๑เกิดจากการรู๎ทุกข๑แตํ
ไมํรู๎ทุกข๑ เพราะทุกข๑ไมํกระทบเรา ธรรมะเป็นรากของทุกศาสนา” (วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสาร
สํวนบุคคล, 17 กรกฎาคม)  
   “ความคิดทัศนคติ โดยจะให๎เด็กเอาหนังสือพิมพ๑มานั่งอํานให๎พี่ปิ๊ก [ฌาญฉลาด ทวี
ทรัพย๑] ฟ๓งการที่คุณอํานในเปเปอร๑ต๎องมีปากกา ให๎เขียนในสมุดเหมือนยํอความวําขําวนี้พูดถึงอะไร 
เกิดเหตุที่ไหน ใครเกี่ยวข๎องบ๎าง แล๎วต๎องถามกลับวําทําไมคุณถึงหยิบขําวนี้ขึ้นมาและคุณได๎อะไรจาก
ขําวนี้ เชํน ขําวน้ํามันแพงทําไมขึ้นราคา เด็กอาจจะคิดวําเป็นเรื่องใกล๎ตัว...แตํทางใดทางหนึ่งก็ต๎อง
กระทบเรา ในเรื่องการเมืองก็เหมือนกันให๎รู๎ไว๎แตํคุณไมํต๎องพูดถึงเวลาออกสื่อหรือสื่อสัมภาษณ๑” 
(วาสนา ทิพพิลา, การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
   “ทัศนคติ มุมมองการเข๎าสังคมก็สําคัญมาก แล๎วก็ต๎องหาตัวเองให๎เจอ...ผมก็โตขึ้นกวํา
จากตอนที่เข๎าวงการมากพอสมควร ผมไมํได๎พูดวําผมไมํเปลี่ยนไปเลย ผมเปลี่ยนผมกล๎าพูดวํามีสติใน
การทํางานในการใช๎ชีวิตมากขึ้น แนํนอนวําคุณเข๎ามาทํางานในวงการบันเทิง ถ๎าคุณคิดวําจะเข๎ามา
คุณต๎องมีสติ เพราะมันเสี่ยงมากเราอยูํในที่แจ๎ง” (ปราชญา เรืองโรจน๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 26 
กันยายน 2560) 
    2) การปรับบุคลิกภาพ เสริมความม่ันใจในการวางตัวในสังคมให๎เหมาะสมกับตนเอง
และกาลเทศะ  โดยเฉพาะมารยาท การเดิน การยืน การนั่ง การแตํงกาย การแตํงหน๎าทําผม การเข๎า
สังคม เพ่ือเสริมสร๎างบุคลิกภาพให๎ที่โดดเดํนสงํางามมากข้ึน ซึ่งต๎องอาศัยความตั้งใจจากตนเองและ
ป๓จจัยสภาพแวดล๎อมของศิลปินที่ชํวยสํงเสริมขัดเกลา  
  “ครูสอนบุคลิกภาพเรื่องมารยาทเป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะมีเด็กลูกครึ่งด๎วย ให๎ครูสอน
วําแบบไหนไหว๎ผู๎ใหญํ ผู๎จัดการก็ต๎องเข๎าเรียนด๎วย ครั้งตํอไปพี่ก็ต๎องสอนเด็กใหมํที่เข๎ามา” (วาสนา 
ทิพพิลา,  การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560)  
    3) ทักษะการร๎องและการแสดงที่สูงขึ้น เนื่องจากทักษะการแสดงและการร๎องเพลงมี
หลายระดับ ดังนั้นศิลปินต๎องไมํหยุดนิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพความสามารถ โดยเฉพาะทักษะทางการ
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ร๎องและการแสดง โดยเสริมทักษะควบคูํกับทักษะด๎านอื่น เชํน ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการเต๎น
เพ่ิมเติมได๎ขึ้นอยูํกับความสมัครใจและวัตถุประสงค๑ที่จะตํอยอดของศิลปินทํานนั้น 
    “อยํางน๎อยน๎อยการเสริมทักษะต๎องเรียนแอ็คติ้งการแสดง ร๎องเพลงมาพร๎อมกับการ
เรียนวอยซ๑ เรียนเต๎น บางคนหน๎าตาดีมาก แตํยังไมํมีอะไร ยังไมํผํานการโมดิฟายด๑ก็ต๎องขอเติมให๎
สมบูรณ๑แบบ ในระหวํางที่ยังไมํมีอะไรก็ต๎องกุมม่ิงตัวของ...แล๎วในระหวํางทางก็จะเห็นความตั้งใจวํา
คนนี้มีแววก็จะพีคอัพขึ้นมาให๎เหมาะสมกับตัว เกํงพาร๑ทไหนมันก็เด๎งขึ้นมาให๎กลบจุดด๎อย” (วาสนา 
ทิพพิลา, การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
    4) ทักษะการสื่อสารที่สูงขึ้น เนื่องจากทักษะการสื่อสารในภาษาไทยมีหลายระดับ การ
ออกเสียงชัดเจนและวางรูปปากท่ีถูกต๎อง โดยเสริมทักษะควบคูํกับเสริมทักษะด๎านอ่ืน เชํน ทักษะการ
แสดง ทักษะการร๎องเพลง ทักษะการพูดในที่สาธารณะ การเอ็นเตอร๑เทน การให๎สัมภาษณ๑ตํอ
สื่อมวลชนได๎ 
   “เด็กตํางจังหวัดอยํางเชํนเชียงใหมํก็จะมีป๓ญหาในการใช๎ภาษา ติดสําเนียงท๎องถิ่น ซึ่ง
มันจะยากกวําเด็กที่อยูํภาคกลางให๎น๎องพูดภาษากลางอยํางไรแตํก็ยังมีสําเนียงอยูํ มันก็เป็นปกติ ซึ่ง
เด็กภาคกลางบางคนที่พูดไมํชัดก็มี แตํก็จะปรับในระดับที่ใช๎การสื่อสารในวงการมากขึ้น” (ธิติพัทธ๑ 
เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
    5) ทักษะทางด๎านภาษาตํางประเทศ เป็นทักษะที่สําคัญในยุคดิจิทัลที่ใช๎สื่อโซเชียลใน
การสื่อติดตํอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา จึงเป็นสํวนหนึ่งที่ทําให๎มีกลุํมแฟนคลับเปิดกว๎าง
และหลากหลายมากข้ึนทั้งในไทยและตํางประเทศได๎มากข้ึน ดังนั้นศิลปินควรจะมีการเสริมทักษะทาง
ภาษาท้ังสอง คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เชํน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี เป็นต๎น ตามความ
เหมาะสม  
     “สํงเสริมในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพราะมีการโคคอนเนคชั่นกับทางโปร
ดักชั่นของจีนในปีหน๎า [2561] จะเป็นเรื่องของคนจีน โปรดักชั่นของคนจีนและถํายทําที่จีน” (ยชญ 
กรณ๑หิรัญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560)  
    6) ทักษะความสามารถพิเศษทางดนตรี ศิลปินต๎องไมํหยุดนิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถ นอกจากทักษะทางการแสดงและการร๎องเพลงแล๎ว ศิลปินควรมีทักษะทางด๎านดนตรี
เพ่ือตํอยอดความสามารถ สํงเสริมบุคลิกภาพให๎มีภาพลักษณ๑ท่ีโดดเดํนและแตกตํางมากยิ่งขึ้น  
    7) ทักษะความสามารถพิเศษทางกีฬา เชํน ศิลปะป้องกันตัว ขี่ม๎า เป็นต๎น โดยเฉพาะ
ศิลปินนักแสดงที่ต๎องพัฒนาศักยภาพความสามารถด๎านนี้ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรับงาน ที่
พัฒนาท๎าทายความสามารถและยังสํงเสริมบุคลิกภาพให๎มีภาพลักษณ๑ท่ีโดดเดํนและแตกตํางมาก
ยิ่งขึ้น 
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    8) สุขภาพ เป็นออกเป็น 2 ประเภท  
     8.1) สุขภาพผิวหน๎าและผิวกาย เชํน วิธีการทําทรีทเม๎น กดสิว ฉีดโบท็อกซ๑ ฉีด
ฟิลเลอร๑ ฉีดวิตามินเพ่ิมความขาว รวมถึงการเรียนแตํงหน๎า ทําผมที่เหมาะสมกับภาพลักษณ๑ และ
คาแรคเตอร๑ของตนเองอีกด๎วย  
     8.2) สุขภาพรํางกาย ด๎วยวิธีการออกกําลังกาย การรักษาผิวพรรณ การ
รับประทานอาหารเสริม เพื่อลดความอ๎วนหรือเสริมสร๎างกล๎ามเนื้อให๎กระชับ สํงเสริมภาพลักษณ๑และ
การแตํงการให๎ดูดียิ่งขึ้น  
        “มีการดูแลรักษาสุขภาพ ทําหน๎า ทางสังกัดก็จะมีดีลกับคลินิกนี้มานานหลายปี 
ทําหน๎า ทําเลเซอร๑ กดสิว ฉีดวิตามินซี ผู๎หญิงก็มีโบท็อกซ๑ แตํก็ต๎องโปรโมทให๎นิดหนึ่ง  (วรกฤต  
วรกุล, การสื่อสารสํวนบุคคล, 14 กันยายน 2560) 
        “เรื่องฟิตเนตสุขภาพจะเห็นได๎วําสมัยนี้คุณต๎องมีบอดี้ดีถึงจะมีคนให๎งาน คือ
หน๎าคุณไมํดีแตํคุณเปิดเสื้อมาก็มีงานวิ่งเข๎าหา ทําให๎คุณดูดีขึ้นมา แตํก็จะมีบางคนที่ต๎องบาลานซ๑
ความสูงกํอนอยํางกรณีคนหนึ่งเด็กอายุ 16 สูง 180 น๎องผอม เค๎าไมํอยากให๎เลํนเวทเพราะวําจะเป็น
การกดความสูงลง คือยังสูงได๎อยูํ สําหรับเด็กวัยนี้สิ่งที่ต๎องทําก็คือนอนเร็วขึ้น นอนไมํเกินห๎าทุํม ต๎อง
กินนมและพยายามออกกําลังกายท่ีเน๎นการกระโดดให๎สูงขึ้น พอผํานมาอีกหนึ่งปี ปีถัดมาน๎องสูงขึ้นมา 
2 เซนติเมตร เค๎าถึงให๎เลํนเวทแตํไมํได๎เลํนให๎เยอะ เลํนให๎ดูลีนใสํเสื้อผ๎าให๎เป็นทรง” (วาสนา ทิพพิลา, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560)  
     9) ศัลยกรรม ในป๓จจุบันการศัลยกรรมถือเป็นเรื่องปกติท่ีได๎รับการยอมจากสังคมเป็น
อยํางมาก ศิลปินสามารถทําศัลยกรรมเพ่ือเสริมสร๎างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ๑ให๎มีเอกลักษณ๑ของตนเอง
ที่ชัดเจน โดดเดํนและแตกตํางตามความเห็นของศัลยแพทย๑ที่ดูสัดสํวนของแกน X และ แกน Y ของ
ใบหน๎า รวมถึงผู๎จัดการศิลปิน ผู๎วําจ๎างงานให๎เกิดความเหมาะสมกับงานในวงการสื่อบันเทิง นอกจาก
ศัลยกรรมในป๓จจุบันได๎รับการยอมรับแล๎ว กระบวนการการแตํงหน๎าทําผม การจัดแสง มุมกล๎อง การ
ตัดตํอก็สามารถสํงเสริมบุคลิกภาพของศิลปินเกิดภาพลักษณ๑ท่ีดีได๎อีกด๎วย 
     “ตามหลักการศัลยกรรมมันถือวําเป็นเทคโนโลยีและถือวําเป็นศิลปะด๎วย...ที่สําคัญ
ที่สุดยังคงย๎อนกลับไปมองวําต๎องมีไอเดนติตี้ (Identity) ที่ชัดเจน ถ๎าเราเห็นบางคนไปทําหน๎าเยอะ
มาก เยอะมากในพ่ีหมายความวําไมํเหลือไอเด็นทิตี้เลย...เชํนบางคนทําหน๎าทําตัวให๎เหมือนอั้ม พัชรา
ภา [พัชราภา ไชยเชิ้อ] ให๎เหมือนใหมํ ดาวิกา [ดาวิกา โฮร๑เนํ] แตํเค๎าก็ไมํมีไอเดนติตี้ (Identity) ของ
เค๎า คนก็ไมํจดซ้ํา คุณก็ไมํมีออริจินอลคุณก็ไมํได๎ยูนิค ทีนี้วงการบันเทิงเค๎าตามหาคนที่มียูนิค”  
(ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
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 1.3) การทํากจิกรรมเพื่อสงัคมของศลิปนิ   
  การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมหรือการทํา CSR (Corporate Social Responsibility) เป็น
กระบวนการเสริมสร๎างบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑ท่ีสําคัญมากกับศิลปินไทย เนื่องจากในสังคมไทย
เชื่อวําการทําการกุศลเป็นสิ่งที่ดี เมื่อบุคคลหรือศิลปินคนใดประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งก็จําเป็นที่
จะต๎องคืนกําไรสูํสังคม โดยศิลปินจะเข๎ารํวมทํากิจกรรมเพ่ือการกุศลในรูปแบบที่รับเชิญให๎เข๎ารํวม
หรือศิลปินและแฟนคลับจัดขึ้นเองตามเทศกาล วันสําคัญทางศาสนา วันเกิดหรือตามความเหมาะสม 
ดังนั้นการทําการกุศลจึงเป็นการสร๎างบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑ให๎ชัดเจน รวมถึงสํงเสริมแบรนด๑
บุคคลที่ชัดเจนและแข็งแรงยิ่งขึ้น  
  “การทําซีเอสอาร๑สํงผลตํอการสร๎างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ๑ของศิลปิน เราเอาสํวนที่ขาดมา
เติมเต็มให๎กับตัวเราและคนอ่ืน” (วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 กรกฎาคม)  
 “งานการกุศล การถํายรูปมาออกสื่อโซเชียลต๎องมีภาพสื่อความดีเดี๋ยวนี้สําคัญมาก เชํน คุณ
แพนเค๎ก [เขมนิจ จามิกรณ๑] แตํทีนี้ซีเอสอาร๑ขึ้นอยูํกับการสร๎างตัวตนของศิลปินไปในทิศทางใดด๎วย 
สมมุติวําถ๎าคุณแมํน๎องแพนเค๎กอยากให๎แพนเค๎กดูเป็นภาพลักษณ๑ผู๎หญิงใจบุญ ตัวแทนของนางเอกที่
ทําคุณความดีก็จะพาไปทําบุญตลอดเวลา...เพราะฉะนั้นการสร๎างภาพลักษณ๑ไมํได๎บอกวําสร๎างภาพ 
แตํสร๎างภาพลักษณ๑ อาจจะไปด๎วยใจจริงไมํมีอะไรแฝงเลยก็ได๎ แตํเติมภาพลักษณ๑ให๎บุคคลคนนี้เป็น
บุคคลที่ดี” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560)  
 “การทําซีเอสอาร๑ทําบํอยเพราะมันสําคัญมากตํอภาพลักษณ๑ อีกอยํางหนึ่งมันก็ดีกับตัวศิลปิน
อยูํแล๎วเพราะวําอยํางคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็จะมองวําการทําบุญทําทานการชํวยเหลือคนอ่ืนมัน
เป็นสิ่งที่สร๎างบุญสร๎างกุศล ซึ่งพ่ีมองทั้งสองด๎านมันดีในแงํขอภาพลักษณ๑คืนอะไรให๎กับสังคมบ๎าง ถ๎า
เรามองนักแสดงดังก็เหมือนบริษัทบริษัทหนึ่ง ยิ่งแบรนด๑ ภาพลักษณ๑ดัง ความถ่ีความบํอยก็จะมาก
ขึ้น” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560)  
  “ชํวงปีที่แล๎ว ชํวงเดือนตุลาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต ก็มีรุํนพี่แถวบ๎านไปทําจิตอาสา
พอดี แล๎วผมก็วํางแล๎วบังเอิญไปเจอกับพ่ี ก็เลยไปเก็บขยะที่สนามหลวงแทบจะวันเว๎นวันเลย...ซึ่งผม
มองวําการที่ทําอะไรแล๎วต๎องมีสื่อไป โดยความเห็นสํวนตัว ผมเห็นวําเราทําดีได๎ไมํต๎องให๎ใครเห็น สิ่งที่
เราทําอยูํเบื้องหลังจะเป็นสิ่งที่ผลักดันเราไปสูํเบื้องหน๎า สุดท๎ายแล๎ววันหนึ่งก็มีคนเห็นอยูํดี” (ปราชญา 
เรืองโรจน๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 26 กันยายน 2560) 
 นอกจากนี้ การสํงเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางศิลปินและลูกค๎ากลุํมเป้าหมายหรือการทํา 
CRM (Customer Relationship Management) เป็นกระบวนการบริการหลังการขาย โดยศิลปินจะ
เดินสายทําการขอบคุณ ให๎เกียรติกับผู๎ใหญํเพื่อสํงเสริมความสัมพันธ๑อันดีในวงการสื่อบันเทิงท่ีได๎
รํวมงานด๎วย อาทิ ผู๎บริหาร ผู๎จัดละคร ภาพยนตร๑ โปรดักชั่น ผู๎สนับสนุน ตามเทศกาล วันสําคัญทาง
ศาสนา วันเกิดหรือตามความเหมาะสม 



48 

 “บริการหลังการขาย ออกงานเสร็จปุ๊บไมํจบแตํต๎องเดินสายขอบคุณเป็นกระเช๎า ถํายรูป
ขอบคุณผู๎จัดการโปรดักชั่นนั้นที่ให๎เกียรติมารํวมงานหรือตามเทศกาลปีใหมํ เทศกาลตํางๆ ตามโปร
ดักชั่นชํองทีวี ได๎งานเดียวไมํจบ ได๎ปีนี้ปีหน๎าก็ต๎องได๎ ต๎องจ๎างฉันตํอไปเรื่อยๆ ก็มาจากซีเอสอาร๑” 
(ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
  1.4) ป๓จจยัสภาพแวดลอ๎มและบคุคลทีส่ํงผลตํอการพฒันาบุคลกิภาพและภาพลักษณ๑ของ
ศลิปนิ 
  ป๓จจัยสภาพแวดล๎อมและบุคคลที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑ของ
ศิลปิน  โดยวสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 กรกฎาคม กลําววํา “ป๓จจัยคนรอบข๎าง
สํงผลมากถึง 80% โดยเพราะคนรอบข๎าง ครอบครัว เพ่ือน แฟน โดยแบํงประเภทของบุคคล ไว๎
สําหรับวัตถุประสงค๑แตํละด๎านและวางตัวเองให๎เหมาะสมในแตํละบุคคล” ซ่ึงป๓จจัยสภาพแวดล๎อม
และบุคคลที่จะประกอบด๎วย 
   1) ป๓จจัยสภาพแวดล๎อมทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นป๓จจัยที่สําคัญและมีอิทธิพลตํอ
ศิลปินมากที่สุดในอันดับแรก สภาพสังคมและวัฒนธรรมสํงผลตํอการสร๎างคาแรคเตอร๑ศิลปิน 
กํอให๎เกิด “สไตล๑” โดยเฉพาะศิลปินนักร๎องที่สํงผลให๎เกิดสไตล๑หรือแนวเพลง สํงผลให๎มีมีบุคลิกภาพ
และภาพลักษณ๑ที่ชัดเจน โดดเดํนและแตกตําง เป็นที่ยอมรับและนําจดจําในวงการสื่อบันเทิง  
   “สภาพแวดล๎อมรอบตัว ทุกอยํางทั้งคนสังคมและสไตล๑เพลง ความชอบ รวมถึง
วัฒนธรรมสํงผลถึงการสร๎างบุคลิกภาพภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคล เชํน room 39 แนวอาร๑แอนด๑บี
แบบอเมริกันสไตล๑” (กนกอร ขัตตยิากรจรูญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) 
“ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม พ่ีมองให๎มันเป็นรูปสัญลักษณ๑สามเหลี่ยมโยงให๎เป็นต๎นไม๎ สามเหลี่ยมก็คือการ
ที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตเป็นต๎นไม๎ใหญํได๎ก็คือตรงนี้เมล็ดพันธุ๑ที่ดี สามเหลี่ยมเราก็เอาเด็กไว๎บนตัวท๏อป
หรือบนสุด สํวนฐานก็คือครอบครัวและสถาบัน” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 
2560) 
  2) ป๓จจัยครอบครัว มีความใกล๎ชิดและมีอิทธิพลกับศิลปินในทุกๆ ด๎านมากท่ีสุด ที่สะ
ท๎องถึงกระบวนการขัดเกลาด๎านความคิดทัศนคติ มารยาท ระเบียบวินัย การปฏิบัติและการวางตัวใน
สังคม ครอบครัวจึงเป็นสํวนที่สําคัญในการให๎คําปรึกษา ผลักดันและสนับสนุนจากบุคคลธรรมดาก๎าว
เข๎าสูํศิลปินในวงการสื่อบันเทิงได๎อยํางเต็มความสามารถและยั่งยืนได๎อีกด๎วย 
  “ป๓จจัยสําคัญอันดับแรก คือ การเลี้ยงดูอยูํในสิ่งแวดล๎อมอยํางไร เติบโตมาอยํางไร ทํา
ให๎สะท๎อนวิธีคิด วิธีการมองโลก สะท๎อนถึงสิ่งที่พูด สิ่งที่คิด สิ่งที่เป็นและการแสดงออกของสิ่งรอบ
ข๎างมีความเชื่ออยํางไรมา ถูกสอนอยํางไร...ตลอดชีวิตที่ผํานมา มีจุดไหนที่ทําให๎เกิดปมหรือเปลํา เรา
ต๎องไปหาวํามีปมอะไรไหม แล๎วเราสามารถแก๎ปมได๎ไหม เราอาจจะไมํได๎แก๎ปมให๎หมดทุกคน เพราะ
อาจจะปลูกมานาน 10 ปี 20 ปีมันฝ๓งลึกลึก ตราบใดที่ยังไมํทําให๎คนอ่ืนเดือดร๎อนและไมํทําให๎ตัวเอง
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ทุกข๑อยูํสังคมนี้ได๎ไมํมีป๓ญหา แตํถ๎าเริ่มทําให๎คนอ่ืนเดือดร๎อนและทําให๎ตัวเองทุกข๑นี้เป็นการที่กลับไป
ถามตัวเองวําพร๎อมที่จะแก๎ไหม ตอนนี้ก็ไมํมีใครสามารถชํวยแก๎ได๎นอกจากตัวเอง” (ศรัณย๑ธรณ๑  
ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
  “ป๓จจัยคนรอบข๎างที่สํงผลตํอการทํางานในวงการบันเทิงและผลักดัน พูดถึงครอบครัว
ผมก็สนับสนุนอยากจะทําอะไรก็ทํา ทําให๎ถึงท่ีสุด เปิดโอกาส ก็รับฟ๓งถ๎ามีป๓ญหาอะไรมาก็ชํวยเหลือ 
และพ่ีชายหรือพ่ีต๎น [ธิติพัทธ๑ เต็ง] จะชํวยเหลือ เป็นพ่ีเขยเป็นแฟนของลูกพ่ีลูกน๎องผม แกก็ทํางาน
ด๎านนี้ ก็สนับสนุน ชํวยสอน ชํวยบ๎างบอกบ๎าง” (วรกฤต วรกุล, การสื่อสารสํวนบุคคล, 14 กันยายน 
2560) 
   3) ป๓จจัยผู๎จัดการศิลปิน เปรียบตนเองเสมือนครอบครัวในรูปแบบญาติพ่ีน๎องมากกวํา
ในรูปแบบการทํางานหรือบริษัท มีอิทธิพลในการบริหารจัดการการดําเนินชีวิตและการทํางานของ
ศิลปินมากที่สุด เนื่องจากเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถ ประสบการณ๑และเครือขํายในวงการสื่อ
บันเทิง สามารถผลักดันศิลปินเข๎าสูํวงการ โดยมีทําหน๎าที่บริหารจัดการและรักษาบุคลิกภาพ 
ภาพลักษณ๑ของศิลปิน รวมถึงสอนให๎ศิลปินเอาตัวรอดได๎ในการทํางานในวงการสื่อบันเทิงและการใช๎
ชีวิตให๎ประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุด  
  “พ่ีแยกผู๎จัดการออกมาแยกอยูํกับครอบครัว ในเรื่องความสําคัญของเค๎า มันทํางาน
เหมือนกับครอบครัวอยูํแล๎ว เพราะเค๎าจะสนิทกับทางครอบครัวศิลปิน โดยถ๎าเทียบกับตัวพ่ีก็จะ
คล๎ายๆ แบบเค๎า สํวนใหญํพ่ีก็จะสนิทกับผู๎ปกครอง ถ๎ามองอยํางพ่ีเอ ศุภชัย [ศุภชัย ศรีวจิิตร] หรือพ่ี
เกล๎า [น้ําพราว ผู๎จัดการใหมํ ดาวิกา โฮร๑เนํ] หรือคนอ่ืนๆ ที่เป็นผู๎จัดการศิลปินนักแสดงดังๆ ก็จะใช๎
ระบบเหมือนของครอบครัว” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
  “การที่ผู๎จัดการทํางานควบคูํกับบางพาร๑ทที่มีครอบครัวมาเกี่ยวข๎อง มันคือความ
ละเอียดอํอน ก็ต๎องทําความเข๎าใจกับครอบครัวให๎เข๎าใจ...เราก็ต๎องทําอยํางไรก็ได๎ให๎ตัวศิลปินเองและ
ทําให๎พํอแมํเชื่อใจ เวลาที่อยูํบ๎านก็สามารถแชร๑ข๎อมูล โดยที่เราไมํต๎องไปตามติดเด็กถึงท่ีบ๎าน โดยที่
เราก็จะรู๎อีกพาร๑ทหนึ่งของตัวศิลปิน...ศิลปินต๎องให๎ความเชื่อถือเราระดับหนึ่ง พี่ปิ๊ก [ฌานฉลาด ทวี
ทรัพย๑] เคยพูดครั้งหนึ่งวําคุณทําอยํางไรก็ได๎ให๎เค๎าฝากโทรศัพท๑ไว๎กับคุณให๎ได๎มันคือความลับนะ...ใน
วันที่เขาต๎องไปยืนตํอหน๎าสื่อ การทํางานทุกอยํางมันคือตัวเขาแล๎ว จุดที่ศิลปินยืนอยูํบนเวที แตํเราอยูํ
ข๎างลํางมันคือความภูมิใจวันนี้คือคนที่เราบํมเพาะมา เราเป็นเหมือนครู เป็นครอบครัว เป็นทุกๆ อยําง
ที่ขัดเกลาเขา เขาก็ต๎องเอาตัวรอดให๎ได๎เวลาที่เขาไปอยูํกับคนอื่น” (วาสนา ทิพพิลา, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 23 กันยายน 2560) 
   4) ป๓จจัยเพื่อน มีความใกล๎ชิดกับศิลปินในเวลาการทํางานและการใช๎ชีวิตพอสมควร 
ป๓จจัยของเพ่ือนแบํงออกเป็น 2 แบบ ได๎แกํ เพ่ือนสนิทที่อยูํนอกวงการ เพ่ือนหรือรุํนพ่ีในวงการ 
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     4.1) เพ่ือนสนิทที่อยูํนอกวงการ ที่ใช๎ชีวิตและประสบการณ๑รํวมกันในระยะเวลา
ที่ยาวนานระดับหนึ่ง มีอิทธิพลตํอศิลปินได๎ในระดับหนึ่งเทํานั้น เนื่องจากขาดความรู๎ ความสามารถ
และประสบการณ๑ในการทํางานในวงการสื่อบันเทิง  
     4.2) เพ่ือนหรือรุํนพ่ีในวงการ มีอิทธิพลในระหวํางการทํางานในวงการสื่อ
บันเทิงมาก เนื่องจากเป็นบุคคลที่ความรู๎ความสามารถและประสบการณ๑ในการทํางานสูง เมื่อศิลปิน
เข๎าสูํวงการสื่อบันเทิงแล๎วจําเป็นที่จะต๎องมีเพ่ือนหรือรุํนพ่ีศิลปินที่ให๎คําปรึกษา แนะนําการทํางาน
และการดําเนินชีวิตให๎กับศิลปิน เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความสามารถและความมั่นใจในการทํางาน
ตลอดเวลา  
    “สํวนใหญํก็เป็นรุํนพี่ในวงการบันเทิงมากกวํา รุํนพี่เดอะสตาร๑ก็สนิทกัน คอยให๎
คําแนะนํา บอกให๎น๎องลองทําอยํางนั้นอยํางนี้ แล๎วก็แฟนคลับมีสํวน ตอนเราเข๎าวงการใหมํๆ ก็ไมํรู๎วํา
ต๎องทํายังไง เราทําแบบนี้ไมํโอเคก็มาเตือน แล๎วก็มาปรับเปลี่ยน” (วรกฤต วรกุล, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 14 กันยายน 2560) 
    “ถึงจุดหนึ่งเพ่ือนกับสภาพสังคมก็จะมีผลมากพอสมควร ในกรณีท่ีเข๎าไปอยูํใน
วงการบันเทิง...ทุกวันนี้ก็จะมีเพ่ือนที่อยูํสังกัดเดียวกันกับเพ่ือนที่เพ่ิงมารู๎จักกันในสังกัดหรือเพ่ือนตําง
สังกัด เมื่อเข๎าไปแล๎วมีบางคนที่ชวนกันไปในทางที่ดี แตํก็มีบางคนเหมือนจะดีแล๎วเค๎าไมํได๎หวังดีกับ
เราแตํมองเราเป็นคูํแขํง ทีนี้เด็กตํางจังหวัดก็จะไมํคํอยมองในจุดนี้” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 21 กันยายน 2560) 
   “บางทีการที่คบเพ่ือนดาราด๎วยกัน แล๎วเราไมํรู๎หรอกวําวันนึงเราอาจจะโดน
เพ่ือนคนนั้นขัดขาก็ได๎ สมมุติวํามีโฆษณาตัวหนึ่งติดตํอศิลปินทั้งสองคน แล๎วรู๎วําติดตํออีกคนหนึ่ง 
เหมือนกันมันเคยมีเหตุการณ๑นี้ คนนึงก็สํงรูปที่ไมํดีให๎ทางลูกค๎า ลูกค๎าก็ไมํเลือก นอกจากตัดราคาแล๎ว
ยังตัดอนาคตอีก แล๎วคนที่เสียหายมารู๎ที่หลังก็เสียหายแตกแยกกันไปเลย” (วาสนา ทิพพิลา, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
  5) ป๓จจัยแฟนคลับ แบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ แฟนคลับที่ติดตามอยํางใกล๎ชิด
และแฟนคลับที่ติดตามศิลปินอยูํหํางๆ ขึ้นอยูํกับจุดประสงค๑ในการติดตามและป๓จจัยรอบข๎างท่ีสํงผล
ตํอการติดตามศิลปิน เชํน ระยะเวลา ระยะทาง เป็นต๎น แฟนคลับเป็นป๓จจัยหนึ่งที่สําคัญในการรักษา
ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคล เพราะแฟนคลับเป็นสื่อหรือกระบอกเสียงในการนําเสนอศิลปินผํานสื่อ
เชิงการตลาด โดยเฉพาะศิลปินนักร๎องที่ต๎องอาศัยฐานแฟนคลับในการผู๎สนับสนุนผลงานและตัว
ศิลปิน เพราะจุดขายของศิลปินนักร๎อง คือ “เสียงเพลง” ให๎เกิดความจดจํา โดดเดํน และนําติดตาม
อยูํเสมอ  
  “ภาพลักษณ๑ [ศิลปินนักร๎อง] เริ่มจากฐานแฟนคลับให๎รู๎จักกํอน เนื่องจากแฟนคลับ
สามารถกระจายการสื่อสารได๎ดี...เชํน Room39 ก็ได๎จากฐานแฟนคลับในโซเชียล แล๎วกระจายขําวใน
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เว็บพันทิปและกระจายในวงกว๎าง” (กนกอร ขัตติยากรจรูญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 
2560) 
   6) ป๓จจัยครูสอนและพัฒนาทักษะการแสดง มีความใกล๎ชิดกับศิลปินในบางชํวงเวลา 
แตํสํงผลถึงการทํางานและใช๎ชีวิตของศิลปะในระยะยาวพอสมควรโดนจะทํางานควบคูํกับผู๎จัดการ
ศิลปิน และทีมงานในวงการสื่อบันเทิง เพ่ือ ปรับทัศนคติ บุคลิกภาพ การสื่อสารและการแสดงให๎
ชัดเจนและโดดเดํนมากยิ่งข้ึน 
  “การเป็นครูจะสอนคนอ่ืนก็ต๎องทําให๎ได๎กํอนถ๎าทําไมํได๎จบ มีเมตตาอยากให๎เขาได๎
ดี อยําเห็นแกํเงิน เงินจะมาเม่ือเวลาที่เราเมตตากับเขาจริงๆ เราต๎องซื่อสัตย๑ตํอวิชาชีพและวิชาชีพจะ
ตอบแทนเราเอง...ครูก็คือนักเรียน นักเรียนก็คือครู เราจําเป็นต๎องเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ซึ่งคําวําครูไมํมี
คําวําจบสิ้น เพราะชีวิตต๎องเรียนรู๎ตํอไป” (วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 
กรกฎาคม) 
   7) ป๓จจัยแฟน มีความใกล๎ชิดกับศิลปินในบางชํวงเวลา แตํสํงผลถึงการใช๎ชีวิตและการ
ทํางานระดับหนึ่ง การที่ศิลปินมีแฟนไมํวําจะเป็นคนในวงการหรือคนนอกวงการก็จะมีมีสํวนในด๎าน
กําลังใจในการทํางานและการใช๎ชีวิต โดยที่ศิลปินควรที่จะมีการวางแผนด๎านความรักให๎ชัดเจนและ
เพ่ือสํงเสริมบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑ของศิลปินอีกด๎วย 
  “ศิลปินมีความรักกันเองได๎ แตํต๎องนิยามความรักให๎ขัดเจน ความรักคือการ
เรียนรู๎ ความเข๎าใจกัน ต๎องมีเป้าหมายที่ขัดเจน ถ๎าใช๎คําวําตายแทนกันได๎ มากกวําความรักคือความ
ผูกพัน มีแล๎วต๎องดีสํงเสริมการงาน” (วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 กรกฎาคม) 
 สวํนที ่2 การเขยีนผลสรปุที่ไดจ๎ากการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก จากตัวศิลปินนักร๎องนักแสดง 
ผู๎จัดการ หรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน  ครูผู๎สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ และกลุํมของ
แฟนคลับ ซึ่งประกอบด๎วย 2.1) กลยุทธ๑การบริหารจัดการและพัฒนาแบรนด๑บุคคลของศิลปิน  2.2) 
วิธีการดูแลรักษาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลของศิลปินที่ยั่งยืน  ดังนี้ 
 2.1) กลยทุธ๑การบรหิารจดัการและพฒันาแบรนด๑บคุคลของศลิปนิ  
 ศิลปินควรจะมีการวางแผนกลยุทธ๑ในการบริหารจัดการบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑ เพ่ือ
พัฒนาให๎กลายเป็นแบรนด๑บุคคลที่ชัดเจน โดดเดํนและแตกตําง ดังนั้น กลยุทธ๑ที่สําคัญในการสร๎างแบ
รนด๑บุคคลของศิลปินที่สุดคือ คือ “กลยุทธ๑ในการสร๎างจุดขายในเรื่องบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑”  
  2.1.1) คาแรคเตอร๑ศิลปินต๎องมี “ตัวตน” ที่เป็นเอกลักษณ๑อยํางชัดเจน การที่จะเป็น
ศิลปินที่มีคุณภาพต๎องผํานกระบวนการวางแผน การสร๎างและพัฒนาศักยภาพความสามาร เรียนรู๎จุด
ด๎อยและหาจุดเดํนที่มีเอกลักษณ๑ มีความเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองให๎เหมาะสมกับชํวงวัย โดยผู๎
ที่เก่ียวข๎องกับศิลปินจะวางแผนระยะเวลาในการทํางานให๎เหมาะสมกับบทบาท คาแรคเตอร๑ สินค๎า 
บริการ สื่อการนําเสนอ เพื่อแจ๎งเกิดในวงการและประสิทธิภาพมากที่สุด   
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  “กลยุทธ๑ที่โดดเดํน ชัดเจนและแตกตํางให๎ติดตาครั้งแรก...การรักษาบุคลิกภาพ 
ภาพลักษณ๑ต๎องปรับตัวไปตามสังคม โดยไมํลืมความโดดเดํนที่แตกตําง ต๎องไมํหลุดกระแสสังคม หา
จุดกึ่งกลางของศิลปิน โปรดิวเซอร๑ สังคม เชํน วงโพลีแคท สไตล๑เพลงนี้ไมํคํอยมี แตํสังคมโหยหา”  
(กนกอร ขัตติยากรจรูญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) 
  “การสร๎างแบรนด๑บุคคล สร๎างความจดจําต๎องดึงคาแรคเตอร๑ของตนเอง ตั้งแตํขั้นตอน
การเลือกหน๎า ต๎องเลือกหน๎าที่เป็นเอกลักษณ๑ไมํซ้ํามีคาแรคเตอร๑เป็นที่จดจําก็สามารถทําให๎น๎องเอง
และคนอ่ืนจดจํา โดดเดํน และใครมีศักยภาพก็ดึงศักยภาพตรงนั้นเค๎ามาด๎วย” (ยชญ กรณ๑หิรัญ, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560) 
  “หาจุดแข็งของตัวเองให๎เจอโดยไมํต๎องเสียเวลาไปมองจุดอํอน ซึ่งร๎อยทั้งร๎อยแตํละคน
มีความไมํเหมือนกัน ทําอะไรได๎ก็ให๎รีบทํา อะไรที่ทําแล๎วโชว๑ให๎คนอ่ืนให๎โลกเห็นกํอน just do it ทํา
ทันทีท่ีเหลือคือผู๎ตามแตํก็ต๎องทําได๎ดีกวํา ถ๎าไมํดีก็จะสํงผลตํอความรู๎สึกของคนที่ได๎รับ...จุดขายด๎วย
การดึงคาแรคเตอร๑ผํานการวางแผนตามอายุของศิลปิน บางคนมีผลงานเยอะแตํก็ยังไมํถึงเวลาที่จะ
ออกสื่อ โดยเลือกสื่อให๎ดีให๎เหมาะสมกับงาน เหมือนทําน๎อยได๎มาก [ทํางานที่มีเวลาเหมือนกันแตํ
ผลงานและเงินท่ีได๎ต๎องมากกวํางานอ่ืน]” (วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 
กรกฎาคม 2560) 
  “ไมํเคยเชื่อในเรื่องการตลาด การหาความแตกตํางในหมูํที่กําลังเป็นการตลาด...อะไร
ที่โผลํมาถึงแล๎วแหวกออกมาเลยมันเป็นจุดสวําง มันเหมือนเป็นแกะดํานะ แตํถ๎ามีแกะสวยสวยเยอะ
แตํมีแกะดําอยูํหนึ่งตัว คุณจะเลือกมองอะไร ถึงแม๎วําจะเป็นแกะดํา คุณก็มองแกะดําอยูํดี” (ศรัณย๑
ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
  “ในป๓จจุบันก็มีศิลปินเข๎ามาเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องยากเลยครับ...ป๓จจุบันเข๎างําย
กวําในอดีต เพราะฉะนั้นก็ต๎องหาจุดยืน ต๎องมีตัวตนที่ชัดเจนและการเป็นตัวตนที่คนในสังคมยอมรับ 
อยํางเชํนพี่ตั้ม [วราวุธ โพธิ์ยิม้] เป็นคนตลกแล๎วทุกคนก็ชอบ พ่ีกัน เดอะสตาร๑ [นภัทร อินทร๑ใจเอ้ือ] 
แก๎ม [วิชญาณี เปียกลิ่น] เป็นคนที่ร๎องเพลงเพราะคนก็ชอบมาก พวกร๎องเพลงเพราะทุกคน ต๎องมี
จุดยืนของตัวเอง จึงจะยืนอยูํในวงการบันเทิงนี้ได๎ อีกอยํางอยูํที่ป๓จจัยรอบข๎างที่ชํวยเหลือทาง
ครอบครัวรุํนพ่ีและแฟนคลับ” (วรกฤต วรกุล, การสื่อสารสํวนบุคคล, 14 กันยายน 2560) 
  “การพัฒนาศิลปินให๎มีความสามารถ ยังมีไอเดนติตี้ (Identity) ของตัวเองอยูํ มีความ
เป็นธรรมชาติของวัย ซึ่งความเป็นธรรมชาติมันสําคัญมากเพราะทุกวันนี้ คนโหยหาสิ่งที่มันเป็น
ธรรมชาติและเรียลมากขึ้นไมํเหมือนยุคเกํา ที่เราเห็นดาราถูกสร๎างภาพลักษณ๑ ถูกเซ็ตคาแรคเตอร๑มา
เลย ซึ่งสมัยนี้คนเค๎ารู๎กันหมด แล๎ววํามันเป็นการสร๎างตัวตนขึ้นมา เพราะฉะนั้นป๓จจุบันนี้โดยเฉพาะ
กลุํมวัยรุํนที่เป็นกลุํมทาร๑เก็ตของเราเค๎าอยากเห็นมุมของศิลปินที่เป็นตัวตนและเป็นธรรมชาติ
จริงๆ” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560)  
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  “พ่ีคิดวําเรื่องแบรนด๑อยูํที่ตัวเค๎าเอง...มันมีกระบวนการหลายฝ่ายที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องทั้ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ๑ ทั้งฝ่ายตัวเจ๎าของละครเองหรือตัวชํอง แม๎กระทั่งตัวพ่ีก็เป็นแคํสํวนหนึ่ง เพราะวํา
คนที่ดังสมัยนี้ก็ดังด๎วยตัวของมันเองถูกไหมคะ พี่คิดวํามันไมํมีกระบวนการสร๎างที่ชัดเจนไมํเหมือน
นักร๎องสมัยกํอนแล๎ว...จะต๎องเป็นตัวของตัวเอง แล๎วอีกอยํางหนึ่งมันต๎องเป็นเวลาของตัวเขาด๎วย” 
(ปรีดิยุช รัตนงาม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 25 ตุลาคม 2560) 
  2.1.2) ตอบสนองให๎ตามกลุํมเป้าหมาย หลักจากที่ทราบถึงคาแรคเตอร๑ของศิลปินที่มี
เอกลักษณ๑ชัดเจนแล๎ว ต๎องสร๎างผลงานให๎ตรงตามกลุํมเป้าหมาย ซึ่งแบํงออกได๎ 2 ประเภท ได๎แกํ 
ผู๎วําจ๎างงานศิลปินหรือผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง และกลุํมเป้าหมายแฟนคลับ 
     1) ผู๎วําจ๎างงานศิลปินหรือผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงที่ต๎องการให๎
ศิลปินเป็นสํวนหนึ่งในการนําเสนอผลงาน ผํานสื่อชํองทางตํางๆ ศิลปินและผู๎ที่เกี่ยวข๎องจึงจําเป็นต๎อง
ต๎องพิจารณากลุํมเป้าหมายวําสํงเสริมภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลหรือไมํอยํางไรและจําเป็นต๎องมี
การวางแผนรองรับ เพ่ือให๎เสียผลประโยชน๑น๎อยที่สุด 
   “การสื่อสารของศิลปินเดี๋ยวนี้จะมีคําวําแอร๑ไทม๑ ซึ่งอยํางรายการเรียลลิตี้ ถ๎า
เกิดใครมีแอร๑ไทม๑เยอะก็แปลวําคนที่กําลังมา แปลวําคนตัดตํอหรือโปรดิวเซอร๑สามารถทําให๎ใครดังได๎ 
เพราะตํอให๎คุณเลํนเต็มที่แคํไหนกล๎องไมํจับคุณก็จบ ตัดตํอไมํมีหน๎าคุณก็จบนะคะ ทําอยํางไรให๎
กล๎องรักเรา...ก็ต๎องดูสาเหตุวําทําไมกล๎องถึงรักเรา มันมีอะไรที่กล๎องรักเรา” (ศรัณย๑ธรณ๑  
ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
     “การสร๎างบุคลิกภาพและภาพลักษณ๑ของศิลปิน เบื้องต๎นตอนนี้ทีวีดิจิทัลมันมี
หลายชํองมาก ทาร๑เก็ตกรุ๏ปมันก็กระจาย ถ๎าเรามองในแงํสินค๎าเลือกซื้อสื่อในแบบละเอียดมาก จากที่
เมื่อกํอนเค๎าวางแผนในภาพรวม ทีวีมีห๎าชํองฟรีทีวี แตํตอนนี้ไหนจะแพลตฟอร๑ม ไหนจะโซเชียล
เน็ตเวิร๑ค...เราต๎องมองกํอนวํามันตรงกับทาร๑เก็ตกลุํมไหนหรือแฟนคลับหรือชํองที่เหมาะกับน๎องที่เป็น
คาแรคเตอร๑แบบนี้บุคลิกแบบนี้ พ่ีจะเลือกเจาะแบบนี้ยํอยเหมือนคนที่เลือกซ้ือสื่อโฆษณา” (ธิติพัทธ๑ 
เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
     2) กลุํมเป้าหมายแฟนคลับ ศิลปินควรที่จากขยายฐานแฟนคลับให๎มากขึ้น โดย
ใช๎กลยุทธ๑การสื่อสารทางการตลาดกับกลุํมแฟนคลับทั้งในประเทศไทยและตํางประเทศให๎ได๎มากท่ีสุด 
เพ่ือรักษา บุคลิกภาพ ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลให๎นําจดจําและนานที่สุด 
   “เรื่องออกไปหาแฟนคลับ เราให๎ความเป็นกันเอง สมัยกํอนนักแสดงก็จะเป็น
เหมือนกับก็อตพระเจ๎าที่จับต๎องไมํได๎ แตํสมัยนี้ยุคมันเปลี่ยนไป พี่พยายามทําให๎ศิลปินและนักแสดง
ในสังกัดจับต๎องได๎” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
  2.1.3) การตํอยอดทางการตลาดในเรื่องผลงานและธุรกิจของศิลปิน ศิลปินไมํหยุดนิ่ง
ที่จะหาความรู๎ ประสบการณ๑เพ่ิมเติมและควรที่จะวางแผนรองรับในอนาคต เพ่ือที่จะเพ่ิมโอกาสและ
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ความพร๎อมของศิลปินตํอยอดในเรื่องผลงานในวงการสื่อบันเทิง หรือธุรกิจของสํวนตัว เพื่อเป็นการ
รักษาและตอกย้ําตัวศิลปินผํานชื่อเสียงและภาพลักษณ๑ให๎เป็นสํวนในการสํงเสริมการประชาสัมพันธ๑
และเพ่ิมมูลคําให๎กับตัวศิลปินและธุรกิจให๎เกิดความนําเชื่อถือ ได๎รับการยอมรับในสังคมเพ่ิมมากข้ึน  
  “ในอนาคตผมก็คิดวํานําจะทําธุรกิจสํวนตัว....การทําธุรกิจสํวนตัวกับภาพลักษณ๑
ศิลปินมันชํวยเหลือกัน แตํมันก็ต๎องศึกษาอีกเยอะพ่ีในเรื่องธุรกิจ” (วรกฤต วรกุล, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 14 กันยายน 2560) 
  “การทําธุรกิจของศิลปิน เมื่อคุณมีพีอาร๑หรือแวร๑ลูํ (Value) ในตัวศิลปินนักแสดงมาก
เทําไหรํ คนก็รู๎จักมากข้ึนเวลาทําธุรกิจอะไรความนําเชื่อถือก็จะได๎รับการยอมรับมากขึ้น” (ธิติพัทธ๑ 
เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560)  
  “เรื่องการทําธุรกิจผมมีแผนไว๎ ผมมองวํายังไงธุรกิจนักแสดงไมํใชํอาชีพที่มั่นคงขนาด
นั้น ก็มีคิดอยูํบ๎าง ป๓จจุบันก็มีขายผ๎าพันคอผํานโซเชียล จริงๆในอนาคตก็อยากขายอยํางอ่ืนที่เป็นแบ
รนด๑ที่จริงจังมากกวํานี้ แตํชํวงนี้ไมํมีเวลามากขนาดนั้น ก็ทําไปทีละนิดทีละนิด ภาพลักษณ๑ก็สํงผลกับ
ธุรกิจพอสมควร เพราะสุดท๎ายแล๎วคนที่ซื้อไปเป็นแฟนคลับเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งต๎องดูใหญํเลย วํา
เนื้อผ๎าโอเคไหม คุณภาพดีไหม หรือวําราคาแพงเกินไปไหม” (ปราชญา เรืองโรจน๑, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 26 กันยายน 2560) 
  2.2) วธิกีารดแูลรักษาบคุลิกภาพ ภาพลกัษณ๑และแบรนด๑บคุคลของศลิปนิใหย๎ัง่ยนื 
วิธีการดูแลรักษาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลของศิลปินให๎ยั่งยืน เริ่มต๎นจาก   
  2.2.1 ความคิดทัศนคติที่จริงใจตํอความรู๎สึกของตนเอง ศิลปินต๎องรักและอยากที่จะ
เป็นศิลปิน ให๎เวลาและตั้งใจทํางานในวงการสื่อบันเทิงอยํางเต็มที่ อันดับแรกเริ่มจากการยอมรับ
ศักยภาพด๎านรูปรําง หน๎าตา ความสามารถ มีเป้าหมายการใช๎ชีวิตและการทํางานในวงการที่ชัดเจน 
หมั่นฝึกฝนตนเองให๎เหมาะสมกับกลุํมเป้าหมาย และเป็นศิลปินต๎นแบบที่ดีและมีคุณภาพอยํางยั่งยืน  
  “แนวคิดทัศนคติในการทํางานวงการบันเทิง โดยตั้งเป้าหมายและพยายามทําให๎ผล
ตรงตามเป้าหมายตั้งเป้าไว๎ 100% ขั้นต่ํา 80%...การสร๎างบุคลิกภาพให๎เกิดความโดดเดํนหลักๆ ต๎อง
ปรับทัศนคติและละลายพฤติกรรมเกํากํอน และสร๎างจุดเดํนให๎มีเป็นตัวตนของให๎เหมาะสมกับ
ความสามารถ” (ยชญ กรณ๑หิรัญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560)  
   “อยําคิดวําเข๎ามาตรงนี้เป็นเรื่องฉาบฉวย...มันไมํใชํแคํลงทุนทําหน๎าตาให๎สวยงาม แตํ
ทําให๎ตัวเองต๎องมีศักยภาพเพียบพร๎อมพอที่จะรับงานในวงการบันเทิง ถ๎าเกิดมีโอกาสที่คุณได๎ไป
พัฒนาในด๎านใดด๎านหนึ่งก็ขอให๎คุณคว๎ามันไว๎...ในขณะที่คุณเป็นนักแสดงคุณก็ต๎องทําหน๎าที่ให๎สมกับ
ที่คุณได๎รับเงินคําจ๎างกับการแสดงนั้นๆ” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 
สิงหาคม 2560) 



55 

   “เราคลุกคลีกับเด็กท่ีใช๎เวลามานาน...อยํางน๎อยเราเรียนรู๎ทัศนคติกับเด็กๆ เรา
สามารถเรียนรู๎การทํางานเต็มที่ เพราะเราจะเทสทําการทดสอบเด็กจากงานที่งํายที่สุดกํอน แล๎วจะ
พัฒนาไปสูํงานที่รับผิดชอบเยอะขึ้นและอยากข้ึน เลือกงานจากการวัดระดับของเด็ก (ธิตพัิทธ๑ เต็ง, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
   2.2.2 การมี คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ มารยาท [การให๎เกียรติผู๎อ่ืน การไหว๎ 
การทักทาย การมีสามัญสํานึก การพูดขอบโทษ และ การขอบคุณ] ระเบียบวินัย [การตรงตํอเวลา 
การขาด ลา มาสาย] ความซื่อสัตย๑และความกตัญ๒ู [เคารพผู๎ที่อาวุธโสกวํา การรักษาคําม่ันสัญญา] 
ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นพื้นที่สําคัญท่ีสุดในการใช๎ชีวิตและการทํางานในวงการสื่อบันเทิง  
  “บริษัท มีตา ทาเลนท๑จะเน๎นสอนด๎านคุณธรรม...การที่คนหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาเป็น
ไอดอลของใครสักคนหนึ่งคุณต๎องเจ๐งพอ ไมํใชํแคํหน๎าตาดีแตํคุณต๎องพิสูจน๑ตัวเองจากผลงานสามารถ
เป็นมากกวําเน็ตไอดอล...วินัย มารยาท การวางตัวเป็นสิ่งที่ทําให๎ทํางานในวงการบันเทิงและยั่งยืน 
การสร๎างบุคลิกภาพภาพลักษณ๑และแบรนด๑เราให๎ได๎เทําท่ีให๎ที่เหลือก็คือตัวเค๎า...ต๎องเอาตัวรอดให๎ได๎
เวลาที่ไปอยูํกับคนอ่ืน” (วาสนา ทิพพิลา, การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
   2.2.3 การพัฒนาศักยภาพที่ไมํหยุดนิ่ง หมั่นศึกษาหาความรู๎และประสบการณ๑เพ่ิมเติม
ในระดับข้ันที่สูงขึน้ให๎เกิดความสมบูรณ๑แบบ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเตรียมพร๎อมในการทํางานใน
วงการสื่อบันเทิงให๎เกิดความโดดเดํน ชัดเจน แตกตํางที่หลายหลายและท๎าทายศักยภาพ
ความสามารถให๎มากขึ้นกวําเดิมเพ่ือเป็น “ตัวจริง” ในวงการสื่อบันเทิง 
  “เนื่องด๎วยจากศักยภาพที่มีอยูํและพัฒนาตัวเองอยํางไมํหยุดยั้ง ก็ไมํมีทางที่จะลดคํา
คนตรงนี้ลงไป  และไมํต๎องกลัววําสักวันหนึ่งมง [มงกุฎ] นั้นจะหาย...ยกตัวอยํางเชํน พ่ีนก สินจัย 
[สินจัย เปลํงพานิช] ก็ยังเรียนคลาสแอ็คติ้งอยูํตลอดเวลาแม๎วําจะมีงานหรือไมํมีงาน แตํก็ยังพัฒนา
ตัวเองอยูํตลอดเวลาและก็ยังรักษาคุณภาพและพัฒนาตัวเองตํอไปเรื่อยๆ...พ่ีแอน ทองประสมที่รู๎ดีวํา
ทุกวันนี้มีคนรุํนใหมํมาเยอะ จะรักษาคุณภาพอยํางไรไมํให๎ตก...ลําสุดก็จะเห็นวําพ่ีแอนออกกําลังกาย 
เลํนโยคะบํอยมาก เพราะเริ่มเห็นวําเด็กใหมํมาเยอะมาก แตํเมื่อไหรํที่ลงเป็นนางเอกก็ยังสามารถเป็น
นางเอกได๎อยูํ...เชื่อวําพ่ีนก สินจัย [สินจัย เปลํงพานิช] หรือพ่ีแอน ทองประสมไมํได๎มองวําเป็นการ
แขํงขันอะไร เพียงแตํวําทําอยํางไรก็ได๎ให๎รักษาสิ่งที่ดีและพัฒนาไว๎...เรื่องตรงนี้คนที่อยูํในวงการ
บันเทิงจะรู๎ดีวํากวําจะเข๎ามาไมํได๎งําย...ต๎องลงทุนให๎เป็นซัมวันในวงการบันเทิง ต๎องเรียนรู๎วําจะทํา
อยํางไรให๎อยูํในวงการบันเทิงให๎นานที่สุด ตัวจริงเทํานั้นที่จะอยูํได๎” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
  “สมัยกํอนเค๎าชอบใช๎คําวํา “ตัวจริง” ใครเป็นตัวจริงเวลาก็จะพิสูจน๑เอง...พ่ีก็เลยมอง
วําการสร๎างแบรนด๑มันต๎องใช๎ความอดทน มันสํงผลถึงรายได๎แนํนอน ซึ่งคนที่ทําฉาบฉวยเพราะเค๎า
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คิดถึงรายได๎มากเกินไป อยากจะได๎ให๎มันไว อยากจะได๎ให๎มันเร็ว” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 21 กันยายน 2560)  
  “ผมยังรู๎สึกวําการทํางานเบื้องหน๎ามันมีเสนํห๑ ชอบการได๎รับบทใหมํ อยากเลํนกับ
นักแสดงที่มีความสามารถอยํางพ่ีนุํน ศิรพันธ๑ [ศิรพันธ๑ วัฒนจินดา] พ่ีนก สินจัย [สินจัย เปลํงพานิช] 
เพราะมีอีโมชั่นที่ดี ถ๎านักแสดงสํงบทให๎เราดีเราก็เข๎าถึงถึง แม๎ผมจะเป็นคนที่ลืมบทเกํงมากหลาย
เทคหนํอย มันดูมีเสนํห๑ของมัน ถ๎าเป็นไปได๎ก็ไมํอยากทิ้งท้ังเบื้องหน๎าและเบื้องหลังเหมือนกัน”  
(ปราชญา เรืองโรจน๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 26 กันยายน 2560)  
  2.2.4 การรักษากลุํมเป้าหมายแฟนคลับเดิมและขยายฐานกลุํมเป้าหมายฐานแฟน
คลับใหมํ ซึ่งจะใช๎หลักกลยุทธ๑การสื่อสารทางการตลาดกับกลุํมแฟนคลับทั้งในและตํางประเทศ เชํน 
ประเทศจีน เกาหลีใต๎ มาเลเซีย ฟิลิปปินส๑ เป็นต๎น ดังนั้น ศิลปินในยุคดิจิทัลต๎องเรียนรู๎ที่จะพัฒนา
ศักยภาพความสามารถเพ่ิมเติม เพื่อเสริมสร๎างทักษะความสามารถพิเศษให๎เหมาะสมกับ
กลุํมเป้าหมายทุกกลุํมในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก  
   “มีการมิตติ้งกลับแฟนคลับที่จีน [งานมิตติ้ง 2moon the series] ขายบัตรไปแล๎ว 5 
เดือน 5 มณฑล รวมถึงเกาหลีใต๎ มาเลเซีย  ฟิลิปปินส๑ ซึ่งที่จีนก็จัดการเองทางบริษัทแคํนําเด็กไป” 
(ยชญ กรณ๑หิรัญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560) 
  “เราต๎องมองกํอนวําศิลปินตรงกับทาร๑เก็ตกลุํมไหนหรือแฟนคลับหรือชํองที่เหมาะกับ
น๎องที่เป็นคาแรคเตอร๑แบบนี้ บุคลิกแบบนี้ พ่ีจะเลือกเจาะแบบนี้ยํอยเหมือนคนที่เลือกซื้อสื่อโฆษณา” 
(ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
   2.2.5 ป๓จจัยและสภาพแวดล๎อมที่ดีที่อิทธิพลตํอการใช๎ชีวิตและการทํางานในวงการสื่อ
บันเทิง ซึ่งเป็นป๓จจัยอีกประการหนึ่งที่เป็นแรงผลักดัน ชํวยเหลือในการวางแผนกลยุทธ๑ เพ่ือการรักษา
บุคลิกภาพ ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลให๎ยั่งยืน 
   “บริษัทมีการเช็คเรทติ้ง โดยมีอาจารย๑เช็คและมารายงานตลอด การดูแลรักษา
ภาพลักษณ๑ก็เป็นหน๎าที่ของอาจารย๑ในเชิงวิชาการและการแก๎ป๓ญหา ซึ่งอาจารย๑จะมองเห็นถึงป๓ญหา
ได๎ชัดและรู๎ถึงวิธีการแก๎ป๓ญหาได๎ดีกวํา” (ยชญ กรณ๑หิรัญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 
2560) 
 สวํนที ่3 การเขยีนผลสรปุที่ไดจ๎ากการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก จากตัวศิลปินนักร๎องนักแสดง 
ผู๎จัดการ หรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน  ครูผู๎สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ  และกลุํมของ
แฟนคลับ   ซึ่งประกอบด๎วย 3.1) การเลือกใช๎สื่อในการนําเสนอผลงาน ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคล
ของศิลปินให๎ประสบผลสําเร็จ  3.2) การสร๎างการรับรู๎และการจดจําของศิลปินผํานการสื่อสารทาง
การตลาดสูํสาธารณชน 3.3) เหตุผลในการตัดสินใจรับเลือกหรือปฎิเสธงานของศิลปิน ดังนี้ 
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 3.1) การเลือกใชส๎ือ่ในการนาํเสนอผลงาน ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลของศลิปนิให๎
ประสบผลสาํเร็จ     
 สื่อในการนําเสนอผลงานที่สําคัญและเหมาะสมกับศิลปิน ตํอการสร๎างการจดจําและการให๎
ความยอมรับในผลงาน ตัวตน ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลของศิลปินที่มีคุณภาพสูํสาธารณชนได๎
มากและยั่งยืนที่สุด ประกอบด๎วย  
   1) สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ Advertising and Public Relation Media) เป็น
สื่อที่มีความสัมพันธ๑กับสื่อโทรทัศน๑ (TVC) และสื่อโซเชียล การทําสัญญาโฆษณากับตัวศิลปินจะต๎อง
ระบุสื่อการนําเสนอและระยะที่ชัดเจน รวมถึงการประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํขําวสารและผลงาน
ศิลปิน การที่ศิลปินได๎รับเลือกให๎ตัวแทนของสินค๎าและบริการผํานการนําเสนอโฆษณาสามารถบํง
บอกถึงระดับความมีชื่อเสียงของศิลปินคนนั้นได๎ เพ่ือสื่อโฆษณาจะสํงผลถึงการจดจําตัวสินค๎า บริการ
และตัวตนศิลปินให๎ดังและยาวนานอีกด๎วย 
   “สื่ออยํางแรกที่การันตีความดัง คือ โฆษณาท่ีเป็นโฆษณาจริงๆ โดยเฉพาะโฆษณาที่ใน
ทีวี ไมํใชํโฆษณาในยูทูบหรือสื่อออนไลน๑แบบทุกวันนี้ พูดถึงการเป็นพรีเซนเตอร๑ไมํใชํตัวใครก็ได๎ แตํ
หมายถึงวําลูกค๎าต๎องเลือก เชํน ญาญํา [อุรัสยา เสปอร๑บันด๑] โฆษณา 10 ตัว ในขณะที่ชมพํู [อารยา 
เอ ฮาร๑เก็ต] 15 ตัววัดกันแบบนี้ ถ๎าเกิดใครเป็นพรีเซนเตอร๑มากที่สุดก็แปลวําคนนั้นดังเป็นการการันตี
โฆษณา...แตํถ๎าเกิดวันหนึ่งโฆษณาเปลี่ยนพรีเซนเตอร๑ ให๎รู๎สึกรึเปลําวําศิลปินคนนั้นขาลง”  
(ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
   “มุมมองโฆษณาเป็นอะไรที่สร๎างความเชื่อมั่นการยอมรับอยูํแล๎ววําศิลปินคนนี้เป็น
ระดับท็อป ถ๎ายิ่งมีโฆษณาเยอะๆ ก็ยิ่งมีการฟอลโลเวอร๑ คนติดตามเยอะแนํนอน สํวนใหญํถ๎าดู
ความสัมพันธ๑ระหวํางคนที่มีโฆษณาเยอะ โดยเฉพาะในทีวีซียอดจะสัมพันธ๑ในฟอลโลํเวอร๑ยอดในไอจี
หรือสื่ออ่ืน ก็จะเหมือนกับตัวพํอตัวแมํในวงการ เป็นชํวงเวลาของเค๎าในขนาดนั้น” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
   “โฆษณาคือต๎องแคสงาน ถ๎าเกิดไมํแคสงานต๎องมีอะไรที่ทําให๎เอเจนซี่เกิดความมั่นใจที่
จะได๎งาน มีอะไรที่จะต๎องจํายให๎แพงกวํา มันก็ต๎องดูที่ผลงานและการโปรโมทเชํนกัน อีกทั้งยังต๎องมี
ฐานแฟนคลับทียอดฟอลโลํ บางงานก็อยูํที่ยอดฟอลโลํ” (วาสนา ทิพพิลา,  การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 
กันยายน 2560) 
   2) สื่อโทรทัศน๑ (Television Media) ซึ่งแบํงออกได๎ 2 ประเภท คือ รายการและ
ละครโทรทัศน๑ ซึ่งเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีความสําคัญท่ีนิยมและได๎รับการยอมรับมากในป๓จจุบัน ทั้งแบบ
ออฟไลน๑และแบบออนไลน๑ (การไลฟ์สด) เพ่ือนําเสนอและประชาสัมพันธ๑ผลงานสูํกลุํมเป้าหมายที่ตรง
และกว๎างขวางเพ่ิมข้ึน การรับงานและความถ่ีการนําเสนอผํานรายการหรือละครโทรทัศน๑ที่เหมาะสม
กับศิลปิน อยํางน๎อยที่สุดเฉลี่ยที่ 1-2 ครั้งตํอสัปดาห๑ 
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  “ละครโทรทัศน๑ไทย ศิลปินคนไหนยังอยูํในความนิยมก็จะลงบํอยมาก จบปุ๊บก็ออน
แอร๑ตํอทันที มั่นใจวําขายได๎ ลงแล๎วโฆษณาเข๎าแสดงวําโฆษณามีอิทธิพลเหนือกวําละครโทรทัศน๑” 
(ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
  “สื่อโทรทัศน๑พ่ีมองวํา ถ๎าเป็นในได๎นักแสดงใหมํอยํางน๎อยที่สุดต๎องมีอะไรที่เข๎าไปอยูํ
ในทีวีให๎แฟนคลับได๎รับรู๎สัปดาห๑ละครั้งถึงสองครั้ง อยํางเชํน ตงตง [วุฒิภัทร โอภาสตระกูล หรือ ตง
ตง เดอะสตาร๑ 12] ก็จะมีละครบางรักซอยเก๎าทับหนึ่ง ออกมาให๎เห็นสัปดาห๑ละครั้งก็จะเป็นเหมือนรู
ทีน...เพราะแอร๑ไทม๑เป็นสิ่งที่มีคํามากท่ีสุด” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
   3) สื่อภาพยนตร๑ (Film Media) การที่ศิลปินได๎รับเลือกให๎เลํนภาพยนตร๑สามารถบํง
บอกถึงระดับความดังของศิลปินได๎ เพราะถ๎าภาพยนตร๑ประสบผลสําเร็จจะสํงผลถึงชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ๑ของศิลปินทํานนั้นให๎สามารถครองพ้ืนที่สื่อได๎นานกวําสื่ออ่ืนๆ ในชํวงเวลาเดียวกัน 
   “ภาพยนตร๑และโฆษณาประชาสัมพันธ๑ พ่ีคิดวํามีพลังใกล๎เคียงกัน เพราะถ๎าภาพยนตร๑
มาในชํวงนี้ก็จะมีพ้ืนที่ในสื่อมาก โฆษณาประชาสัมพันธ๑ที่ทําถี่ๆ บํอยๆ บางครั้งถ๎าเจอภาพยนตร๑ที่มา
ตูมเดียว พลังเทํากันเลยหรืออาจจะมากกวําด๎วยซ้ํา แล๎วแตํจังหวะ แตํมันก็มีความเสี่ยงที่อยูํในสื่อ
ภาพยนตร๑” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
   4) สื่อการตลาดเชิงกิจกรรมหรืออีเว๎นท๑ (Event Marketing Media) เป็นกิจกรรมที่มี
สัมพันธ๑ได๎กับทุกสื่อ ซึ่งงานอีเว๎นท๑ถือได๎วําเป็นสื่ออีกชํองทางหนึ่งที่สําคัญสําหรับศิลปิน โดยเฉพาะ
ศิลปินนักร๎อง เนื่องจากต๎องเดินสายการออกงาน เพื่อนําเสนอผลงานและโปรโมท รวมถึงสํงเสริม
ภาพลักษณ๑ของสินค๎าหรือบริการของงานอีเว๎นท๑ให๎นําสนใจมากข้ึน และสื่ออีเว๎นท๑เป็นอีกหนึ่งชํองทาง
ในการพบปะแฟนคลับ ซึ่งความถ่ีที่เหมาะสมของการออกงานอีเว๎นท๑ของศิลปินที่ดีที่สุดเฉลี่ย 2-3 ครั้ง
ตํอวัน และน๎อยสุดเฉลี่ยที่ 1-2 ครั้งตํอสัปดาห๑ 
  “ความถี่ในการรับงานอีเวนท๑รับให๎มากท่ีสุดเทําท่ีจะทําได๎...กิจกรรมอีเวนท๑และ
สปอนเซอร๑สามารถสายตรงได๎เลยไมํต๎องอะไรมาก สมมุติวําขายคนหนึ่งให๎กับบริษัทนี้ ได๎ทุกงานทุก
สินค๎าต๎องมีคนนี้ก็กินแบบจอแตกแล๎ว” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 
สิงหาคม 2560) 
  “อีเว๎นท๑เป็นอะไรที่ขี่ช๎างจับตั๊กแตน มันเหนื่อยจริงแตํมันก็ได๎ผลก็ คือ เข๎าถึงเมคชัวร๑
ในกลุํมคนที่ไมํใชํสื่อ แตํก็ต๎องทําบํอยๆ สํวนใหญํเดี๋ยวนี้เค๎าทําคอนแทคกัน เชํน ทีวีซีก็จะพํวงอีเวนท๑
ไปด๎วย บริษัทใหญํๆ เค๎าก็จะทําเหมือนทําสัญญาผูกขาดกับศิลปิน เพราะเค๎าก็มองเห็นวําอยํางน๎อย
ที่สุดตลาดแบบอีเวนท๑นี้มันก็ยังสําคัญอยูํเพียงแตํอาจจะน๎อยลงหนํอย” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 21 กันยายน 2560) 
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   5) สื่อสิ่งพิมพ๑ (Print Media) มีความสัมพันธ๑ที่สามารถตํอยอดจากสื่ออ่ืนได๎ ซึ่งการที่
ศิลปินได๎รับเลือกให๎ถํายภาพนิ่งลงปกนิตยาสารสามารถบํงบอกถึงระดับความมีชื่อเสียงของศิลปิน
ในชํวงนั้น  
    “สื่อสิ่งพิมพ๑ ถ๎าไมํใชํตัวท็อปในกระแสจะไมํเอามาข้ึนปก เพราะวํามันก็คือน้ําเพ่ิงเรือ
เสือพ่ึงป่า ชํวงไหนป๓กษ๑เนี่ยที่เจอแตํศิลปินคนนี้มี 10 เลํมเอาไปละ 8 เลํม นั่นคือเป็นการการันตีแล๎ว
วําศิลปินคนนี้กําลังมาในตอนนี้” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สงิหาคม 
2560) 
   3.2) การสรา๎งการรบัรูแ๎ละการจดจําของศลิปนิผาํนการสื่อสารทางการตลาดสูสําธารณชน   
   การสื่อสารทางการตลาดเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการการสร๎างการรับรู๎และการจดจําตัวตนของ
ศิลปินสูํแฟนคลับและสาธารณชน ผํานเครื่องมือทางการตลาด ดังนี้ 
   1) การสื่อสารทางตรงผํานสื่อสื่อโซเชียลและโทรทัศน๑ 
    1.1) การสื่อสารผํานสื่อโซเชียล (Communication Though Social Media) 
เชํน เฟสบุ๏ค ไลน๑ อินสตาแกรม ยูทูบเป็นสื่อที่มีนิยมและได๎รับการยอมรับมากที่สุดในป๓จจุบัน 
กลุํมเป้าหมายสํวนใหญํ คือ วัยรุํนและคนทํางานที่ใช๎สื่อโซเชียล ซึ่งสามารถวัดผลทางสถิติได๎ ศิลปิน
ควรจะสร๎างการรับรู๎ในการอัพสื่อโซเชียลเฉลี่ยน๎อยที่สุด 3-4 ครั้งตํอสัปดาห๑หรือวันเว๎นวัน และมาก
สุดที่ 1-4 ครั้งตํอวัน ขึ้นอยูํกับเนื้อหาและสถานการณ๑อีกด๎วย 
   “ไมํมีการจํากัดความถี่ในการสื่อสารผํานโซเชียลแตํอยากให๎สื่อสารบํอย
ที่สุด โดยเป็นเรื่องสํวนตัวของศิลปิน ซึ่งในบางครั้งจะมีการวางให๎ศิลปินโปรโมทผลงาน โดยนัดกัน
มาไลฟ์ผํานโซเชียลและอีกกรณีหนึ่งการออกอีเว๎นท๑กัมคอนเสิร๑ตก็จะไลฟ์ผํานโซเชียล... ถงึแม๎จะไมํมี
งานอยํางน๎อยก็ต๎องให๎ศิลปินมีการสื่อสารทางโซเชียล” (กนกอร ขัตติยากรจรูญ, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) 
   “ความถี่การนําเสนอสื่อโซเชียล เฉลี่ย 4 ครั้งตํอวัน เช๎ากํอนเข๎างาน เย็นหลัง
เลิกงาน หัวค่ํา และกํอนอน หรือตามความเหมาะสม” (วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 
17 กรกฎาคม)  
   “สื่อโซเชียลจริงๆ มันกําหนดไมํได๎ อยํางน๎อยคนดูแลต๎องลงทุกวันไมํวําจะมี
งานทุกวันหรือไมํ อาจจะมีงานสามวันตํอสัปดาห๑ แตํต๎องลงงานทุกวันประมาณวําตื่นเช๎ามาเปิดไอจี
เราต๎องเจอ คือ เดอะมัส เช๎า กลางวัน เย็น สามเวลาหลังอาหาร ต๎องมีรูปที่อยูํในสต๏อก รูปถํายสต๏อก
หมดคือจบ” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560)  
   “ความถี่ในสื่อโซเชียลไมํสําคัญเทําคอนเทนต๑ มันทําให๎สร๎างภาพลักษณ๑ในการ
สร๎างการจดจําในแบนของศิลปินมากกวําความถี่ความบํอย” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 
กันยายน 2560) 
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   “หนูเห็นไหมวําทุกวันนี้บางคนดังจาก YouTube จากการมีโซเชียลของตัวเอง 
เพราะฉะนั้นถ๎าหนูอยูํในวงการบันเทิงแล๎วปลํอยตัวเองมันก็ไมํได๎...ดูคุณครูสิคุณครูเป็นคนธรรมดา 
คุณครูรู๎วําคุณครูจะลงรูปอะไรอยํางในยามที่จะถึงงานราชพิธีถวายพระเพลิง [ในหลวงรัชกาลที่ 9] ครู
ก็จะไมํลงรูปสดใส แตํครูลงรูปที่ทําพิธีกํอน ถามวําครูไมํลงได๎ไหมก็ได๎...มันเป็นเรื่องของเราพื้นที่ของ
เรา หนูไมํทําก็ไมํมีใครวํา แตํหนูก็ไมํได๎อะไร” (ปรีดิยุช รัตนงาม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 25 ตุลาคม 
2560) 
    1.2) สื่อสารผํานสื่อโทรทัศน๑ (Communication Though Television) เป็น
อีกสื่อหนึ่งที่มีความสําคัญได๎รับการยอมรับเทียบเทําสื่อโซเชียล กลุํมเป้าหมายสํวนใหญํ คือ 
คนทํางานและผู๎สูงอายุที่รับชมโทรทัศน๑  
   “สื่อโซเชียลตอนนี้มันแทบจะไมํตํางจากโทรทัศน๑เลย เพราะวําถ๎ามองในกลุํม
ทาร๑เก็ตของพ่ี ในวัยรุํนเค๎าจะใช๎การสื่อสารผํานทางสื่อโซเชียลมันชัดกวําและมันเก็บเป็นสถิติได๎
มากกวําทีวี เพราะในป๓จจุบันการวัดเรทติ้งทางทีวีก็ไมํได๎ร๎อยเปอร๑เซน...อยํางเชํนยอดวิวก็จะชัดเจน
สํวนใหญํก็ไมํออร๑แกนนิคร๎อยเปอร๑เซน แตํมันก็ชัดจนซึ่งคนทั่วไปสามารถรับรู๎ได๎” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560)  
   2) การโฆษณา (Advertising) มีความสัมพันธ๑กับสื่ออ่ืนๆ โดยเฉพาะสื่อสื่อโทรทัศน๑ 
(TVC) และสื่อโซเชียล ซึ่งตัวผลงานของโฆษณาสํงผลถึงการสร๎างการรับรู๎และการจดจําตัวตนของ
ศิลปินได๎ดี 
   “การที่ได๎ดูโทรทัศน๑หรือโฆษณามากํอน ภาพการจดจําก็จะจําได๎มากกวํา วําน๎องคนนี้
ชื่ออะไรนะ ถึงแม๎จะจําชื่อไมํได๎แตํก็มีภาพในหัว” (วรกฤต วรกุล, การสื่อสารสํวนบุคคล, 14 กันยายน 
2560) 
   3) การเผยแพรํขําวสารและการประชาสัมพันธ๑ (Public Relations and Publicity) 
เป็นการรวมสื่อทุกสื่อ เพ่ือประชาสัมพันธ๑ผลงานและเผยแพรํขําวสารของศิลปินแกํสาธารณชน  
    “ขําวสารและประชาสัมพันธ๑ สํวนใหญํจะเป็นเรื่องของบริษัท ซึ่งชํวงนี้ทุกชํองต๎องแขํง
กันทุกบริษัท ฉะนั้นเค๎าต๎องชํวยในการประชาสัมพันธ๑หรือเผยแพรํขําวของตัวศิลปิน ไมํวําจะทํางาน
กับอยูํในสังกัด หรือแคํมาเลํนเรื่องนี้เรื่องเดียว หรือแคํงานนี้งานเดียวเค๎าก็ต๎องกระหน่ําพีอาร๑
ประชาสัมพันธ๑ ฉะนั้นมันก็ชัดเจนอีกวําอันนี้เป็นสิ่งที่สร๎างภาพลักษณ๑และรายได๎สร๎างการรับรู๎ให๎คน
ดู” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
   4) การสื่อสารกับสื่อและสังคมแบบตัวตํอตัว (Personal Selling) โดยศิลปินหรือ
ผู๎จัดการเพ่ือสื่อให๎สื่อมวลชนและแฟนคลับให๎ได๎รับรู๎ถึงผลงาน ความเคลื่อนไหวของศิลปิน และเพ่ือให๎
สื่อมวลชนและแฟนคลับเหลํานั้นจะเป็นกระบอกเสียงในการโปรโมทผลงานและความเคลื่อนไหวของ
ศิลปินสูํสาธารณชนอีกที 



61 

   “การสื่อสารแบบตัวตํอตัวด๎วยการเซอร๑วิสมายด๑ เซอร๑วิสแฟนคลับ เพราะได๎ฐานของ
จากสื่อโซเชียล จัดอีเว๎นท๑มีแฟนคลับเอฟซี เพราะเอฟซีก็เป็นตัวนําป๊อบปูลําโหวตให๎เรา ที่สิงโต 
[ปราชญา เรืองโรจน๑] ได๎ป๊อปปูลาร๑โหวตชนะเจมส๑ [จิรายุ ตั้งศรีสุข] ณเดช [ณเดช คูกิมิยะ] โดยที่ทุก
คนก็งงวําสิงโตเป็นใครก็มาจากไหน อันนี้ก็เป็นการสื่อสารแบบตัวตํอตัวกับเอฟซี” (ศรัณย๑ธรณ๑  
ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
  “การสื่อสารแบบตัวตํอตัวจากฐานแฟนคลับก็จะมีเพจในโซเชียล ซึ่งก็เป็น
กระบอกเสียงของเรา ผู๎จัดการศิลปินต๎องเทคแคร๑แฟนคลับ เพราะแฟนคลับ คือ พีอาร๑ 
ประชาสัมพันธ๑ชั้นดี” (วาสนา ทิพพิลา,  การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
   5) การจัดกิจกรรมพิเศษและการอุปถัมภ๑จากผู๎สนับสนุน (Event and 
Sponsorships) หรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา “งานอีเว๎นท๑” เป็นงานกิจกรรมที่มีสัมพันธ๑กับทุกสื่อเชิง
การตลาดที่ได๎กลําวมาทั้งหมด ซึ่งงานอีเว๎นท๑ถือได๎วําเป็นสื่ออีกชํองทางหนึ่งที่สําคัญสําหรับศิลปินและ
พบปะแฟนคลับ โดยเฉพาะศิลปินนักร๎อง เพราะเป็นพ้ืนที่สําหรับนําเสนอและโปรโมทผลงาน และ
การสํงเสริมภาพลักษณ๑ให๎สินค๎า บริการและตัวศิลปินเกิดความนําดึงดูดนําสนใจมากข้ึน  
  “มีการมิตติ้งกลับแฟนคลับ (งานมิตติ้ง 2moon the series) ขายบัตรไปแล๎ว 5 เดือน 
5 มณฑล รวมถึงเกาหลีใต๎ มาเลเซีย  ฟิลิปปินส๑ ซึ่งที่จีนก็จัดการเองทางบริษัทแคํนําเด็กไป” (ยชญ 
กรณ๑หิรัญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560)  
   “การจัดอีเวนท๑และการสนับสนุนจากสปอนเซอร๑ สํวนใหญํก็จะรู๎แคํวงในเฉพาะแฟน
คลับของเรา แตํสําหรับคนอ่ืนๆ ก็จะไมํคํอยรู๎ เหมือนกับวําก็จะมีบ๎านแตํละบ๎านก็บอกกันเอง... 
เหมือนกับวําเราแคํได๎มาโปรโมทตัวเองนิดๆหนํอยๆ บางทีก็ไมํสนใจ อยํางเชํนผมออกอีเวนท๑พอร๎อง
เพลงจบไปสามเพลงก็ลืม ไมํรู๎จักแล๎ว” (วรกฤต วรกุล, การสื่อสารสํวนบุคคล, 14 กันยายน 2560)  
   “ข๎อดี คือ สร๎างความใกล๎ชิดระหวํางศิลปินกับนักแสดงและแฟนคลับมากข้ึนมันทําให๎
ดูจับต๎องได๎มากท่ีสุดในอันนี้ อีเวนท๑ต๎องมีการพีอาร๑ผํานโซเชียลและตัวทีวีด๎วย เพราะฉะนั้นสื่อทุก
อยํางก็จะมาลงท๎ายด๎วยสื่ออีเวนท๑อยูํดี” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
 3.3) เหตผุลในการตดัสนิใจรบัเลือกหรือปฎเิสธงานของศลิปนิ 
 หลักการประกอบการพิจารณาตัดสินใจรับเลือกหรือปฏิเสธงานของศิลปิน ประกอบด๎วย 
    3.3.1 พิจารณาประเภทของสินค๎า บริการ รูปแบบของสื่อและชํองทางการนําเสนอ 
โดยพิจารณาให๎เหมาะสมกับชํวงวัย ถ๎าเกินวัยก็สามารถเลือกรับได๎แตํก็ต๎องดูจากองค๑ประกอบของ
ศักยภาพความสามารถและบทบาทท่ีสํงเสริมภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลของตัวศิลปิน รวมถึง
กลุํมเป้าหมายของสินค๎าและบริการอีกด๎วย 
  “การวางแผนในการรับงานของศิลปินอยูํที่ฝ่ายขาย ไมํมีการตั้งความถี่ใจในการรับงาน
อยูํที่แตํละโปรเจค เชํน ซิงเก้ิลใหมํก็ต๎องเพ่ิมความถี่ในเดือนนั้นให๎ได๎มากท่ีสุด” (กนกอร  
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ขัตติยากรจรูญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560)  
  “กลยุทธ๑การนําศิลปินมาใช๎ หาตัวตนศิลปินที่ใช๎สินค๎าอยูํแล๎ว เพราะต๎องมีประวัติ
ย๎อนกลับไปวํากินตั้งแตํอายุสิบปียี่สิบปี เชํน ซิโก๎ (เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง) โต๐ (ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร) 
อาจารย๑เจริญ วรรธนะสิน เป็นคนมีชื่อเสียงตํางหาก โดยไมํได๎สนใจหน๎าตาการแตํงกาย” (ลักขณา  
ลีละยุทธโยธิน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) 
   “การรับงานอยํางแรกเลยดูจากความเหมาะสมของบท สํงเสริมในภาพลักษณ๑ของน๎อง
ศิลปินหรือเปลําและต๎องสอบถามตัวศิลปินวําเลํนได๎ไหม ตรงกับตัวศิลปินหรือความสามารถตัวเอง
หรือเปลํา...ขึ้นอยูํกับประเภทของงาน เวลารับงาน แล๎วแตํสินค๎าโปรดักแตํละละประเภท” (ยชญ 
กรณ๑หิรัญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560) 
  “เหตุผลในการตัดสินใจในการรับเลือกงานดูจากสินค๎า สํงเสริมเราไหม ถ๎าเป็นเรื่อง
การแสดงละครดูจากที่บท มีหลายองค๑ประกอบในการเลือก ต๎องไมํผิดศีลธรรม อยํางเจมส๑จิชํวงแรก
อายุ 20 มีผลิตภัณฑ๑กาแฟติดตํอมาพ่ีปิ๊ก [ฌานฉลาด ทวีทรัพย๑] ไมํรับ เพราะหนึ่งเจมส๑อายุยังน๎อย ยัง
อยูํในชํวงวัยที่ต๎องการโปรดักที่เสริมสร๎างเรื่องกล๎ามเนื้อ เสริมสร๎างสมอง นมหรือโยเกิร๑ต สองน๎อง
ไมํได๎ดื่มกาแฟจริงๆ มันก็เหมือนเป็นการโกหกผู๎บริโภค...การที่ใครจะให๎โอกาสเราทํางานเราก็รับไว๎
กํอน เพราะทุกอยํางต๎องมีเริ่มจากหนึ่งแล๎วคํอยเก็บเกี่ยวไป” (วาสนา ทิพพิลา,  การสื่อสารสํวน
บุคคล, 23 กันยายน 2560) 
  3.3.2 พิจารณาวัน เวลาและสถาน วําเหมาะสมกับคิวงานของศิลปินหรือไมํ ในบาง
กรณีท่ีศิลปินยังเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือการรับงานที่ตํางประเทศ จึงต๎องมีการพิจารณา
รายละเอียดให๎ชัดเจนและครบถ๎วนอีกด๎วย 
  “ในการรับงานแตํละครั้ง ผมดูจากเวลากํอน ถ๎าไมํชนงานการก็รับ แล๎วก็ดูท่ีตัวเงิน...
แตํถ๎าสมมุติวําผมมีละครถํายยาว แตํงานที่ได๎เงินมากกวําละครผมก็รับงานนั้นไมํได๎ ผมก็ต๎องลําดับ
งานไหนมากํอนหลัง ไมํงั้นจะเสียโอกาส...กํอนหน๎านี้ก็มีผู๎จัดการตอนอยูํคําย จะแบํงฝ๓่งเออาร๑กับคน
รับงาน คนรับงานก็จะขายงานให๎เราบอกวําจัมโบ๎มีงานจ๎างเข๎ามานะ สํวนฝ๓่งเออาร๑ก็จะดูแลศิลปิน...ก็
ผลัดกันมาดูแลศิลปินแล๎วแตํใครวําง จะมีพ่ีคนที่ขายงานมาบอกเรา จัมโบ๎ครับวันนี้มีงานที่นี่ๆ แล๎วมีพ่ี
คนที่ดูแลจัดการหมดเลย เราก็มีหน๎าที่ไปร๎องเพลง” (วรกฤต วรกุล, การสื่อสารสํวนบุคคล, 14 
กันยายน 2560) 
   “ตําแหนํงโรดเมเนเจอร๑จะดูเรื่องคิวเวลา เรื่องเรียนต๎องเอาตารางเรียนมากํอน ต๎อง
รู๎จักอาจารย๑ด๎วยเพ่ือที่เวลางานตรงกับเวลาเรียนจะได๎พูดคุยปรึกษา ถ๎าเกิดมีโอกาสผู๎จัดการก็ต๎องเข๎า
ไปสวัสดี เลําเรื่องงานของศิลปินให๎อาจารย๑ฟ๓ง สามารถสํงงานทีหลังได๎ไหม” (วาสนา ทิพพิลา,  การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
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   3.3.3 งบประมาณในการรับงาน เรทราคาของศิลปินแตํละคนจะแตกตํางกันไป ขึ้นอยูํ
กับความเหมาะสมของประเภทสินค๎า บริการ สื่อชํองทางการนําเสนอและระยะเวลาในการนําเสนอ
ผลงาน นอกจากนี้ควรคํานึงถึงคําใช๎จํายจิปะถะ อาทิ คําใช๎จํายในการเดินทาง คําอาหาร คําที่พัก 
คําใช๎จํายในการแตํงกาย แตํงหน๎าและทําผมอีกด๎วย   
   “การรับงานก็จะมีเรทราคาของแตํละงาน อีเว๎นท๑คนเดียวหรือเต็มวงอะครูสติก แบบ
ไพเวทหรือตามร๎านอาหารหรือเฟสติวัล งานเฟสติวัลจะแพงสุดแสนกวําเกินแสนครึ่งแล๎วแตํที่  ถ๎า
ออกรายการทีวีก็ แล๎วแตํรายการ บางรายการฟรี บางรายการมีคํารถ แตํถ๎าโปรโมทผลงานสํวนใหญํ
จะไปฟรี สํวนละคร ละครเวท ีโฆษณาแตลํะคนแตํละศิลปินไมํเทํากัน” (กนกอร ขัตติยากรจรูญ, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560) 
  “ในเรื่องงบประมาณของศิลปินนักแสดงในแตํละงาน ในแตํละคนเรื่องงบจะมีเรทรา
คาท่ีเป็นกลางอยูํแล๎ว...ตัวเลขมีการเคลื่อนตลอดเวลา ถ๎าระบุไปตอนนี้อีกซักสามเดือนก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปได๎ไมํแนํนอน แตํก็จะมีระดับที่ตํางกันอยํางเชํนคําตัวเวลาแสดง คําตัวการออกอีเวนท๑ 
คําตัวในการเลํนโฆษณามันแตกตํางกันอยูํแล๎วครับ” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 
กันยายน 2560) 
  สวํนที ่4 การเขยีนผลสรปุที่ไดจ๎ากการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก จากตัวศิลปินนักร๎องนักแสดง 
ผู๎จัดการ หรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน  ครูผู๎สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ  และกลุํมของ
แฟนคลับ   ซึ่งประกอบด๎วย  4.1) การบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการแก๎ไขป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
ศิลปิน  4.2) กฎระเบียบการบริหารจัดการศิลปิน  ดังนี้ 
  4.1) การบรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถึงการแกไ๎ขป๓ญหาทีจ่ะเกดิขึ้นกบัศลิปนิ 
   1) ป๓ญหาการแขํงขันของศิลปิน 
    1.1) การแขํงขันของศิลปินรุํนใหมํ เนื่องจากในยุคดิจิทัลมีผู๎ประกอบการ ผู๎ผลิต
สื่อบันเทิงรายใหมํ มีชํองทางการสื่อสารที่หลากหลายเพิ่มขึ้น สํงผลให๎เกิดศิลปินรุํนใหมํเพ่ิม ที่อาจจะ
ไมํได๎รับการยอมรับได๎ในตัวตนและผลงาน 
    1.2) การแขํงขันของศิลปินภายในวงการสื่อบันเทิง ในป๓จจุบันมีสื่อการนําเสนอ
ผลงานของศิลปินลากหลายชํองทาง สํงผลให๎วงการสื่อบันเทิงเกิดการแขํงขันในการนําเสนอศิลปิน
และผลงานที่เน๎นปริมาณของผลงานมากกวําคุณภาพของผลงาน อาจจะเกิดป๓ญหาจากความเข๎าใจที่
ไมํตรงกันสํงผลให๎เกิดการทะเลาะของกลุํมเพ่ือนศิลปินที่อยูํในสังกัดเดียวกันหรือตํางสังกัด  
   แนวทางการป้องกันและแก๎ไข ศิลปินควรจะมีสติกํอนที่จะดําเนินชีวิตและ
ทํางานอยูํเสมอ ศิลปินควรสร๎างเอกลักษณ๑จากพ้ืนฐานรูปรําง หน๎าตา ประวัติสํวนตัว ประวัติ
การศึกษาให๎เกิดจุดเดํนและแตกตําง รักษาภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคล ขยายชํองทางการสื่อกับ
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แฟนคลับและสาธารณชนให๎เพ่ิมข้ึน และเมื่อมีข๎อสงสัยหรือมีป๓ญหาควรจะเข๎าปรึกษาพูดคุยกับผู๎ใหญํ
ที่เก่ียวข๎อง  
     “ป๓ญหาเสี่ยงสื่อที่เยอะทั้งสื่อเยอะทั้งคน เอาปริมาณมากกวําคุณภาพ ดังนั้น
ต๎องหาคุณภาพมากกวําปริมาณ ต๎องมีศิลปินหลักๆ ที่โดดเดํนอยํางน๎อย 5 คนให๎รับสํงงาน รวมทั้ง
ศิลปินใหมํและเกําในการเลือกชํองทางของสื่อจะได๎มีความเสี่ยงน๎อยลง” (วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 17 กรกฎาคม 2560) 
   “ในป๓จจุบันที่มีศิลปินใหมํเกิดขึ้น จริงก็กลับไปที่จุดแรกวําแตํละคนมีจุดเดํนจุด
ด๎อยอยํางไร เรารู๎เราก็สามารถดึงจุดเดํนตรงนั้นออกมาได๎ อยํางเชํนรายการเดอะเฟสที่มีซิกแพคของ
แตํละคนก็แตกตํางกันมีมากมีน๎อยให๎ดูดี แตํถ๎าเกิดบางคนไมํมีก็กลับมาดูที่โปรไฟล๑คุณเรียนเกํงไหม 
คุณจบนอกมา เป็นคนจีนหนึ่งเดียวในเดอะเฟส แล๎วคํอยกลับมาดูซิกแพคกับโปรไฟล๑ที่ทําให๎ดูดี จาก
ตอนแรกที่คนเดินมาไมํนําสนใจ แตํพอเห็นรูปโปรไฟล๑ปุ๊บก็รู๎วําจบนอกมา เป็นเจ๎าของโรงแรมมีเรือ
ยอร๑ช คนก็เริ่มให๎ความสนใจ” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
   “คนรุํนใหมํที่เข๎าสูํวงการบันเทิงต๎องคิดดีๆ เพราะการเข๎าวงการบันเทิงต๎อง
แลกกับอะไรหลายๆ อยํางอยํางเชํนกับความเป็นสํวนตัวและจะต๎องปรับตัวมากกวําคนทั่วไป ไมํได๎
สวยงามอยํางที่ เราคิดไว๎มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะกวํานั้น ซึ่งอธิบายเองไมํได๎ต๎องมาเจอด๎วยตัวเอง
และเรื่องบุคลิกภาพต๎องหาจุดยืนหาความแตกตํางหาสิ่งที่คนในสํงชอบและนํามาปรับ” (วรกฤต  
วรกุล, การสื่อสารสํวนบุคคล, 14 กันยายน 2560) 
    “การแขํงขันของการตลาดพ่ีมองวํามันไมํใชํป๓ญหา เพราะวําเราเป็นคนมาแบํง
ชิ้นเค๎กของคนที่มีชิ้นเค๎กของเค๎าอยูํแล๎ว เรามาแบํงสํวนแบํงการตลาดของเค๎า เรามองวําสบายๆ ใน
การเข๎าไปทําการตลาดมากๆ เพราะเราใหมํ...ป๓ญหาอีกอยํางหนึ่งที่นําตกใจ คุณในบางกลุํมที่ทํางาน
ในวงการบันเทิงมองเด็กตํางจังหวัดอีกแบบหนึ่ง ทั้งๆที่ตัวหลายหลายคนก็เป็นเด็กตํางจังหวัด พี่เป็น
คนกรุงเทพพ่ียังรู๎สึกไมํดีเลย พ่ีมองวําตรงนี้ถ๎าศิลปินนักแสดงยังไมํได๎ดังจริงๆ หรือยังสําคัญจริงๆ ก็จะ
ยังไมํได๎รับการยอมรับในกรณีที่เป็นเด็กตํางจังหวัด” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 
กันยายน 2560) 
   “ด๎านการแขํงขัน ถ๎าคุณเดินรอยตามเท๎าคนอ่ืนคุณจะมีรอยเท๎าของตัวเองได๎
อยํางไร โกลด๑ฟุตบอลมีโกลด๑เดียวก็จริงแตํเวลาชู๏ตลูกมันชู๏ตได๎หลายด๎าน คนหนึ่งอาจจะไปตรง แตํอีก
คนหนึ่งอาจจะยิ่งอ๎อมช๎าอ๎อมหนํอยแตํก็ถึงอาจจะถึงกํอนก็ได๎ อาจจะไปตํางประเทศอยํางเอเชีย 
เกาหลี ญี่ปุ่นกํอนก็ได๎แล๎วคํอยกลับมาไทยให๎มีสตอรี่เลํา” (วาสนา ทิพพิลา, การสื่อสารสํวนบุคคล, 
23 กันยายน 2560) 
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  2) ป๓ญหาด๎านการสื่อสาร 
    2.1) การสื่อสารกับคนตํางชาติ ในป๓จจุบันศิลปินไทยมีผลงานเป็นที่ประจักษ๑สูํ
สายตาชาวไทยและชาวตํางประเทศเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ศิลปินควรที่จะขยายฐานแฟนคลับกับสื่อ
และคนตํางชาติเพิ่มสํงเสริมภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลของศิลปินยั่งยืนอีกด๎วย 
    แนวทางการป้องกันและแก๎ไข เรียนเสริมทักษะภาษาตํางประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาหลักที่แสดงให๎เห็นถึงสถิตฐานแฟนคลับที่สําคัญในป๓จจุบัน 
ศิลปินควรที่จะมีลํามหรือครูที่ปรึกษาเพ่ือคนกลางในการสื่อสารระหวํางศิลปินกับแฟนคลับ ผู๎วําจ๎าง
ศิลปินและสื่อมวลชนตํางประเทศ นอกจากนี้ศิลปินควรสร๎างการรับรู๎และจดจํากับแฟนคลับ
ตํางประเทศผํานสื่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้น 
       “สํงเสริมในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพราะมีการโคคอนเนคชั่นกับ
ทางโปรดักชั่นของจีนในปีหน๎า [2561] จะเป็นเรื่องของคนจีน โปรดักชั่นของคนจีนและถํายทําท่ีจีน” 
(ยชญ กรณ๑หิรัญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560)  
        “ภาษาโดยสํวนตัวเป็นคนชอบภาษาอังกฤษอยูํแล๎ว ก็จะมีฝึกแนะนําตัว
ภาษาจีน แล๎วใช๎คําพูดพ้ืนฐานงํายๆ สํวนใหญํถ๎าเกิดเป็นงานตํางประเทศก็จะมีลํามสํวนตัวและแฟน
คลับประจําที่แปลให๎เรา” (ปราชญา เรืองโรจน๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 26 กันยายน 2560) 
    2.2) การสื่อสารภายในองค๑กร ทางต๎นสังกัดหรือผู๎บริหารจัดการศิลปินควรจะมี
การสื่อสาร การวางแผนการรับและทํางานของศิลปินให๎ชัดเจน ต๎องมีสัญญาการจ๎างงานที่ชัดเจนใน
รายละเอียดของการทํางาน ระยะเวลา สวัสดิการ การเงิน รวมถึงด๎านกฎระเบียบในแตํละงานอีกด๎วย 
    แนวทางการป้องกันและแก๎ไข ทางต๎นสังกัดหรือฝ่ายบริหารจัดการศิลปินควร
จะมีการพูดคุยและวางแผนการรับงานให๎กับศิลปินอยํางชัดเจนที่เหมาะสมกับตัวศิลปิน 
กลุํมเป้าหมายและสื่อการนําเสนอให๎มีผลงานอยํางตํอเนื่อง โดยศิลปินหนึ่งคนควรมีความถ่ีเฉลี่ยน๎อย
ที่สุดเดือนละ 1-2 งาน เพื่อผลักดันสร๎างผลงานให๎กับศิลปินที่มีอยูํให๎มีผลงานและเป็นกระแสอยําง
สม่ําเสมอ 
   “การตัดสินใจการเลือกงานดูจากความพร๎อมของคนมีศักยภาพ กําหนดงาน
อยํางน๎อยเดือนละชิ้น แตํข้ึนอยูํกับศักยภาพ ความสามารถ ความพร๎อมของแตํละคน” (วสันต๑ คริส พี
เธอร๑สัน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 กรกฎาคม) 
    “เวลาศิลปินนักแสดงไมํเข๎าใจในเบื้องต๎น เราควรจะคุยกันเยอะๆ เค๎ามาทํา
แบบนี้หมายความวําอยํางไร หรือเกิดกรณีอยํางนี้เค๎ากําลังคิดอะไร หรือกําลังจะหวังอะไรกับเรา 
เพราะฉะนั้นในกรณีที่เด็กอายุน๎อย โดยเฉพาะเด็กตํางจังหวัดที่ยังไมํทันคนก็จะมีเรื่องนี้เข๎ามา เราก็
ต๎องระวังทุกฝีก๎าวเพราะเราไมํรู๎วําใครกําลังคิดอะไรอยํางไร” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 
กันยายน 2560) 
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    2.3) การสื่อสารระหวํางผู๎วําจ๎างงานกับศิลปิน ทางผู๎วําจ๎างศิลปินควรจะมีการ
สื่อสาร การวางแผนการรับและทํางานของศิลปินให๎ชัดเจน ต๎องมีสัญญาการจ๎างงานที่ชัดเจนใน
รายละเอียดของการทํางาน ระยะเวลา สวัสดิการ การเงิน รวมถึงด๎านกฎระเบียบในแตํละงานอีกด๎วย 
   แนวทางการป้องกันและแก๎ไข บริษัทผู๎วําจ๎างควรจะมีการพูดคุยและวาง
แผนการทํางานให๎กับศิลปินอยํางชัดเจนที่เหมาะสมกับตัวศิลปิน กลุํมเป้าหมายและสื่อการนําเสนอ
ตามวัตถุประสงค๑ของสัญญา 
   “ความเสี่ยงของการรับงาน [ในตอนแรกรับงานรูปแบบหนึ่งแตํทางผู๎จ๎างงาน
เปลี่ยนรูปแบบสินค๎าเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง หรือการนําเสนอผลงานบนสื่อรูปแบบหนึ่งตามสัญญาแตํทาง
ผู๎จ๎างงานเปลี่ยนเป็นสื่อการนําเสนอไปอีกรูปแบบหนึ่ง] เพราะฉะนั้นต๎องพิจารณาจากป๓จจัยหลายๆ
อยําง เชํน การนําเสนอผลงานนั้นสํงผลตํอการจดจําไหม คอนเนคชั่น แคสติ้ง บริษัทต๎นสังกัดให๎งาน
กับเราบํอยไหม ให๎เยอะหรือเปลําถ๎าเยอะก็ลุกข้ึนมาสู๎...เวลาคุยงานดีลงาน บรีพงานต๎องใช๎หลักฐาน
ในการพูดหรืออ๎างอิง ไมํวําจะเป็นหลักฐานทางโซเชียล ไลน๑ อีเมล” (วาสนา ทิพพิลา,  การสื่อสาร
สํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560)  
    2.4) การสื่อระหวํางแฟนคลับกับศิลปิน ซึ่งหลักแฟนคลับจะแบํงออกเป็น 2 
ประเภท ได๎แกํ แฟนคลับที่ติดตามอยํางใกล๎ชิดและแฟนคลับที่ติดตามอยูํหํางๆ ดังนั้น การสื่อสารหรือ
การโพสต๑สื่อโซเชียลอาจจะไมํชัดเจนสื่อความหมายได๎หลายรูปแบบ อาจจะเกิดป๓ญหาความเข๎าใจที่
ไมํตรงกันได๎ 
    แนวทางการป้องกันและแก๎ไข การที่ศิลปินหรือผู๎จัดการศิลปินออกมาสื่อสาร
ปรับความเข๎าใจกับทางแฟนคลับให๎ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือปลํอยให๎เรื่องเงียบไปตาม
กาลเวลา 
    “ความเสี่ยงการสื่อสารระหวํางศิลปิน ผู๎จัดการและแฟนคลับ ต๎องมีขอบเขต
กําหนดที่ชัดเจน...ต๎องมีพ้ืนที่การสื่อสารพูดคุยระหวํางแฟนคลับ ผู๎จัดการและศิลปิน” (วาสนา  
ทิพพิลา, การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
    “ป๓ญหากับแฟนคลับบางคน สํวนน๎อยที่เวลาผมมีผลงาน เราจําเป็นจะต๎องคูํ
เฉพาะกับคนนี้เทํานั้น ผมไมํได๎แคร๑วําเราจะต๎องเลํนกับคนนั้น ผมถือวํามันเป็นอะไรที่ท๎าทายสําหรับ
ผม อยํางเชํนถ๎าพูดวําเราเหมาะคูํกับคนนี้เทํานั้น นั่นหมายความวําผมได๎เลํนคูํกับคนอ่ืนไมํวําจะเป็น
ผู๎หญิงหรือผู๎ชาย ผมก็ต๎องสลัดภาพเดิมให๎หลุด ให๎เห็นวําความสามารถเรา จะทําให๎เห็นวําเราสามารถ
เลํนกับใครก็ได๎ เพราะฉะนั้นผมมองวําไมํเป็นป๓ญหาแตํมันเป็นความท๎าทายที่เราอยากจะทําให๎ได๎ 
อยากจะไปให๎ถึงจุดนั้น” (ปราชญา เรืองโรจน๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 26 กันยายน 2560) 
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   3) ป๓ญหาทางด๎านสังคมและวัฒนธรรม 
   ผลงานในกระแสเพศทางเลือก ในป๓จจุบันมีกระแสละคร ซีรี่ส๑หรือภาพยนตร๑ชายรัก
ชาย หญิงรักหญิงมีมากข้ึน ซึ่งอาจสํงผลให๎เกิดป๓ญหาในการจดจําภาพลักษณ๑ในบทบาทชายรักชาย
หรือหญิงรักหญิงของศิลปิน หรืออาจจะสํงผลถึงป๓ญหาในการรับงานที่ต๎องเลํนกับคูํเดิมหรือบทเพศ
ทางเลือกเทํานั้น  
   แนวทางการป้องกันและแก๎ไข ต๎องพิจารณาจากวัตถุประสงค๑ในการสื่อสารผํานตัว
ละครคาแรคเตอร๑ตัวละครต๎องสํงเสริมถึงภาพลักษณ๑ของศิลปิน เนื้อหาต๎องเกิดประโยชน๑และจรรโลง
สังคม ต๎องมีความท๎าทาย บทบาทต๎องสามารถพัฒนาทักษะทางการแสดงให๎สูงขึ้น (สามารถให๎ผู๎ชม
เชื่อ คล๎อยตามและจดจําภาพลักษณ๑ใหมํที่ท๎าทายความสามารถมากขึ้น) นอกจากนี้ศิลปินควรที่จะ
ปรึกษากับครอบครัว ผู๎จัดการศิลปินและครูผู๎สอนการแสดงในการตัดสินใจเพ่ิมอีกด๎วย 
  “ป๓ญหากระแสวายก็จะพบวําชํองทางบางชํองหรือสื่อบางสื่อที่ยังไมํสนับสนุน 
100% แตํก็เปิดกว๎างกวําอดีต” (ยชญ กรณ๑หิรัญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 กรกฎาคม 2560) 
   “ความเสี่ยงเรื่องภาพลักษณ๑ที่ศิลปินรับงานซีรี่ย๑ชายชาย สํวนใหญํก็จะมาถามครูวํา 
ผมควรทําดีไหม ผมควรจะเลํนดีไหม หนึ่งในนั้นก็จะมีน๎องไมค๑ [วีรภัทร นิ่มอนงค๑] ...ก็ต๎องดูที่บท บท
ให๎แมสเสจ ข๎อความ แสดงออกมาแบบไหน แสดงแล๎วทําให๎เกิดอะไร ถ๎าเกิดทําให๎เกิดแมสเสจที่ดีก็รับ 
แตํถ๎าเกิดทําเพ่ือความคึกคะนอง ทางการตลาดเห็นวํากระแสดี บทไมํกํอให๎เกิดความสร๎างสรรค๑แกํ
สังคมก็ไมํต๎องไปเลํน อยูํที่บทวํามีความท๎าทายถ๎าเกิดมีความท๎าทายมากก็รับเลํนไปเลย ถ๎าเกิดมีบทท่ี
ลึกเลํนอะไรกับสิ่งนี้ได๎อันนี้ก็นําสนใจท๎าทายตัวเองไป...ป๓ญหาสังคมในหลายเรื่องอาจจะเกิดจากความ
รู๎เทําไมํถึงการณ๑ แตํก็ต๎องดูจากวัตถุประสงค๑หรือแมสเสจที่สํงออกมาวํามีวัตถุประสงค๑อยํางไร” 
(ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
  “การได๎รับบทซีรี่ย๑วายพ่ีมองวํามันเป็นบททางการแสดง พี่วําถ๎าเป็นวัยรุํนเค๎ารู๎ แตํยัง
ถ๎าย๎อนกลับไปผู๎ใหญํหรือคนแกํดูก็จะตํางไป”  (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 
2560) 
   4) ป๓ญหาการใช๎สื่อโซเชียลในยุคดิจิทัล  
    4.1) การแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียล การแสดงความคิดเห็นที่ไมํเป็นกลาง
หรือการใช๎ถ๎อยคําไมํสุภาพ เป็นป๓ญหาที่สําคัญและพบบํอยในยุคดิจิทัล ซึ่งป๓ญหานี้สามารถสํงผล
กระทบไปถึงป๓ญหาในการทํางานและการใช๎ชีวิตได๎ 
   แนวทางการป้องกันและแก๎ไข ศิลปินต๎องมีสติและพึงระลึกตนเองเสมอวํา
ศิลปินไมํใชํบุคคลทั่วไปแตํคือบุคคลสาธารณะ การนําเสนอรูปภาพ วีดิโอ ข๎อความหรือการแสดง
ความคิดเห็นในสื่อโซเชียล ต๎องนําเสนอแตํความจริงที่ชัดเจนไมํกํากวม ข๎อมูลเป็นกลางไมํเข๎าข๎างฝ่าย
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ใดฝ่ายหนึ่ง กํอนที่จะโพสต๑สื่อโซเชียลควรที่จะมีสติทุกครั้ง หรือถ๎าไมํแนํใจก็ควรที่จะถามหรือปรึกษา
กับผ็ใหญํที่เกี่ยวข๎อง 
   “ความเสี่ยงด๎านการใช๎สื่อโซเชียลเราก็จะบอกรวมวํา ถ๎าเด็กได๎งานซีรี่ย๑หรือ
ละครเราก็จะบอกวําเค๎าไมํใชํเด็กมัธยมหรือเด็กมหาลัยแล๎ว แตํคุณเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่คุณทํางาน
แบบมืออาชีพ เวลาจะทําอะไรต๎องใช๎คําหรือความคิดท่ีดีกํอน หรือถ๎าไมํแนํใจสํงมาให๎ตรวจเช็คกํอน
โพสต๑ แตํทีนี้ถ๎าเกิดป๓ญหาที่มีก็จะเป็นเคสบายเคสไป” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 
กันยายน 2560) 
   “การเมือง เพศ ศาสนา ห๎ามสัมภาษณ๑ ห๎ามแตะต๎องเลย เพราะอาจจะทําให๎
เราตายได”๎ (วาสนา ทิพพิลา,  การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
    4.2) คลิปฉาวหรือภาพหลุด ป๓จจุบันสื่อโซเชียลในยุคดิจิทัลมีความรวดเร็ว ซึ่ง
ถ๎าเกิดคลิปฉาวหรือภาพหลุดไปแล๎วก็สํงผลผลกระทบในการใช๎ชีวิตและการทํางานในวงการสื่อบันเทิง
ในอนาคตได๎ 
    แนวทางการป้องกันและแก๎ไข ศิลปินต๎องมีสติและพึงระลึกตนเองเสมอวํา
ศิลปินไมํใชํบุคคลทั่วไปแตํคือบุคคลสาธารณะ ดังนั้นเมื่อเกิดป๓ญหาคลิปฉาวหรือภาพหลุดแล๎วต๎อง
หาทางป้องกันและแก๎ไขป๓ญหาให๎เกิดความเสี่ยงน๎อยที่สุด  
     4.2.1 ยอมรับกับตนเองและทําใจในสิ่งที่ผิดพลาดไป ขอโทษผู๎ใหญํที่อยูํ
รอบข๎างและท่ีเกี่ยวข๎องกับการทํางานในวงการสื่อบันเทิง  
     4.2.2. ยอมรับและรับผิดชอบด๎วยการปรึกษาพูดคุยกับครอบครัว 
ผู๎จัดการศิลปิน ผู๎ใหญํในบริษัท ครูผู๎สอนการแสดง ฝ่ายประชาสัมพันธ๑เพ่ือวางกลยุทธ๑การแก๎ป๓ญหา 
     4.2.3 ในกรณีที่ให๎สัมภาษณ๑หรือแถลงขําวกับสื่อมวลชน ต๎องแจ๎งให๎
เข๎าใจและรับรู๎ถึงเหตุการณ๑ที่ผํานมา มีสติกํอนที่จะพูดหรือตอบคําถามทุกครั้ง หลีกเลี่ยงคําถามที่จะ
กํอให๎เกิดป๓ญหาและความเสี่ยงถึงป๓ญหาและให๎คํามั่นสัญญาที่ดีผํานสื่อมวลชน นอกจากนี้การ
สัมภาษณ๑หรือแถลงขําวต๎องไมํกลําวถึงบุคคลที่สาม เรื่องเพศ ศาสนา และการเมืองอีกด๎วย 
     4.2.4 ในกรณีเงียบหายไปจากวงการสื่อบันเทิงชั่วคราวและกลับมาด๎วย
การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เสมือนเป็นการให๎คําม่ันสัญญาและปรับตัวที่ดีข้ึน 
     “ความเสี่ยงขําวฉาวใช๎ธรรมะควบคุมสติ สติที่มาจากศีล สมาธิ ป๓ญญา 
ยอมรับและทําใจ สํานึกขอโทษและขอบคุณเหตุการณ๑ที่เกิดให๎เตือนสติเหตุการณ๑ที่เคยทําและจะไมํ
ทํา...สื่อสารกับสื่อมวลชนให๎ได๎เข๎าใจและรับรู๎ถึงเหตุการณ๑ที่ผํานมาและเป็นคํามั่นสัญญาที่ดีข้ึนใน
อนาคต” (วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 กรกฎาคม) 
    “ในยุคป๓จจุบันสิ่งที่สําคัญท่ีสุด คือ การยอมรับความจริง ขอโทษแล๎วก็
หายไปสักพักแล๎วคํอยกลับมา ถ๎ายิ่งแถก็ไมํจบคนก็ขุดมาเรื่อยๆ สุดท๎ายก็แล๎วก็เงียบไปเองเพราะนิสัย
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ของคนไทยลืมงําย เมื่อยุคดิจิทัลอะไรมาไวไปไวก็จะมีขําวอื่นมาตลอด โดยเฉพาะถ๎าจังหวะดีดีก็จะมี
ขําวที่แรงกวํามากๆ” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560)  
    “ต๎องสอนให๎รู๎กํอนวําอะไรควรทําไมํควรทําและหลังจากท่ีเกิดป๓ญหาไป
แล๎วก็ต๎องรับผิดชอบก็ต๎องคุยเราไมํได๎แก๎ป๓ญหาที่ปลายเหตุเราแก๎ป๓ญหาที่ต๎นเหตุกํอน นอกจากนั้น
เหตุการณ๑ที่เกิดแล๎วเราก็จะบอกวําให๎เงียบๆ ไป...ในกรณีที่หนักขนาดแบบมีคลิปโป๊เปลือยหลุดสิ่งที่
ทําได๎ คือ หนึ่งอยําไปโต๎ตอบอยากไปดําและอยําไปเสียใจเพราะมันผํานมาแล๎ว ทําไปแล๎วและไมํต๎อง
ตั้งโต๏ะแถลงขําว ยอมรับหรือไมํยอมรับก็เทํานั้นเพราะคนเลือกท่ีจะเชื่อไปแล๎ว...เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํา
ได๎ที่สุดคือยอมรับกับตัวเองกํอนวําเป็นสิ่งที่เราพลาดไป และก็ไปเคลียร๑กับคนที่เกี่ยวข๎องกับตัวเรา 
คุณพํอคุณแมํ คนที่มีอิทธิพลตํอเรา ผู๎ใหญํที่เราทํางานด๎วยมีใครบ๎างก็ไปขอโทษ...รับผิดชอบในสํวน
ตัวเอง” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560)  
    “กรณีเกิดภาพหลุดจะยังไมํเลํนคุณถ๎าคุณเป็นคนทั่วไป จะเลํนคุณใน
เมื่อคุณมีผลงานออกมา ไมํวําจะเป็นคําโพสต๑ รูปภาพ วีดิโอ คลิปหลุด ไมํวําจะย๎อนหลังไปกี่ปีก็
ออกมาหมดเลย พี่ก็ต๎องไปปรึกษากับเจ๎านายบริษัทผู๎ใหญํ เพราะถ๎าวันหนึ่งไมํอยูํเมืองไทย เราก็ต๎องมี
วิธีการจัดการผู๎ใหญํอยูํในวงการมากํอนจะได๎มากกวํา ควรจะเข๎าไปหาผู๎ใหญํ ผู๎จัดการ ทีมฝ่ายพีอาร๑ 
ต๎องปิดห๎องคุยกัน คุณต๎องเลําเหตุการณ๑ทั้งหมดให๎ทีมผู๎บริหารฟ๓งวําเกิดอะไรขึ้น ถึงจะแก๎เกมให๎คุณ
ได๎ เพราะอยูํมานานรู๎จะต๎องทําอะไร จะตอบได๎แบบไหน อันไหนห๎ามแตะ จะคิดกํอนสามวิ แล๎วคํอย
ตอบ...บางครั้งการยอมรับความจริงทั้งหมดก็ไมํใชํเรื่องที่ดีอาจจะเป็นการฆําตัวตายได๎...การตอบต๎องมี
วาทะศิลป์และไมํอ๎างอิงถึงบุคคลที่สาม...ถ๎าเม่ือไหรํมีคนที่สามารถชํวยเหลือคุณได๎ พ่ีอยูํข๎างข๎างที่คุณ
สัมภาษณ๑  คุณก็หันไปทักทาย อ๎าวเป็นไงสบายดีไหมครับ แล๎วงานเป็นอยํางไรบ๎าง กินข๎าวหรือยัง นี่
คือคําถามพ้ืนๆ มันคือการเอาตัวรอด” (วาสนา ทิพพิลา,  การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
    “มารยาทของการสัมภาษณ๑ เราไมํควรจะพูดพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ไมํ
วําจะเป็นด๎านดีหรือด๎านเสีย มันก็เหมือนวําการท่ีเราจะพูดหรือทําอะไร เราต๎องคิดให๎ดีวําจะกระทบ
อะไรบ๎าง ถ๎าดีพูดก็ได๎ แตํถ๎าพูดออกไปแล๎วผลที่ตามมาจะตามมาด๎านไหนบ๎าง” (ปราชญา เรืองโรจน๑, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 26 กันยายน 2560) 
    5) ป๓ญหาด๎านการบริหารจัดการบุคลิกภาพ กํอนที่ศิลปินออกงานทุกครั้งต๎องมีการ
เตรียมความพร๎อมและวางแผนรองรับแก๎ไขป๓ญหาที่จะเกิดในระหวํางการทํางาน เพื่อให๎ผลงาน 
ภาพลักษณ๑และแบรนด๑บุคคลของศิลปินเกิดคุณภาพมากที่สุด 
     แนวทางการป้องกันและแก๎ไข ศิลปินต๎องศึกษารายละเอียดและปรึกษาผู๎ใหญํที่
เกี่ยวข๎องการงานนั้น เพ่ือมีการวางแผนรองรับและแก๎ไขป๓ญหาจากสถานการณ๑ที่นอกเหนือความ
คาดหมายที่เกิดข้ึนได๎ทุกเวลา เชํน การวางแผนสํารองในการเดินทาง การวางแผนสํารองในสํวนของ
เสื้อผ๎า แตํงหน๎าและทําผม เป็นต๎น  
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  “เวลาออกงานก็มีผู๎จัดการรับงานดูแล แตํผมก็ต๎องเซ็ทผมเองทําเอง ยกเว๎นผมจะเข๎า
กองไปถํายงาน ถํายรายการถึงจะเซทมาให๎ สํวนใหญํผมก็ดูแลเสื้อผ๎าหน๎าผมเอง” (วรกฤต วรกุล, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 14 กันยายน 2560) 
  “ถ๎างานไหนไมํมีชํางแตํงหน๎า เสื้อผ๎าทําผมให๎เราก็ต๎องมีลิสร๎านเสื้อผ๎าของเรา แล๎วก็
เสื้อผ๎าสํวนใหญํเตรียมไว๎ให๎เบอร๑ใหญํๆ เราก็ต๎องหาเองติดตํอร๎านเสื้อผ๎าไว๎ด๎วยที่สามารถยืมได๎ ทุก
งานมีเสื้อมาให๎ก็ต๎องเตรียมไปชุดหนึ่งอยํางน๎อยๆ...กรณีการดูแลภาพลักษณ๑ คุณต๎องรู๎จักตัวเองดีใน
ด๎านรํางกาย อยํางเด็กผู๎ชายจะสามารถเซ็ตผมเองได๎เพราะจะรู๎จักเส๎นผมวําผมหนาควรจะใช๎อะไร 
แบบนี้ก็ต๎องเรียนรู๎จักชํางแตํงหน๎าทําผม...เวลาออกงานก็ต๎องให๎ศิลปินแตํงหน๎าเองได๎ ทําผมเองได๎ 
อยําง เสื้อผ๎าคุณมีอะไร ไมํมีอะไรก็ต๎องไปยืม ยังมีเสื้อตัวนี้สามารถออกมาใช๎ได๎ไหม” (วาสนา  
ทิพพิลา, การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
    6) ป๓ญหาทางด๎านกฎหมาย  
    การทํา “สัญญา” คือ สําคัญที่สุดของศิลปิน เพ่ือเป็นการสัญญาการวําจ๎างงานระหวําง
ศิลปินและต๎นสังกัด ผู๎จัดการ ผู๎วําจ๎างงาน ซึ่งในบางครั้งสัญญาอาจจะไมํชัดเจน ชี้แจงรายละเอียดไมํ
ครบถ๎วย และในเมื่อกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีป๓ญหาหรือผิดสัญญาก็อาจจะเกิดป๓ญหาตามกระบวนการ
ทางกฎหมายได๎ 
    แนวทางการป้องกันและแก๎ไข กํอนการลงนามทําสัญญาศิลปินต๎องปรึกษากับ
ครอบครัวและผู๎ใหญํที่มีประสบการณ๑ในวงการสื่อบันเทิงหรือทนายกํอนทุกครั้ง สัญญาจะต๎องมี
รายละเอียดที่ชัดเจน ข๎อความต๎องกระชับเข๎าใจงํายไมํกํากวม ซึ่งประกอบด๎วยวัน/เดือน/ปี สถานที่ทํา
สัญญา ชื่อและนามสกุลของผู๎วําจ๎างและศิลปิน ประวัติสํวนตัวของศิลปิน รายละเอียด วัตถุประสงค๑ 
จุดมุํงหมายในการทํางาน สัญญาระยะเวลา 5-10 ปีตามแตํข๎อตกลง ภายในสัญญาต๎องกําหนดเรื่อง
งบประมาณของศิลปินที่ชัดเจน 30 : 70 ตามกฎหมายหรือตามแตํตกลง (เมื่อหักคําภาษีแล๎ว แบํง
รายได๎ออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ รายได๎ของต๎นสังกัด 30% และรายได๎ของศิลปิน 70%) รายละเอียด
สวัสดิการ คํารักษาพยาบาล กฎระเบียบข๎อบังคับทั่วไป รวมถึงชี้แจงในกรณีท่ีผิดสัญญา การลงนาม
ทําสัญญาของศิลปิน ผู๎วําจ๎าง พยานที่รู๎เห็นและเกี่ยวข๎อง ระหวําการทําสัญญาควรจะมีพยานที่รู๎เห็น
อยํางน๎อย 1 คน ซึ่งประกอบด๎วยพยานฝ่ายศิลปิน 1 คน หรือพยานฝ่ายผู๎วําจ๎างอีก 1 คน มีการทํา
สําเนาเอกสารจากต๎นฉบับเพ่ือตรวจสอบได๎เสมอ และศิลปินต๎องหมั่นสอบถามรายละเอียดของสัญญา
ในกรณีที่ผู๎วําจ๎างมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาโดยไมํบอกกลําวลํวงหน๎าอยํางสม่ําเสมอ ในกรณีท่ี
ศิลปินนักแสดงหรือผู๎วําจ๎างผิดสัญญาต๎องมีการเจรจาไกลํเกลี่ยให๎เกิดความชัดเจนตามสัญญาตัวจริง
และเปิดโอกาสให๎กับฝ่ายกฎหมายเป็นผู๎ดําเนินการตามกฎหมาย 
   “สัญญาทําปีตํอปี...กรณีท่ีเด็กผิดสัญญา ฉีกสัญญา ย๎ายคํายก็ให๎กฎหมายเป็นคนรําง
สัญญา เพระเราทําดีสุดแล๎วเพราะใจคนซื้อไมํได๎  แตํถ๎าสํานึกก็กลับมาก็พร๎อมที่จะเปิดรับเสมอ แตํแคํ
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อีกครั้งเดียว ถ๎ามีรอบสองจะไมํมีโอกาสแล๎ว เพราะผิดแล๎วอยําผิดอีกท่ีเหลือก็ปลํอยเป็นหน๎าที่ของ
กฎหมายและพยายามไมํให๎มีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข๎อง” (วสนัต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสารสํวน 
บุคคล, 17 กรกฎาคม) 
    7) ป๓ญหาสวัสดิการสุขภาพ เครื่องมือในการทํางานของศิลปินคือรํางกายท่ีใช๎ “เสียง” 
และ “รํางกาย” ในการทํางาน ดังนั้น ศิลปินสามารถเกิดอุบัติเหตุและไมํสบายได๎ทุกเวลา ดังนั้น
ป๓ญหาความเสี่ยงด๎านสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่นอกเหนือการคาดการณ๑ ซึ่งสํงผลกระทบตํอการทํางานใน
วงการสื่อบันเทิงโดยตรง 
  แนวทางการป้องกันและแก๎ไข ประการแรก ศิลปินควรความรับผิดชอบในตนเองให๎มาก
ขึ้น เชํน ตรวจรํางกายประจําปี รับประทานอาหารให๎ตรงเวลา งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑ พักผํอนให๎
เพียงพอ ออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ พบแพทย๑เมื่อป่วยและรับประทานยาอยํางเครํงครัด เป็นต๎น  
ประการที่สอง การทําประกันชีวิตที่ครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ในกรณีท่ีทํางานนอก
พ้ืนที่ต๎นสังกัด ผู๎วําจ๎างงานควรที่จะทําประกันสําหรับการเดินทางเสริมให๎กับศิลปิน เนื่องจากประกัน
ในการเดินทางจะเป็นทําประกันในชํวงเวลาระยะสั้นตามวัตถุประสงค๑ของการทํางานและการเดินทาง
นอกราชอาณาจักรไทยที่ครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทางคมนาคม 
ประกันสิ่งของหรือกระเป๋า ประกันคําเสียเวลาอีกด๎วย ประการที่สาม การชํวยเหลือสวัสดิการหรือคํา
รักษาพยาบาลศิลปิน ตามสัญญาข๎อตกลงที่กลําวถึงสวัสดิการการคํารักษาพยาบาล ที่ระลึก กระเช๎า
ดอกไม๎ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีความรํวมมือจากแฟนคลับที่ระดมเงินชํวยเหลือคํา
รักษาพยาบาลหรือของที่ระลึกให๎กับศิลปินในยามเจ็บป่วยได๎อีกด๎วย 
  “ความเสี่ยงด๎านสุขภาพ ไมํมีการจํากัดในการรับงาน ซึ่งศิลปินและฝ่ายขายที่รับงาน
จะดูความเหมาะสม ถ๎าไมํไหวจะลงเดอ๏อฟให๎เพ่ือไปพักผํอน ถ๎าเกิดป๓ญหาสุขภาพคุณบอย  (ชีวิน โก
สิยพงษ๑) ชํวยเหลือด๎วยใจ” (กนกอร ขัตติยากรจรูญ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2560)  
   “ป๓ญหาความเสี่ยงเรื่องสุขภาพเป็นป๓ญหาที่นอกเหนือความคาดหมายมากซึ่งไมํมีใคร
อยากให๎เกิด แตํวําป๓ญหาด๎านสุขภาพมันสํงผลแนํนอน...ดังนั้นถ๎าคุณจะอยูํในวงการได๎ต๎องรักษา
สุขภาพของตัวเองด๎วย คุณนอนดึกต๎องตื่นเช๎าอยูํแล๎ว แตํคุณทําอยํางไรก็ได๎ให๎รํางกายคุณเฟรชสดชื่น
ตลอดเวลา ในฐานะท่ีเป็นครูความรับผิดชอบตํอการแสดงเราก็ควรจะรู๎ตัวเอง...ถ๎าคุณไมํรักษา
เครื่องมือของคุณแล๎ว เครื่องมือของคุณจะอยูํได๎อีกก่ีปี แล๎ววันนึงถ๎าเกิดมันสึกหรอขึ้นมาก็เจ๏งเลยนะ 
มาตรฐานคุณจบ” (ศรัณย๑ธรณ๑ ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
    “ป๓ญหาทางด๎านสุขภาพ พ่ีมองวําวงการบันเทิงไทยเราถูกละเลย เราอาจจะมองวํามัน
เป็นสิ่งที่เหนือความการควบคุม แตํจริงๆ แล๎วถ๎ามองที่ของตํางประเทศอยํางฮอลลีวูดเค๎ามีการทํา
ประกันสุขภาพให๎ศิลปินนักแสดง แตํที่นี้ในประเทศไทย อยํางเชํนบริษัทใหญํๆ หรือโปรดักชั่นใหญํๆ 
กองหนังกองละครเค๎ามีการทําประกันให๎กับนักแสดง...มีอีกกรณีหนึ่งละครบางเรื่องผู๎จัดงานก็จะทําให๎
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นักแสดงเรื่องนั้นๆ ก็จะเป็นชํวงเวลาที่ถํายละครออกกอง ในเรื่องศิลปินนักแสดงในประเทศไทยมีแล๎ว
บางคําย ทีนี้เด็กในสังกัดถ๎าเป็นโมเดลลิงที่ทําสัญญาก็จะมีทําประกันเพ่ือลดความเสี่ยงอยูํแล๎ว” (ธิติ
พัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวนบุคคล, 21 กันยายน 2560) 
  4.2) กฎระเบยีบการบรหิารจดัการศลิปนิ 
 นอกจากกฎระเบียบข๎อบังคับในสัญญาแล๎ว ยังมีกฎระเบียบทั่วไปที่ศิลปินควรทราบ ดังนี้  
  4.2.1) เรื่องการขาด ลา มาสาย สํวนใหญํผู๎วําจ๎างศิลปินจะไมํได๎กําหนดไว๎ในสัญญา 
เนื่องจากเป็นกฎระเบียบการบริหารจัดการทั่วไป ที่ต๎องเกิดจากระเบียบวินัยของตัวศิลปินเอง ศิลปิน
ควรวางแผนเดินทางน๎อย 30 นาที - 1 ชั่วโมง 30 นาท ีเผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ๑เหนือความ
คาดหมาย ต๎องไปถึงสถานที่ทํางานกํอนเวลา 15-30 นาทีและไมํควรมาสายเกิน 15 นาที เมื่อมีเหตุ
จําเป็นในการมาสายควรแจ๎งให๎ผู๎วําจ๎างงานหรือผู๎ใหญํที่เกี่ยวข๎องทราบ การลาควรจะแจ๎งกับทางต๎น
สังกัดหรือผู๎วําจ๎างงานอยํางน๎อยสุด 1 เดือน หรือมากสุดกํอน 1 ปี และไมํควรขาดบํอยถ๎าไมํจําเป็น  
   “คุณจะทําอะไรต๎องออนไทม๑ตลอดเวลา คุณจะไปงานคุณก็ต๎องไปกํอนเวลา ไปเร็วก็
ยังดีกวําไปช๎า เฟิร๑สอิมแพสชั่นกํอนหน๎าที่จะไปถึง คุณไมํใชํเจอหน๎าไมํรู๎วําใครก็เลยไมํไหว๎...ไมํวําเป็น
ใครคุณก็ไหว๎ไว๎กํอน...เด็กคนไหนมีมารยาทจะได๎เฟิร๑สอิมแพสชั่นที่ดีกวําเสมอ” (ศรัณย๑ธรณ๑  
ระสินานนท๑, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 สิงหาคม 2560) 
   “เราจะเทสทําการทดสอบเด็กจากงานที่งํายที่สุดกํอน แล๎วจะพัฒนาไปสูํงานที่
รับผิดชอบเยอะขึ้นและยากขึ้น เลือกงานจากการวัดระดับของเด็ก” (ธิติพัทธ๑ เต็ง, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 21 กันยายน 2560) 
  “ระเบียบทั่วไป คือ วินัยของตัวเอง ถ๎าคุณมาช๎าๆ เพราะอะไรเหตุผลคืออะไร ถึงแม๎
คุณจะช๎าไมํเป็นไร แตํในเรื่องภาพลักษณ๑การเดินทางก็เป็นสิ่งสําคัญระหวํางคุณเดินทางด๎วยรถยนต๑
กับรถมอเตอร๑ไซต๑ ถ๎ามาถึงด๎วยรถมอเตอร๑ไซต๑คุณก็ซื้อใจคนแล๎ว การเดินทางในกรุงเทพอยํางน๎อย
หนึ่งชั่วโมงครึ่ง” (วาสนา ทิพพิลา,  การสื่อสารสํวนบุคคล, 23 กันยายน 2560) 
  4.2.2) เรื่องการจัดทดสอบวัดระดับศักยภาพความสามารถการร๎องเพลงหรือการแสดง 
รวมถึงการทดสอบทัศนคติและพฤติกรรมของศิลปิน เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือที่ต๎นสังกัด ผู๎บริหาร
ศิลปิน บริษัท องค๑กรผู๎วําจ๎างจะได๎เห็นถึงพัฒนาการของความคิด ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถให๎
เหมาะสมกับการทํางานและผลงานในอนาคตตํอไป 
  นอกจากนี้ กฎระเบียบและข๎อเสนอแนะที่ศิลปินควรทราบและดําเนินตามความเหมะ
สมกับการทํางานในวงการสื่อบันเทิง ศิลปินควรจะนอนไมํเกินห๎าทุํม และตื่นไมํเกินเจ็ดโมง หรือเฉลี่ย
นอนให๎ครบ 7-8 ชั่วโมงตํอวัน กําหนดการทํางานเฉลี่ยที่ 5-6 วันตํอสัปดาห๑ มีวันหยุดพักผํอน 1-2 วัน
ตํอสัปดาห๑ ศิลปินต๎องควบคุมอาหาร น้ําหนัก ดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพเป็นประจําอยํางสม่ําเสมอ 
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  “กฎเกณฑ๑ โรงเรียนปลูกคุณธรรม 1) สอบวัดระดับความสามารถเดือนละครั้ง 
2) นอนสี่ทุํม เลทไมํเกินห๎าทุํม ตื่นหกโมงห๎ามเกินเจ็ดโมง คิวเข๎างานหลังหกโมง รวมเวลานอนเจ็ด
ชั่วโมง มีวันกําหนด 5 วันปลอํย 2 วัน  3) ควบคุมการกิน 4) มีกล๎องวงจรปิดดูแล 5) อบรม
คุณธรรม ปฏิบัติธรรมทุกเดือน6) ทําบุญทุกเช๎า 7) พาพํอแมํมาพบทุกวันอาทิตย๑ นอกจากนี้การขาด 
ลา มา สายมาสายได๎ไมํเกิน 15 นาที ถ๎าเกินจะหักเงินให๎กับผู๎จัดงาน แล๎วแตํความเหมาะสมที่เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เพราะทางผู๎จัดงานเสียเวลา” (วสันต๑ คริส พีเธอร๑สัน, การสื่อสารสํวนบุคคล, 17 กรกฎาคม) 
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บทที ่5 
การก าหนดรูปแบบธรุกจิ 

 
ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแผนการจัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์

บุคคล เพ่ือเป็นที่ปรึกษา วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปิน
และผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคม เพ่ือให้เกิดความชัดเจน โดดเด่นและแตกต่างสู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงให้
ยั่งยืน โดยได้ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ วิสัยทศัน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ลักษณะของธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์องค์กร แนวทางการจัดการ แผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ 
ดังนี้ 

 
5.1 นโยบายการด าเนนิการบรหิารจดัการ 
 5.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

มุ่งม่ันให้ค าปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มี
ชื่อเสียงทางสังคมให้มีตัวตนที่เป็น “เอกลักษณ์” ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างและสามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและอุตสาหกรรมอ่ืนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 5.1.2 พันธกิจ (Mission) 
  5.1.2.1 เป็นที่ปรึกษาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มี
ชื่อเสียงทางสังคมให้มีตัวตนที่เป็น “เอกลักษณ์” ที่โดดเด่นและชัดเจน 
  5.1.2.2 มุ่งม่ันพัฒนาและบริหารจัดการภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้
ที่มีชื่อเสียงทางสังคมให้มีเอกลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นบุคคลต้นแบบ 
  5.1.2.3 มุ่งม่ันผลิตและพัฒนาบุคลากรในวงการสื่อบันเทิงไทยให้มีตัวตนที่ชัดเจน โดด
เด่น แตกต่าง สามารถต่อยอดทางธุรกิจและการด าเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
 5.1.3 วัตถุประสงค์ (Objective) 
  5.1.3.1 เพ่ือให้ค าปรึกษาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของศิลปินและผู้
ที่มีชื่อเสียงทางสังคมให้โดดเด่นและชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคลใน
แต่ละสายทางธุรกิจ 
  5.1.3.2 เพ่ือผลักดันและส่งเสริมศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมให้มีภาพลักษณ์และ
แบรนด์บุคคลทีเ่ป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจนเป็นที่ยอมรับให้เป็นบุคคลต้นแบบที่มีคุณภาพ 
  5.1.3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของบุคลากรในวงการสื่อ
บันเทิงไทยให้เกิดตัวตน สามารถต่อยอดกาตลาดทั้งการท างานและการด าเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
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 5.1.4 เป้าหมาย (Goals) 
ระยะเริ่มต้น (ปีที1่-2) 
บริษัทมีขนาดเล็กและเพ่ิงเปิดใหม่ ในระยะแรกจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ โดยมีการ

สื่อสารแบบต่อตัวตัวโดยเชิญบุคลากรที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญในด้านบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และ
แบรนด์บุคคลมาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ค าปรึกษาและประชาสัมพันธ์แก่บริษัท การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงสื่อ โซเชียลมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ 
เพ่ือให้บริษัทมีพ้ืนที่ในการปรากฏตัวต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนให้เกิดการจดจ า เป็นที่ยอมรับ
และเกิดความน่าเชื่อถือในธุรกิจ 

รวมถึงการสื่อสารแบบต่อตัวตัวในรูปแบบเป็นผู้ด าเนินงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรเอกชน เช่น กิจกรรมการประกวดดาวเดือน เป็นต้น เพ่ือสรรหาศิลปิน
และผู้ที่มีชื่อเสียงรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพความสามารถให้มีคุณภาพและประสบผลส าเร็จมาก
ยิ่งขึ้น 

ระยะกลาง (ปีที ่3-5) 
การลงนามภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตโปรดักชั่น

ในวงการสื่อบันเทิงในฐานะผู้จัดร่วมในสื่อละครโทรทัศน์ สื่อโฆษณาและสื่อกิจกรรมทางการตลาด 
รวมถึงสรรหานักแสดงใหม่ (นักแสดงประกอบ) ตั้งแต่กระบวนแคสติ้ง การพัฒนาและการบริหาร
จัดการให้เทียบเท่ากับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงที่ประสบผลส าเร็จ โดยทางบริษัทจะก าหนดการหัก
รายได้ที่ 30 % ของรายได้ทั้งหมด ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
ตารางที่ 5.1: ตารางแสดงถึงรายละเอียดรายได้สินค้าบริการในอนาคต 
 

สื่อแตล่ะประเภท 
(กลุม่เปา้หมาย) 

รายละเอยีดทีม่าของรายไดธ้รุกิจโมเดลลิ่งแตล่ะประเภท 

เอ็กซต์รา้ เอ็กซต์รา้มบีทพูด 
1. สื่อโฆษณา TVC/โซเชียล 1,000 – 5,000 บาท/ครั้ง 

1. สื่อรายการโทรทัศน์  2,000 - 30,000 บาท/เทป 
2. สื่อละครทางโทรทัศน์   1,000 - 2,500 บาท/ตอน 2,000 - 4,500 บาท/ตอน 

3. สื่อภาพยนตร์   1,000 – 2,500 บาท/ครั้ง 2,000 - 7,500 บาท/ครั้ง 

4. มิวสิควีดิโอเพลง 1,000 - 2,500 บาท/ครั้ง 1,500 - 5,000 บาท/ครั้ง 

6. กิจกรรมทางการตลาด  
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ): ตารางแสดงถึงรายละเอียดรายได้สินค้าบริการในอนาคต 
 

สื่อแตล่ะประเภท 
(กลุม่เปา้หมาย) 

รายละเอยีดทีม่าของรายไดธ้รุกิจโมเดลลิ่งแตล่ะประเภท 

เอ็กซต์รา้ เอ็กซต์รา้มบีทพูด 
6.1. เดินทรูปโปรโมทสินค้า 500 – 5,000 บาท/ครั้ง 

6.2. ผู้ด าเนินรายการ/
พิธีกร MC 

2,500 - 75,000 บาท/งาน 

 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าแอพพิเคชั่นส าหรับการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและ

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเลือกใช้ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในการน าเสนอสื่อ สินค้าและบริการให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละประเภท เพ่ือเป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลโปรไฟล์ คอมการ์ด ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวและตารางงานของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการสื่อบันเทิงไทย รวมถึงเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสร้างและดูแลบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของบุคคล เพ่ือให้
ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจในข่าวสารวงการบันเทิง ได้รับความรู้ ความสะดวกสบายและ
ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกที่ทุกเวลา 

ระยะยาว (ปีที ่6 ขึ้นไป) 
ส าหรับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในสังกัดที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับและจดจ าแล้ว ทาง

บริษัทจะท าการต่อสัญญาอัตโนมัติให้อีก 5 ปี ตามข้อตกลงร่วมของสัญญา ซึ่งรายได้ของศิลปินจะได้
เพ่ิมข้ึน จากเดิมที่บริษัทหัก 30 % และศิลปินได้ 70 % เป็นบริษัทได้ 10-20 % และศิลปินได้ 80-
90% ของรายได้ทั้งหมด อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาไปที่จังหวัดเชียงใหม่และขยายกิจการสู่ธุรกิจโปรดักชั่นเฮ้าส์
ขนาดเล็ก โดยลงนามและท าสัญญาร่วมมือเป็นผู้จัดร่วมกับบริษัทรับผลิตสื่อโทรทัศน์  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการ ผลักดันศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงเข้าสู่วงการบันเทิง รวมถึงต่อยอด
ทางการตลาดทั้งผลงานและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกกระบวนการท างานในวงการสื่อ
บันเทิงไทยในทุกแขนงอย่างยั่งยืน 
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5.2 ลักษณะทัว่ไปของธรุกจิ 
 5.2.1 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ 

การลงทุนภายใต้โครงการแผนธุรกิจฉบับนี้ คือ การตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้ค าปรึกษา
และบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมให้มีตัวตน
ที่เป็น “เอกลักษณ์” ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างและสามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและ
อุตสาหกรรมอ่ืนอย่างมั่นคงและยั่งยืน” เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายศิลปิน ผู้ที่มี
ชื่อเสียงทางสังคมที่ต้องการที่ปรึกษาวางแผนพัฒนาบริหารจัดการและดูแลความเสี่ยงภาพลักษณ์และ
แบรนด์บุคคล และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน 
สถาบันการศึกษาที่ต้องการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมในการน าเสนอผลงานทางผ่านสื่อต่างๆ 
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายนักธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และ 
แบรนด์บุคคลที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่าง เพ่ือที่จะเติบโดเป็นศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมใน
อนาคตต่อไป  

บริษัทจึงเล็งเห็นว่านี่จะเป็นโอกาสอีกช่องทางเลือกหนึ่งที่มุ่งเน้นการให้บริการส าหรับศิลปิน
และผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอสินค้าบริการผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิม โดย
ใช้เทคโนโลยีสื่อโซเชียลในยุคดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการบริหารจัดการดูแลและ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการยอมรับและการจดจ าจนกลายเป็นบุคคลต้นแบบและส่งผลให้
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   
 5.2.2 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายหลัก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมที่
ต้องการที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแล เพ่ือวางแผนในการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบ
รนด์บุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน โดดเด่นและแตกต่าง  2) กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อ
บันเทิงที่มีต้องการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงที่มีแบรนด์บุคคลที่ชัดเจน โดดเด่น เพ่ือน าเสนอสื่อ สินค้า
หรือบริการผ่านสื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่อละครเวที สื่อออนไลน์ กิจกรรมทาง
การตลาด สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ 

กลุ่มเป้าหมายรอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1) นักธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไปที่ต้องการมี
บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลที่ชัดเจน โดดเด่นและแตกต่าง เพื่อที่จะเติบโดเป็นศิลปิน
และผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมในอนาคตต่อไป  2) หน่วยงานรัฐบาล เอกชน สถาบันการศึกษามีต้องการ
ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงที่มีแบรนด์บุคคลที่ชัดเจน โดดเด่นเพ่ือน าเสนอผลงาน องค์กร บริษัท รวมถึง
สินค้าหรือบริการ 
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 5.2.3 รายละเอียดการบริการ 
บริษัทมองเห็นถึงโอกาสและช่องทางในการให้บริการที่มีความแตกต่าง เพื่อด าเนินธุรกิจให้

ตอบโจทย์ความต้องการ วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1) ธุรกิจที่ปรึกษาภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล  ในส่วนของธุรกิจที่ปรึกษา

ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลแก่ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงที่สนใจในการหาแบรนด์ DNA หรือตัวตนที่
เป็น “เอกลักษณ์” ให้เกิดความโดดเด่น ชัดเจนและแตกต่าง  โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว บุคลิกภาพ ทัศนคติ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวก่อนการให้ค าปรึกษา เพ่ือที่น ามาประเมิน
วางแผนโครงสร้างการปรับบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 1-3 เดือน 
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและระยะเวลาของแต่ละบุคคล) ระหว่างการด าเนินการจะมีการติดตาม
ประเมินผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการประเมินความเปลี่ยนแปลงและการวัดผลสัมฤทธิ์จากตนเอง
และผู้เชียงชาญภายหลังให้ค าปรึกษาทุกครั้ง 

  2) ธุรกิจดูแลบริหารจัดการศิลปินและผู้มีชื่อเสียงทางสังคม ในส่วนธุรกิจจะเริ่มตั้งแต่
กระบวนการในค าปรึกษาและวางแผน การพัฒนา การบริหารจัดการและดูแลความเสี่ยงของศิลปิน
และผู้ที่มชีื่อเสียง โดยเริ่มจากการท าสัญญาระหว่างของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงกับทางบริษัท 5 ปีและ
ต่อสัญญาอัตโนมัติอีก 5 ปี ตามข้อตกลงร่วมของสัญญา  ซึ่งจะมีรายละเอียดที่มาของรายได้ตามงานที่
ฝ่ายการตลาดการขายสรรหาคัดเลือกงานให้ ซึ่งทางบริษัทจะหักจาก 30% ของรายได้ศิลปิน ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

  3) ธุรกิจรับสอนและเวิร์คช็อปทักษะเฉพาะด้าน ในส่วนธุรกิจรับสอนเวิร์คช็อปทักษะ
เฉพาะด้าน โดยจะแบ่งรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) คอร์สสอนและพัฒนา
บุคลิกภาพ  2) คอร์สสอนและพัฒนาทักษะทางการแสดง  3) คอร์สสอนและพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน 
ส าหรับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมที่อยู่ในสังกัด โดยจะมีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากนี้ยังรับเป็นวิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพหรือวิทยากรทักษะทางการแสดง ส าหรับองค์กร
สถาบันต่างๆ ที่สนใจต้องการจะพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมอีกด้วย 

  4) ธุรกิจรับถ่ายรูปโปรไฟล์ ในส่วนของธุรกิจจะรับถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
บริการตัดต่อ โดยจะมีการให้ค าแนะน าการปรึกษาภาพลักษณ์ในการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพ 
ที่ปรึกษาแบรนด์บุคคลและสไตล์ลิสซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกธีมและลายกราฟฟิกที่เหมาะสมกับ
ตนเอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีภาพโปรไฟล์หรือคอมการ์ดที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น สง่างามเหมาะสมกับ
ตัวตนมากที่สุด  

  5) ธุรกิจให้เช่าห้องซ้อม ในส่วนธุรกิจให้เช่าห้องซ้อม ขนาด 40 ตารางเมตร จ านวน 2 
ห้องแอร์ พร้อมด้วยกระจกบานใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ตู้ล็อกเกอร์ส าหรับซ้อมหรือจัด
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กิจกรรมอย่างครบครัน เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการจะใช้พื้นที่ในการซ้อม เตรียมตัวหรือจัดกิจกรรม
ขนาดเล็ก 
 5.2.4 สถานที่ตั้ง 
  ชื่ออาคาร: อาคาร W District (ดับเบ้ิลยู ดิสทริค)   
  ที่อยู่: เลขที่ 1599 ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 69 – 71 แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 รายละเอียด: อาคาร W District มีการออกแบบอาคารที่ทันสมัย ในรูปแบบ Lifestyle Mall 
สไตล์ “Mixed Use” การร่วมระหว่างศูนย์การค้า คอนโด โรงแรมและตลาด ภายใต้พ้ืนที่ 121 ไร่ทั้ง 
Outdoor  Indoor อาคารประกอบด้วย ร้านอาหาร ห้องสัมมนา ห้องจัดเลี้ยงขนาด 100 ตรม.ถงึ 
1,000 ตรม. ภายในบริษัทมีส่วนของห้องประชุม ล็อบบี้ สตูดิโอและห้องซ้อมที่เหมาะสมที่จะจัดท า
เป็นห้องเอนกประสงค์ส าหรับพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนการแสดง ซ้อมกิจกรรม จัดประชุมขนาดเล็ก 
หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ขนาด 240 ตารางเมตร  
 ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัท เนื่องจากสถานที่มีความทันสมัย มีบรรยากาศเปิดโล่ง
ให้รู้สึกผ่อนคลาย มีอาคารที่จอดรถรองรับ อาคารตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดถนนสุขุมวิท อยู่ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า BTS พระโขนงท าให้การเดินทางสะดวก นอกจากนี้ยังมี Boss Mansion ที่ใช้ส าหรับพักผ่อน
หรือพักอาศัย ออกก าลังกายของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในสังกัดที่ห่างกันเพียงแค่ 1 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 นาทีไปบริษัท อาคาร W Distric ยังใกล้กับกับสถานที่ส าคัญเช่น 
ห้างสรรพสินค้า อาคารมาลีนนท์ (ตึกช่อง3) โรงละครเอ็มเธียร์เตอร์  สถานศึกษาเช่น มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.1: รูปภาพแสดงแผนที่บริเวณโดยรอบของอาคาร W District (ดับเบ้ิลยู ดิสทริค)   

BOSS 
MANSION 
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 5.2.5 โครงสร้างองค์กร 
 
ภาพที่ 5.2: รูปภาพแสดงโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 ->  ผู้จัดการดูแล
ศิลปิน และ 

 ผู้ที่มีชื่อเสียง 
 -> ศิลปิน และ 
 ผู้ที่มีชื่อเสียง 
 ทางสังคม 

ฝา่ยบรหิาร ผูบ้รหิาร 

ฝา่ยบรหิารจดัการดูแล
ศลิปนิและผูท้ีม่ชีือ่เสยีง 

ฝา่ยการตลาด 
และการขาย 

ฝา่ยพฒันาศลิปนิ 
และผูท้ีม่ชีือ่เสยีง 

 

 

ฝา่ยการเงนิ 
และบญัช ี

ฝา่ยธรุการและ
ประชาสมัพนัธ ์

 

ฝา่ยกฎหมาย 

-> ที่ปรึกษาด้าน 
 แบรนด์บุคคล 
-> ครูสอนบุคลิกภาพ  
-> ครูสอนการแสดง 
-> ครูสอนและพัฒนา

ทักษะเฉพาะด้าน 
(outsource) 

-> วิทยากรพิเศษ 
(outsource) 

นักวิเคราะห์ 
ทางการตลาด 
และการขาย 

 -> นักธุรการและ
ประชาสัมพันธ์ 

  

 -> ช่างภาพนิ่งวีดิโอ    
 และตัดต่อ 
 -> แม่บ้าน 
 -> สไตล์ลิส 

นักการเงิน 
และบัญชี 

ที่ปรึกษาทาง 
ด้านกฎหมาย 
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ตารางที่ 5.2: ตารางแสดงถึงรายละเอียดอัตราการจ้างพนักงานตารางที่  
 

ฝา่ย/ต าแหนง่ อัตราการจ้าง อัตราเงนิเดือน/บาท 

1.  ฝ่ายบริหาร  
- ผู้บริหารจัดการทั่วไป  

 
1 ต าแหน่ง 

 
50,000  บาท 

2.  ฝ่ายบริหารจัดการดูแลศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
- ผู้จัดการดูแลศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 

 
5 ต าแหน่ง 

 
18,000 บาท 

3. ฝ่ายพัฒนาศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
- ที่ปรึกษาด้านแบรนด์บุคคล 
- ครูสอนพัฒนาบุคลิกภาพ 
- ครูสอนพัฒนาการแสดง 
- ครูสอนพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน 
- วิทยากรพิเศษเฉพาะด้าน 

 
1 ต าแหน่ง 
1 ต าแหน่ง 
1 ต าแหน่ง 
Outsource 
Outsource 

 
25,000  บาท 
25,000  บาท 
20,000  บาท 

1,000 บาท/ชั่วโมง 
1,000 บาท/ชั่วโมง 

4.  ฝ่ายการตลาดการขาย 
- นักวิเคราะห์ทางการตลาดการขาย 

 
1 ต าแหน่ง 

 
20,000  บาท 

5.  ฝ่ายธุรการประชาสัมพันธ์ 
- นักธุรการประชาสัมพันธ์ 
- ช่างภาพนิ่ง วีดิโอ ตัดต่อ 

 
1 ต าแหน่ง 
1 ต าแหน่ง 

 
18,000  บาท 
18,000  บาท 

6.  ฝ่ายการเงินบัญชี   
- นักการเงินบัญชี 

 
1 ต าแหน่ง 

 
20,000  บาท 

7.  ฝ่ายกฎหมาย  
- ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย  

 
Outsource 

5,000 บาท/ครั้ง 
(6 ครั้งต่อปี) 

8.  อ่ืนๆ 
- แม่บ้าน 
- สไตล์ลิส  

 
1 ต าแหน่ง 
1 ต าแหน่ง 

 
13,000  บาท 
18,000  บาท 

 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาทางด้าน
กฎหมาย (outsource)  
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  รายละเอียดต าแหน่งหน้าที่ 
   1. ผู้บริหารจัดการทั่วไป  
  มีหน้าที่ ก าหนดนโยบายการด าเนินงานบริหารภายในบริษัท วางแผนการด าเนินการในการ
บริหารจัดการภาพรวมของบริษัท จัดระเบียบดูแลบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลของบุคลากร 
ศิลปิน ผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมในสังกัด นอกจากนี้ยังท าหน้าที่บริหารจัดการดูแล คัดเลือกและ
สัมภาษณ์บุคลากรทุกต าแหน่งเพ่ือเข้าท างาน 
  2. ผู้จัดการดูแลศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
  มีหน้าที่ บริหารจัดการดูแลบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ แบรนด์บุคคล บริหารจัดการเวลาของ
ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคม อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกในการท างานในวงการสื่อบันเทิงและ
ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ประสบผลส าเร็จในด้านภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล นอกจากนี้ยังท าหน้าที่
รวบรวมฐานข้อมูล ประสานงานสรรหาศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงใหม่อีกด้วย  
  3. ที่ปรึกษาด้านแบรนด์บุคคล 
  มีหน้าที่ ให้ค าที่ปรึกษาในการหาแบรนด์ DNA “ตัวตน” ของบุคคล เพื่อช่วยเหลือวางแผน 
แนะน าการเสริมสร้าง พัฒนาภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล โดยเริ่มจากวางแผนโครงสร้างการพัฒนา
ปรับบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ เพื่อให้เกิดแบรนด์บุคคลที่ชัดเจน โดดเด่นและแตกต่างให้ประสบ
ผลส าเร็จในการท างานและการด าเนินชีวิต มีการประเมินผลทุกสัปดาห์ระยะวัดผลภายใน 1-3 เดือน 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคน) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สัมภาษณ์ พัฒนาแบรนด์
บุคคลของบุคลากรในทุกต าแหน่งเพื่อเข้าท างาน 
  4. ครูสอนพัฒนาบุคลิกภาพ  
  มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาและสร้างพัฒนาบุคลิกภาพ ตั้งแต่ภายในจิตใจสู่บุคลิกภาพภายนอก ทั้ง
การแสดงออกทางร่างกาย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแต่งกาย เพื่อให้มี
บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลที่โดดเด่น แตกต่างและยั่งยืนในวงการสื่อบันเทิงธุรกิจให้
ประสบผลส าเร็จ และมีส่วนร่วมในประเมินผลการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล 
(ตามระยะเวลาและความเหมาะสมของแต่ละคน) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สัมภาษณ์รวมถึงพัฒนา
บุคลิกภาพภาพลักษณ์ของบุคลากรทุกต าแหน่ง 
  5. ครูสอนพัฒนาการแสดง  
  มีหน้าที่ สอนและพัฒนาทักษะทางการแสดงความสามารถของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทาง
สังคมตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ให้มีคุณภาพและประสบผลส าเร็จในด้านบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ 
รวมถึงการแสดงที่โดดเด่นอย่างยั่งยืนในวงการสื่อบันเทิง มีการประเมินผลทุกสัปดาห์ วัดระดับ
หลังจากจบหลักสูตรทุกครั้ง นอกจากนี้ยังท าหน้าที่รวบรวมฐานข้อมูล ประสานงาน สรรหาศิลปินและ
ผู้ที่มีชื่อเสียงใหม่อีกด้วย 
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  6. ครูสอนพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน (Outsource) 
  มีหน้าที่ สอนและพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับศิลปินและผู้ที่มี
ชื่อเสียงทางสังคม พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางดนตรี กีฬา ภาษา ตาม
หลักสูตรเสริมที่ก าหนดไว้ เพื่อช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่โดดเด่น แตกต่าง ยั่งยืนในการท างานใน
วงการสื่อบันเทิงธุรกิจอ่ืนๆ สู่สาธารณชนอีกด้วย 
  7. วิทยากรพิเศษ (Outsource) 
  มีหน้าที่ สอนทักษะทางความคิดความสามารถในการด าเนินชีวิตแก่ศิลปิน ผู้ที่มีชื่อเสียงทาง
สังคม รวมถึงบุคลากรทุกคนในบริษัท เพื่อให้มีทัศนคติท่ีดีแก่ตนเองสู่คนรอบข้าง ครอบครัว สังคม 
สามารถน าทักษะที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดการท างานในวงการอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงหรือธุรกิจอ่ืนที่
ตนเองรักสนใจให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพได้อย่างมากท่ีสุด 
  8. นักวิเคราะห์ทางการตลาดการขาย 
  มีหน้าที่ วางแผนด าเนินงานกิจกรรมทางการตลาด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายของ
บริษัท ตามที่ก าหนดไว้ในทุกๆปีให้เหมาะสมกับศักยภาพความสามารถของบริษัท นอกจากนี้ยังท า
หน้าที่รวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้าและบริษัท ประสานงาน สรรหางาน ขายศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง
ทางสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการตัวศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมให้มีผลงานรายได้
อย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังยังสรรหาดูแลนักแสดงหน้าใหม่ (นักแสดงตัวประกอบ) เข้าผลักดันสู่สังกัดให้
เทียบเท่าศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมต่อไป  
  9. นักธุรการประชาสัมพันธ์ 
  มีหน้าที่ รวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าและบริษัท ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน
บริษัท วางแผนการประชาสัมพันธ์ หาช่องทางการสร้างผลงานของบริษัท ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทาง
สังคมกับฝ่ายการตลาดการขาย เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์และออฟไลน์สู่
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทให้มีผลงานและรายได้อย่างสม่ าเสมอ 
  10. ช่างภาพนิ่ง วีดิโอ ตัดต่อ 
  มีหน้าที่ ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพวีดิโอ น าไปตัดต่อเป็นโปร์ไฟล์ผลงานของบริษัท ศิลปิน ผู้ที่มี
ชื่อเสียงทางสังคม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องการที่จะถ่ายนิ่งภาพเคลื่อนไหว ด้วยความร่วมมือ
ของที่ปรึกษาด้านแบรนด์บุคคลหรือครูสอนพัฒนาบุคลิกภาพและสไตล์ลิสที่คอยแนะน าให้ค าปรึกษา
ในเรื่องบุคลิกภาพก่อนถ่ายท าทุกครั้ง เพ่ือที่ส่งเสริมบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลให้เกิด
ความโดดเด่น ชัดเจนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
  11. นักการเงินบัญชี 
  มีหน้าที่ รับผิดชอบการรับเงิน วางเบิก-จ่ายเงินงบบุคลากร ท าหน้าที่ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน 
จัดท ารายงานความเคลื่อนไหวยอดเงินคงเหลือรายเดือน ครึ่งปีรายปี จัดท างบด าเนินงานทุกประเภท
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ตามนโยบายของบริษัท นอกจากนี้จัดท าบัญชี รายงานทางการเงิน ท าใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
จ่ายภาษีส่งกรมสรรพากร ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง เงิน
งบประมาณ จัดท าแผนการใช้เงินแต่ละไตรมาสประจ าปี รวมถึงตรวจสอบใบส าคัญรับ-จ่ายเงิน เพ่ือ
ส่งให้ตรวจสอบบัญชีตามระยะเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง 
  12. ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย (Outsource) 
  มีหน้าที่ วางแผนด าเนินร่างนโยบาย กฎหมายระเบียบ สัญญาว่าจ้างบุคลากร ศิลปินและผู้ที่
มีชื่อเสียงของบริษัทตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายของบริษัท นอกจากนี้ยังให้ค าแนะน าการ
ปรึกษาจัดท าเอกสารทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขอรับส่งเสริมการลงทุน การปรับปรุง
โครงสร้างบริษัท ตรวจสอบฐานะนิติบุคคลคัดรับรองเอกสารทุกๆ 2 เดือน (6 ครั้งต่อปี) 
  13. แม่บ้าน 
  มีหน้าที ่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น ไมโครโฟน ล าโพง เครื่อง
เสียงเป็นต้น ดูแลรักษาท าความสะอาดส านักงาน พ้ืนที่ส่วนกลาง ห้องซ้อนก่อนเวลาเริ่มเรียนและหลัง
เลิกเรียนทุกครั้ง ดูแลต้อนรับประสานงานจัดตารางเวลาในการขอยืมใช้พื้นที่ห้องซ้อมและท าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม 
  14. สไตล์ลิส 
  มีหน้าที่ ดูแลภาพรวมในด้านภาพลักษณ์ เครื่องแต่งกาย แต่งหน้าและท าผมของผู้ที่รับ
บริการให้ค าปรึกษา ผู้ที่ที่ต้องการจะถ่ายรูป รวมถึงศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงให้มีภาพลักษณ์และแบ
รนด์บุคคลในเบื้องต้นให้เกิดความโดดเด่น สง่างาม ดูดีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล (มีผู้ช่วยเสริมเฉพาะ
ทางอีกด้วย) 
 
5.3 การก าหนดกลยุทธข์องธรุกจิ 
 5.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (5’C) 
  1) สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อโครงการ (Context) 
   1.1) สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political) 
   สภาพทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ สภาพทางการเมืองใน
รูปแบบรัฐบาลชั่วคราว ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบาย
สนับสนุนแนวคิดประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบยุค 4.0 ที่ส่งเสริมผลักดันในการน าเทคโนโลยีเครื่องมือ
การสื่อสารรูปแบบดิจิทัล ที่ลดต้นทุนในการผลิตแต่สามารถมูลค่าเพ่ิมได้มากข้ึนในทุกอุตสาหกรรม
และจากทิศทางแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงท่ีสูงขึ้นมากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ภายใต้
แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ของปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เรื่อยมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันที่เน้น
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ให้คนในชาติเกิดความสร้างสรรค์และแปลกใหม่
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สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย สามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยให้ขยายฐานการ
ผลิตการตลาดสู่ระดับประเทศในอาเซียนตลาดโลกในอนาคตได้อย่าง “ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ได้
อย่างภาคภูมิใจ 
   โอกาส คือ จากแนวคิดประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบยุค 4.0  แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงที่สูงขึ้นมากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 
(ภายใต้แผนการฟ้ืนฟูปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง) ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย รวมถึงศิลปิน
และผู้ที่มีชื่อเสียงให้ขยายฐานการตลาดและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ 
ภัยคุกคามหรืออุปสรรค คือ ภายใต้สภาพทางการเมืองของรัฐบาลชั่วคราวที่ยังคงมีความไม่แน่นอนใน
ด้านของระยะเวลานโยบายของรัฐบาล ท าให้การลงทุนในทางธุรกิจท ากิจการต่างๆ ยังไม่ค่อยมีความ
มั่นคง มีความเสี่ยงที่เปลี่ยนรัฐบาลนโยบายที่ท าให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคต่อธุรกิจ 
   1.2) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic) 
   สภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงชะลอตัวทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายัง
ภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับผลกระทบปัญหา ซึ่งอาจจะส่งผลให้ในหลาย
ธุรกิจลดการด าเนินงาน เลิกจ้างพนักงานหรือปิดกิจการ สภาพการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น 
ส าหรับประชาชนเองก็มีระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่การรัดกุมมากข้ึน  
   โอกาส คือ ภายใต้สภาพการแข่งขันของธุรกิจสื่อบันเทิงที่รุนแรงมากขึ้น การหา
เอกลักษณ์ของบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ช่วยสร้างความชัดเจน โดดเด่นและแตกต่างที่ตอบสนอง
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่และสะท้อนเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย บริษัทจึงเล็งเห็นถึงช่องทางในการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล
ของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงให้มีผลงานเป็นยอมรับและจดจ าในสังคม  
   ภัยคุกคามหรืออุปสรรค คือ อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในไทยเกิดการชะลอตัวใน
การผลิต เพื่อรักษาสภาพทางการเงินอย่างรัดกุม ดังนั้นทางบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบถึงจ านวน
งาน รายได้และการสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์ที่ลดลงอีกด้วย 
   1.3) สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social) 
    ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ที่หลอมรวมสื่อรูปแบบเก่าและใหม่ส่งผลให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและสังคมไทยมีพฤติกรรมที่เปิดรับสื่อดิจิทัลมากข้ึน ซึ่งอุตสาหกรรมสื่อ
บันเทิงไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญที่เลือกใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียล
ในการด าเนินการวางแผน การผลิตและการน าเสนอผลงาน เพ่ือให้ตรงกับตามความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีต้องการเสพสื่อบันเทิงท่ีมีเนื้อหาที่แปลกใหม่และหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุก
เวลาเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต  
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    โอกาส คือ สื่อโซเชียลในปัจจุบันเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคได้แสดงตัวตน แสดง
ความคิด และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวางแผน การผลิตและการน าเสนอสื่อบันเทิงมากข้ึน และ
ยังส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการสร้างตัวตนที่ชัดเจนและโดดเด่นบนพื้นที่สื่อและในอุตสาหกรรม
สื่อบันเทิงเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นการหลอมรวมผู้ผลิตและผู้บริโภคและส่งเสริมให้ศิลปินและผู้ที่มี
ชื่อเสียงทางสังคมให้เป็นหนึ่งเดียว  ดังนั้น การสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลของศิลปิน
และผู้ที่มีชื่อเสียงให้ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างมีคุณภาพ จึงได้รับการยอมรับและเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในปรับตัวในการแข่งขันของสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่สูงขึ้น  
   ภัยคุกคามหรืออุปสรรค  คือ การแข่งขันในสภาพสังคมในยุคดิจิทัลนั้นมีตลาด
การแข่งขันที่สูงขึ้น 
   ดังนั้นศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมต้องพัฒนาและตรวจสอบบุคลิกภาพ 
ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล รวมถึงต้องระมัดระวังและวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่สมัย 
   1.4) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology) 
   ในยุคดิจิทัล ที่มหีลอมรวมสื่อรูปแบบเก่าและใหม่ ส่งผลให้ยังพฤติกรรมของคน
ในสังคมไทยมีการเปิดรับสื่อดิจิทัลของคนไทยมากข้ึนถึง 80% ของสื่อที่มีอยู่ทั้งหมดคาดว่าจะมี
จ านวนสูงขึ้นอีกเรื่อยๆ ส่งผลให้คนในสังคมถูกเชื่อมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก ด้าน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยที่มีการแข่งขันการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถที่มุ่งผลิตเนื้อหาสื่อผนวกกับ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงเกิดศักยภาพ ความสามารถขยายตัวไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั่วโลกได้มากข้ึนอีกด้วย 
   โอกาส คือ อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยมีการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถ ที่มุ่ง
ผลิตเนื้อหา บุคลากร รวมถึงศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และ
น าเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยีสื่อโซเชียล เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให้เป็นที่ยอมรับและการจดจ า
ในยุคดิจิทัล ดังนั้น เทคโนโลยีสื่อโซเชียลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักให้ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงสร้างมี
ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลให้มีความชัดเจน โดดเด่น แตกต่างและมีกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างที่
หลากหลายมากขึ้น  
   ภัยคุกคามหรืออุปสรรค คือ เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลในปัจจุบันมีความเร็ว
รวด ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงมาก่อนจะได้เปรียบมากกว่าศิลปินและผ็ที่มีชื่อเสียงทีเข้าสู่วงการทีหลัง 
เมื่อมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ปัญหาผลกระทบและความเสี่ยงก็จะตามมามากข้ึน ซึ่งปัญหาผลกระทบและ
ความเสี่ยงเหล่านั้นอาจจะเป็นซึ่งที่คาดเดายากหรือเหนือการคาดเดาได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงตั้ง
วางแผน การป้องการละแก้ไขกับปัญหา ผลกระทบ ความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด 
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  2) วิเคราะห์ผู้บริโภค (Consumer) 
  กลุ่มผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
   2.1) กลุ่มศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคม กลุ่มแรกท่ีบริษัทต้องการเพ่ือที่จะ
เป็นที่ปรึกษาเรื่องบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลให้กับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงให้เกิดแบ
รนด์บุคคลที่ชัดเจน โดดเด่นและแตกต่าง รวมถึงการบริหารจัดการ การพัฒนาและดูแลความเสี่ยงของ
ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในสังกัดของบริษัท 
   2.2) กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน 
สถาบันการศึกษาที่ต้องการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมที่มีศักยภาพความสามารถ เพื่อน าเสนอ
ผลงานสินค้า บริการผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ สื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่อละครเวที 
สื่อออนไลน์ กิจกรรมทางการตลาดหรืออีเว้นท์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
โดดเด่น แตกต่าง เป็นที่ยอมรับและน่าจดจ าให้ครองใจให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการที่ได้
ว่าจ้างศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
   2.3) นักธุรกิจขนาดเล็ก บุคคลทั่วไปที่ต้องการมีบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ แบ
รนด์บุคคลที่ชัดเจน  โดดเด่นและแตกต่างในการใช้ชีวิตและการท างาน เพ่ือเป็นตัวแทนในการ
น าเสนอผลงาน สินค้าและบริการผ่านสื่อต่างๆ และต้องการที่เป็นศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมใน
อนาคตต่อไป  
  3) วิเคราะห์ผู้สนับสนุน (Collaborator) 
   3.1) ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ ความสวยความงาม เครื่องแต่งกาย แต่งหน้า 
ท าผมที่สนับสนุนศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงให้มภีาพลักษณ์ทีช่ัดเจน โดดเด่นและสง่างาม เช่น เวช
ศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โรงพยาบาล
เลอลักษณ์ แบงคอกคลินิก ร้านท าผมชลาชล (CHALACHON) ร้านแพรสทิคเมคอัพ (Prestige 
Makeup) โปรคลาสเมคอัพ (Pro-Class Makeup) เครื่องส าอางเคที่ดอลล์ (Cathy Doll)  ยูนิโคล ่
(Uniqlo) เครื่องดื่มเพียวริคุ น้ าดื่มสิงห์ เป็นต้น 
   3.2) ความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทกับบุคลากรจากสถาบันทาง
การศึกษาท่ีเป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านความคิด การแสดงออก 
ทักษะเฉพาะด้านและผลักคนรุ่นใหม่ให้มีบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ทีโ่ดดเด่นและแตกต่างสู่วงการสื่อ
บันเทิงและสาธารณชน เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น 
   3.3) ความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทกับบุคลากรหน่วยงานรัฐบาล 
องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล รวมถึง
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ทักษะเฉพาะด้านที่ชัดเจนให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่างสู่วงการสื่อบันเทิงหรือสาธารณชน  เช่น  
กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 
   3.4) ความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สื่อบันเทิงและการผลิต เพ่ือให้พื้นที่ในการสนับสนุนพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถทักษะ
ของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้เกิดผลงาน รายได้ รวมถึงสามารถต่อยอดผลงาน
หรือธุรกิจในอนาคตให้มีภาพลักษณ์และแบรน์บุคคลที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างเป็นที่ยอมรับและ
จดจ า เช่น บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จ ากัด  บริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน)  บริษัท โลโก้ โมชั่น พิคเจอร์ส  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด  เป็นต้น 
  4) วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor) 
  คู่แข่งรายใหญ่ในธุรกิจประเภทนี้ ได้แก่  
    4.1) สถาบันสอนการแสดง Drama Academy  
    สถาบันสอนการแสดง drama academy โดย คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) 
ธุรกิจสอนแอคติ้ง บุคลิกภาพ เรียนเต้น เรียนร้อง เรียนแสดง พิธีกร 999/7 ถนน ประชาอุทิศ ซอย
เกศินีวิลล์แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
    ข้อเหมือน ธุรกิจประเภทสอนและพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางการแสดงและ
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านให้กับศิลปินให้การกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้น า มีคิดสร้างสรรค์ให้
เกดิความน่าสนใจที่โดดเด่นสู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงธุรกิจและผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องการศิลปินใน
การน าเสนอสื่อ สินค้า บริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ออนไลน์ รายการละคร
ทางโทรทัศน์ ละครเวที ภาพยนตร์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดหรืออีเว้นท์สู่
ผู้บริโภคโดยตรง  
    ข้อแตกต่าง กลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกัน ไม่ใช่เพียงแค่ศิลปินแต่รวมถึงผู้ที่
มีชื่อเสียงทางสังคม สถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่จ านวนจ ากัดเฉพาะบุคคล มีรายละเอียดการ
ด าเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่บริการให้ค าปรึกษา วางแผนโครงสร้างการพัฒนา การบริหารจัดการ
ดูแลด้านภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล รวมถึงรับถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและบริการเช่าห้อง
ซ้อมอีกด้วย 
   ข้อได้เปรียบ คือ ธุรกิจมีขนาดเล็กกว่าคู่แข่งท าให้บริหารจัดการได้ง่าย ภายใน
บริษัทไม่ได้มีเพียงแค่ศิลปินแต่ยังมีผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ทายาทนักธุรกิจ นักธุรกิจ 
นักการเมือง นักกีฬาที่สนใจในการสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล มีบุคลากรให้
ค าปรึกษาด้านแบรนด์บุคคล ครูผู้สอนและพัฒนาบุคลิกภาพ ครูผู้สอนและพัฒนาทักษะทางการแสดง
ที่ท าหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจนท าให้สามารถเข้าถึงระดับจิตใจทางกายภาพได้ดีและตรงจุดกว่า อีกทั้ง
ยังมีผู้บริหารจัดการรวมถึงดูแลความเสี่ยงของภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล การด าเนินการธุรกิจมี
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ความคล่องตัวในการวางแผนบริหารจัดการให้มีคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทตั้งอยู่ใจกลางเมืองแหล่ง
ธุรกิจที่พักอาศัยในย่านสุขุมวิท สามารถเดินทางคมนาคมได้อย่างสะดวกอีกด้วย 
   ข้อเสียเปรียบ คือ ธุรกิจเพ่ิมเข้าสู่ตลาดใหม่ท าให้ยังไม่เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างใน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ส่งผลให้อาจจะขาดความน่าเชื่อถือ อีกท้ังบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่งที่เปิด
กิจการมานานและมีสาขาที่มากกว่าทั่วกรุงเทพและขยายไปสู่ต่างจังหวัดอีกด้วย 
  5) วิเคราะห์ปัจจัยในบริษัท (Company) 
  จุดแข็ง คือ บริษัทเป็นที่ปรึกษาและดูภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่
มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่อาคาร W Distric ใจกลางเมืองติดถนนสุขุมวิท ศูนย์กลางความครบครันของการ
บริการและสาธารณูปโภค คมนาคมสะดวกอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พระโขนง อีกท้ังยังใกล้กับกับ
สถานที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ สถานศึกษาและบริษัทผู้ประกอบการผลิตสื่อบันเทิง
อีกหลายแห่ง โดยบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในบริษัทจะเป็นการท างานที่มีความทันสมัยรูปแบบ 
“สมาร์ทครีเอทีฟ” มีรูปแบบการบริหารจัดการการท างานที่ผ่อนคลาย สนุกสนานเป็นกันเองแบบ
ครอบครัวและเปิดกว้างให้กับบุคคลที่มีความคิดและวิธีการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ เพ่ือรักษาและ
พัฒนาภาพลักษณ์และแบรนด์ของบริษัทให้ดูน่าเชื่อถืออยู่เสมอ อีกท้ังภายในบริษัทยังมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล รวมถึงการร่วมมือแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและการผลิตชั้นน า
ระดับประเทศที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมาพัฒนาศักยภาพความสามารถ รวมถึงบุคลิกภาพ 
ภาพลักษณ์และผลักศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่าง เป็นที่ยอมรับและจดจ าสู่
วงการสื่อบันเทิงและสังคม 
  จุดอ่อน คือ บริษัทเปิดใหม่และเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ยังขาดความน่าเชื่อถือและยังไม่
เป็นที่รู้จักในช่วงระยะแรก การเชิญครูผู้สอนและพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านหรือวิทยากรมีชื่อเสียงใน
แต่ละด้านมาพัฒนาศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  
 5.3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ศักยภาพ (SWOT) 
  1) จุดแข็ง (Strength) 
  บริษัทเป็นธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปิน
และผู้ที่มีชื่อเสียง ดังนั้นบริษัทจึงจะต้องรักษาและพัฒนาภาพลักษณ์และแบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถืออยู่
เสมอ เพ่ือเป็นการการันตีภาพลักษณ์ของบริษัทและแบรนด์ของบุคคลให้มีความน่าเชื่อถือ  
การบริหารงานของบริษัทในรูปแบบ “สมาร์ทครีเอทีฟ” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่มีรูปแบบ
การบริหารจัดการการท างานที่ผ่อนคลาย เป็นกันเองเสมือนครอบครัวและเปิดกว้างให้กับทุกคน 
บริษัทมีบุคลากร อาทิ ครูผู้สอนบุคลิกภาพ การแสดง ความสามารถเฉพาะด้านที่มีชื่อเสียง ได้รับการ
ยอมรับและจดจ าในสังคม และมีเครือข่ายพันธมิตรในการร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง
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สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและการผลิตในการผลักศิลปินและผู้ที่มี
ชื่อเสียงสู่วงการสื่อบันเทิงและสังคมที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างเป็นที่ยอมรับและจดจ า  
สภาพแวดล้อมบริษัทตั้งอยู่ที่อาคาร W District ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดถนนสุขุมวิท สะดวกสบายใน
การด าเนินชีวิตอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พระโขนง ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจสามารถติดต่อ
ประสานงานได้ทางสะดวกสบายและยังใกล้กับกับสถานที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ สถานศึกษาและบริษัทผู้ประกอบการผลิตสื่อบันเทิงอีกหลายแห่ง เช่น 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม โรงละครเอ็มเธียร์เตอร์ บริษัท เดอะ สตูดิโอ 
โปรดักชั่น จ ากัด เป็นต้น 
  2) จุดอ่อน (Weakness) 
  บริษัทเป็นธุรกิจขนาดเล็กและเปิดใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ส่งผลให้บริษัทยังขาดความ
น่าเชื่อถือในช่วงที่เปิดกิจการในช่วงแรก 
  การให้ค าปรึกษา วางแผนการสร้าง การพัฒนา การบริหารจัดการ รวมถึงการ
รับประกันดูแลความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงต้องค่าใช้จ่าย
ที่สูงและต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนานาน ส่งผลให้การท างานมีข้อจ ากัดและต้อง
วางแผนโครงสร้างอย่างละเอียด เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาและความเสี่ยงที่จะตามมาอีกด้วย 
การเชิญครูผู้สอนและพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านหรือวิทยากรมีชื่อเสียงในแต่ละด้านมาพัฒนาศิลปิน
และผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมเป็นเรื่องล าบาก เนื่องจากผู้ที่มีชื่อเสียงรับเชิญไม่มีเวลาและต้องใช้
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 
  3) โอกาส (Opportunity) 
  บริษัทมีเครือข่ายพันธมิตรและผู้สนับสนุนในการร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง
หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรอิสระชั้นน าระดับประเทศในการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถ รวมถึงบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ในทุกรูปแบบ รวมถึงผลักดันศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง
สู่วงการสื่อบันเทิงและสังคมที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างเป็นที่ยอมรับและจดจ า  เช่น เวชศาสตร์การ
กีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเลอลักษณ์ แบงคอกคลินิก ร้านท าผมชลาชล 
(CHALACHON) ร้านแพรสทิคเมคอัพ (Prestige) บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท โลโก้ 
โมชั่น พิคเจอร์ส  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด เป็นต้น 
การเมืองประเทศไทยภายใต้สภาพสังคมยุคดิจิทัลที่ได้สนับสนุนแนวคิดระบบไทยแลนด์ยุค 4.0 เพ่ือ
ส่งเสริมผลักดันเทคโนโลยีเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบดิจิทัล ผนวกกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative 
Economy ที่สนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์
และแบรนด์บุคคลให้ มี “ตัวตน” ที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์ อีกท้ังสามารถขยาย
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ฐานการผลิตการตลาดที่มีคุณภาพและประสิทธิผลภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงสู่ระดับนานาชาติได้
อย่าง “ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
  4) อุปสรรค หรือภัยคุกคาม (Threat) 
  บริษัทมีขนาดธุรกิจขนาดเล็กและเปิดใหม่ได้รับผลกระทบภายใต้สภาพทางการเมือง
ของรัฐบาลชั่วคราวและสภาพทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าท่ัวโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในไทย
และ ต่างประเทศ ที่ต่างชะลอตัวในการผลิตผลงานเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน  
นอกจากนี ้สภาพเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วที่ยากต่อการบริหารจัดการและป้องกัน สภาพเศรษฐกิจที่
ตกต่ าและสภาพสังคมที่มีจ านวนประชากรถอดถอย ส่งผลให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันทีสู่งขึ้น โดยอาจจะ
ต้องใช้ต้นทุนกับค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการที่สูงขึ้นตามและอาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามที่นอกเหนือการคาดเดาได้  
 5.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ประกอบด้วย 4P 4C และ 4A  ดังนี้ 
  1)  ส่วนประสมทางการตลาด Product - Consumer – Acceptable 
   1.1) สินค้าหรือบริการ (Product)  
   การให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล ธุรกิจบริหารจัดการดูแล
ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคม ธุรกิจรับสอนและเวิร์คช็อปทักษะเฉพาะด้าน ธุรกิจรับถ่ายรูปโปร
ไฟล์ และธุรกิจให้เช่าห้องซ้อมแก่ศิลปิน ผู้ที่มีชื่อเสียงและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
การให้บริการสรรหาศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง โดยศิลปินจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศิลปิน
นักแสดง (นักแสดงหลักและนักแสดงรอง) ศิลปินนักร้อง (นักร้องเดี่ยวและนักร้องวง) และผู้ที่มี
ชื่อเสียงทางสังคม อาทิ บุคคลชั้นน าทางสังคม ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ 
นายแบบและนางแบบ เน็ตไอดอล นักธุรกิจชั้นน า นักการเมือง นักกีฬา เป็นต้น  
   1.2) ความต้องการของลูกค้า (Consumer) 
    กลุ่มศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมท่ีต้องการปรึกษา ตั้งแต่กระบวนการ
วางแผน การพัฒนา การบริหารจัดการในการด าเนินชีวิตและการท างาน ตลอดทั้งดูแลความเสี่ยงด้าน
ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลให้มี “ตัวตน” ที่ ชัดเจน โดดเด่นและแตกต่างสู่ตลาดอุตสาหกรรมสื่อ
บันเทิงและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
   กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน 
สถาบันการศึกษาที่ต้องการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมในการน าเสนอและส่งเสริมภาพลักษณ์
สื่อ สินค้าและบริการให้ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างเป็นที่ยอมรับและจดจ าสู่ผู้บริโภคและสาธารณชน 
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   1.3) การตระหนักรู้ (Acceptable) 
   บริษัทมีการวางแผนโครงสร้างการพัฒนาและบริหารจัดการศิลปินและผู้ที่มี
ชื่อเสียงให้มีทัศนคติ ศักยภาพและความสามารถในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือต่อยอดศักยภาพความสามารถ
จากเดิมให้ชัดเจนและโดดเด่นจนเป็นกระแสสังคม หรือพัฒนาศักยภาพความสามารถให้แตกต่างจาก
เดิมให้โดดเด่นที่สวนกระแสสังคมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง 
หน่วยงานรัฐบาล เอกชน สถาบันการศึกษาท่ีต้องการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมที่ในน าเสนอ
สื่อ สินค้าและบริการสู่กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคและสาธารณชน 
  2) ส่วนประสมทางการตลาด Price - Cost – Affordable 
   2.1.) การตัง้ราคา (Price) 
   ส าหรับการตั้งราคาธุรกิจที่ปรึกษาแบรนด์บุคคลให้กับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
มาจากการประเมินผลและการวางแผนโครงสร้างการปรับบุคลิกภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความยาก
ง่ายของบุคลิกภาพ ระยะเวลา (ภายใน 1-3 เดือน) ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  
   ส าหรับการตั้งราคาธุรกิจดูแลบริหารจัดการศิลปินและผู้มีชื่อเสียงทางสังคม มา
จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวศิลปิน ผู้จัดการหรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน ครูผู้สอน
การแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผลิตโปรดกัชั่นในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เพ่ือก าหนดราคาการรับงานให้กับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงผ่านสื่อต่างๆ ตาม
ราคากลางของธุรกิจสื่อบันเทิงและเป็นธรรมตามกฎหมาย (หลังจากหักค่าภาษีแล้ว 100% แบ่งรายได้
ออกเป็น 2 ส่วน รายได้ของต้นสังกัด 30% และรายได้ของศิลปิน 70%)   
   ส าหรับการตั้งราคาธุรกิจรับสอนและเวิร์คช็อปทักษะเฉพาะด้าน ธุรกิจรับ
ถ่ายรูปโปรไฟล์ ธุรกิจให้เช่าห้องซ้อมมาจากการส ารวจการตั้งราคาของตลาด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทาง
ธุรกิจและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เพ่ือก าหนดราคาการรับงานให้เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ 
   2.2) ความเหมาะสมของราคา (Cost) 
   ส าหรับศิลปินและผู้มีชื่อเสียงทางสังคม บริษัทเปรียบเสมือนครอบครัวที่มุ่งให้
ค าปรึกษาตั้งแต่กระบวนการวางแผนการด าเนินชีวิตและการท างานส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
การแสดงหรือการร้องเพลงและทักษะเฉพาะด้านที่สนใจ มีการบริหารจัดการและหางานที่มีคุณภาพ 
ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมตามกฎหมาย ตลอดทั้งการท าประกัน การวางแผนบริหารจัดดูแลความเสี่ยง
และช่วยเหลือวางแผนต่อยอดทางการตลาดทั้งผลงานและธุรกิจเพ่ือตอกย้ าภาพลักษณ์และแบรนด์
บุคคลในการด าเนินชีวิตและการท างานในวงการสื่อบันเทิงให้ยั่งยืนที่สุด 
   ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน 
สถาบันการศึกษาที่ต้องการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมที่มีคุณภาพที่ผ่านกระบวนการวางแผน
พัฒนาและบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการน าเสนอสื่อในแต่ละประเภท ได้แก่ สื่อโฆษณา สื่อ
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โทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่อละครเวที สื่อออนไลน์ กิจกรรมทางการตลาด สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ที่
เหมาะสมกับศักยภาพความสามารถและระดับยอดการติดตามของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในแต่ละคน
อย่างเป็นธรรม 
   2.3) คุ้มค่าคุ้มราคา (Affordable) 
   ส าหรับศิลปินและผู้มีชื่อเสียงทางสังคม บริษัทเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของ
ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในสังกัด ที่ส่งเสริมตั้งแต่กระบวนการวางแผนการด าเนินชีวิตและการท างาน 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะความสามารถท้ังด้านทัศนคติและร่างกายม มีการวางแผน
บริหารจัดดูแลความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยการท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ การช่วยเหลือวางแผน
ต่อยอดทางการตลาดทั้งผลงานและธุรกิจในระหว่างที่ศิลปินอยู่ในกระแสและช่วงกระแสตกอีกด้วย 
   ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน 
สถาบันการศึกษาที่ต้องการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมที่มีคุณภาพที่ผ่านกระบวนการวางแผน
พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงรับประกันและมีการดูแลความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และแบรนด์
บุคคลในการด าเนินชีวิตและการท างาน ส่งผลให้สินค้าหรือบริการเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี โดดเด่น ชัดเจน 
ได้รับการยอมรับและเป็นที่จดจ าส าหรับผู้บริโภคและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
  3) ส่วนประสมทางการตลาด Place - Convenience – Accessibility 
   3.1) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
    ช่องทางการจัดจ าหน่ายข้อมูลโปรไฟล์ที่รวบรวมประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ 
ผลงาน ใบคอมการ์ด รวมถึงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในสังกัด โดยจะ
มีธีมและกราฟฟิคที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัว “ตัวตน” ของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงแต่ละคน 
ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายสื่อต่างๆ ได้แก่ 
     3.1.1) การสื่อสารแบบตัวต่อตัว ช่องทางการจัดจ าหน่ายข้อมูลโปรไฟล์
ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงที่บริษัทและน าเสนอขายแก่เครือข่ายพันธมิตรกลุ่มผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน สถาบันการศึกษาที่ต้องการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง
ทางสังคมน าเสนอสื่อสินค้าและบริการ 
     3.1.2) การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ช่องทางการน าเสนอขายข้อมูล
โปรไฟล์ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ อีเมล เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม 
ทวิตเตอร์ และในอนาคตบริษัทมีการวางแผนการจัดท าแอพลิเคชั่น เพ่ือรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ คอม
การ์ด ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงแจ้งตารางงานของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในสังกัดอีกด้วย 
   3.2) ความสะดวกสบาย (Convenience) 
   ส าหรับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง บริษัทตั้งอยู่ที่อาคาร W District (ดับเบ้ิลยู 
ดิสทริค) บนถนนสุขุมวิท มีบริการคมนาคมสาธารณะ รถไฟฟ้า BTS สถานีพระโขนง ภายในบริษัทมี
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ห้องจ านวน 4 ห้อง ซึ่งแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ส านักงาน 1 ห้อง พ้ืนที่ห้องประชุมและสตูดิโอ 1 ห้องและ
พ้ืนที่ห้องซ้อมอีก 2 ห้อง ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีห้องพัก Boss 
Mansion ส าหรับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในสังกัดสามารถพักผ่อนหรืออาศัยและออกก าลังกาย ซึ่ง
ห่างจากบริษัทประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 นาทีเท่านั้น 
    ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน 
สถาบันการศึกษาที่ต้องการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมน าเสนอสื่อสินค้าและบริการ สามารถ
เดินทางมายังบริษัทตั้งอยู่ที่อาคาร W District (ดับเบ้ิลยู ดิสทริค) ได้สะดวกสบาย ภายในบริษัท
รวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ ผลงาน ใบคอมการ์ด รวมถึงภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงไว้จัดจ าหน่าย นอกจากนี้บริษัทใช้การสื่อสารแบบตัวต่อ
ตัวหรือสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อน าเสนอขายข้อมูลโปรไฟล์หรือคอมการ์ดศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงแก่
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจอีกด้วย  
    3.3) การเข้าถึงและได้รับการยอมรับ (Accessibility) 
   ส าหรับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง บริษัทจะท าการพิจารณาการรับงานในแต่ละ
บทบาทและคาแรคเตอร์ที่ท้าทาย พัฒนาศักยภาพและความสามารถของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงให้
โดดเด่นหรือแตกต่างจากเดิม เพ่ือเป็นโอกาสในการพัฒนาฝีมือและสร้างกระแสทางสังคมให้เหนือ
ความคาดหมาย ได้รับการยอมรับและจดจ าภาพลักษณ์ท่ีพัฒนาในรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละ
งานในวงการสื่อบันเทิงมากยิ่งขึ้น 
  4) ส่วนประสมทางการตลาด Promotion – Communications - Awareness 
   4.1) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   บริษัทเน้นการสื่อสารแบบตัวต่อตัวโดยอาศัยร่วมมือกับเครือข่ายบุคลากรที่
ท างานในวงการสื่อบันเทิงแขนงต่างๆ รวมถึงศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมชาวไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นที่ปรึกษา วิทยากร ครูผู้สอนและพัฒนา รวมถึงผู้สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้ทักษะด้านต่างๆ อาทิ 

1) ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาเรื่องแบรนดิ้ง 
2) คุณสมบัษร ถิระสาโรช (ป้าตือ) บริษัท ตือ จ ากัด  
3) คุณอรณชิชา เพ็ญวรรณ (ครูพีช) นักจิตวิทยา 
4) คุณศรัณย์ภัทร ตั้งไพศาล  ผู้ประกาศข่าวช่องอมรินทร์ เทเลวิชั่น ด้าน

ทักษะการสื่อสาร 
5) คุณธัญชนก มูลนิลตา  มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015 ด้านทักษะการสื่อสารและ

ภาษาจีน 
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6) คุณสุรศักดิ์ ชัยอรรถ (ครูหนู)  นักแสดงและวิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ การ
แสดงออก 

7) คุณชนกวนันท์ รักชีพ  นักแสดงและนางแบบ 
8) คุณสุภาพรรณ ผลากรกุล (ครูก้อย)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียงและสอน

ร้องเพลง 
9) คุณศรัณย์ธรณ์ ระสินานนท์ (ครูเมรัน)  สถาบัน Actlab55 
10) คุณฟ้าใส พึ่งอุดม  ฟิตเนสเทรนนิ่ง สตูดิโอ   

  นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารแบบตัวต่อตัวและอาศัยความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
พิเศษกับเครือข่ายสถาบันทางการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ รวมถึง
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและการผลิต เพื่อเป็นหนึ่งในบุคลากรในการด าเนินงาน การ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการผลักดันกระตุ้นยอดขายให้ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง รวมถึงบริษัทให้มีผลงาน 
รายได้และพ้ืนที่การปรากฏตัวในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
   4.2) การสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค (Communications) 
   การติดต่อสื่อสารของศิลปินและผู้มีชื่อเสียงกับกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคผ่าน
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด หรือ (Integrated Marketing Communications) ดังนี้  1) การ
สื่อสารแบบตัวต่อตัวกับผู้ประกอบการ รวมถึงศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการสื่อบันเทิงอยู่แล้ว  2) 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย เช่น 
เว็บไซต์ อีเมล เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น  3) การจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ความ
ร่วมมือของสถาบันทางการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชน องค์กรอิสระรวมถึงผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและการผลิต โดยร่วมมือเป็นหนึ่งในบุคลากรในการในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารและความเคลื่อนไหวของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง รวมถึงบริษัทสู่
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคและแฟนคลับด้วยความถี่อย่างสม่ าเสมอ 
   4.3) การซื้อซ้ าและบอกต่อ (Awareness) 
   การลงนามร่วมเป็นผู้จัดและฝ่ายบริหารจัดการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง ร่วมกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและการผลิต  รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ความ
ร่วมมือของสถาบันทางการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชน องค์กรอิสระรวมถึงผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและการผลิต โดยเป็นหนึ่งในบุคลากรในการด าเนินงาน การเป็นผู้สนับสนุน
หรือเป็นคณะกรรมการตัดสินในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือด าเนินงานให้ศิลปินและผู้มีชื่อเสียงรวมถึง
บริษัทเกิดความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
มากขึ้น  
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 5.3.4 การบริหารการตลาด โดยใช้ทฤษฎี AIDA ของ Lewis 
      1) การสร้างความใส่ใจ (Attention) 
  บริษัทท าการปรึกษาภาพรวมของโครงการโดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล (ผู้เชี่ยวชาญและท่ี
ปรึกษาเรื่องแบรนดิ้ง) คุณสมบัษร ถิระสาโรช (ป้าตือ) คุณชิสา นาคเปลื้อง บริษัท Kalyakorn Brand 
& Design Consultant โดยคุณกัลยา นาคสมภพ  ปรึกษาและวางแผนกระบวนการสร้างพัฒนาและ
บริหารจัดการด้านบุคลิกภาพและการแสดงโดยคุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ (นักจิตวิทยาและครูสอนการ
แสดง) เพ่ือสร้างหลักสูตรกระบวนการสร้าง “ตัวตน” และบริหารจัดการบุคลิกภาพของศิลปินและผู้ที่
มีชื่อเสียงที่ชัดเจน โดดเด่นและแตกต่าง  
  2) การดึงความสนใจของลูกค้า (Interest) 
  เชิญศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง (เน็ตไอดอล) เช่น คุณอรเณศ ดีคาบาเลส (นักแสดงและ
นักแบดมิตัน) คุณรณเดช วงศาโรจน์ (โปรดิวเซอร์เพลง นักร้องและนักแสดง) วรกฤต วรกุล (จัมโบ้ 
เดอะสตาร์ 12) คุณทิตยา เฮงนุกูล (เพจเรียนเหอะ อยากสอน) และผู้มีชื่อเสียงทางสังคม ทายาทนัก
ธุรกิจ นักการเมือง นักกีฬา นักธุรกิจ เช่น คุณธัญชนก มูลนิลตา (มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015) เป็นต้น 
เพ่ือท าสัญญาข้อตกลงเป็นพรีเซนเตอร์และข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของในสังกัด โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทาง การร้องเพลง การแสดง ทักษะเฉพาะด้านให้เกิดแบรนด์
บุคคลที่ชัดเจน โดดเด่นและสง่างาม 
  3) การเข้าถึงความปรารถนา (Desire) 
   บริษัทร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ตั้งแต่
กระบวนการเป็นที่ปรึกษา วางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการดูแลบุคลิกภาพและภาพลักษณ์มี 
“ตัวตน” ที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่าง ภายใต้การจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับกลุ่มพันธมิตร 
ผู้สนับสนุน เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) กลุ่ม
บริษัทโมโนจ ากัด กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือผลักดันศิลปิน ผู้ที่มีชื่อเสียงและสรรหาศิลปินรุ่น
ใหม่สู่ตลาดอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงให้เป็นที่ยอมรับและจดจ าในแบรนด์สินค้า บริการและตัวบุคคล 
  4) การตัดสินใจซื้อ (Action) 
  การตั้งราคาของแต่ละธุรกิจจะอ้างอิงตามราคากลางของธุรกิจสื่อบันเทิง ตามท่ีผู้
ศึกษาวิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์กับตัวศิลปิน ผู้จัดการหรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน 
ครูผู้สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผลิตโปรดักชั่นในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง 
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความธรรมตามกฎหมายมากที่สุด  
  นอกจากนี้ บริษัทมีจัดท าข้อมูลส่วนตัว (โปรไฟล์และคอมการ์ด) การวางแผนการรับ
งานส าหรับศิลปินและผู้มีชื่อเสียงอย่างน้อยคนละ 2-4 งานต่อเดือน ให้ค าปรึกษาและวางแผนการ
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จัดการอนาคต การบริหารจัดการและดูแลให้สะดวกสบายและครบครันทั้งท่ีพักอาศัยและออกก าลัง
กายท่ีเป็นส่วนตัวใกล้กับบริษัท มีอาคารที่จอดรถรองรับ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดถนนสุขุมวิท อยู่ใกล้
สถานีรถไฟฟ้า BTS พระโขนงและห้างสรรพสินค้าอีกด้วย 
  5) การสร้างความพึงพอใจ (Satisfactions) 
  บริษัทค านึงถึงปัญหาและความเสี่ยงเป็นสิ่งแรก ดังนั้น บริษัทได้วางแผนท าประกับ
สุขภาพและอุบัติเหตุให้กับบุคลากร ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทุกคน มีการท าสัญญาระหว่างศิลปินและ
ผู้ที่มีชื่อเสียงกับทางบริษัท 5 ปี และจะต่อสัญญาอัตโนมัติให้อีก 5 ปี โดยจะเพ่ิมรายได้ให้กับศิลปิน
และนักแสดง ตามข้อตกลงร่วมของสัญญา  รวมถึงบริษัทจะท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและสถาบันทางการศึกษา เพ่ือต่อยอดทางการตลาดทั้ง
ผลงานและธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการจดจ าอย่างสม่ าเสมอ 
 5.3.5 การด าเนินการกิจกรรม โดยใช้แนวคิด Innovation of Product Life Cycle 
 บริษัทมีการบวนการวางแผนการบริหารจัดการกลยุทธ์การสร้างกิจกรรมตามแนวคิด
นวัตกรรมวัฎจักรวงจรชีวิตผลติภัณฑ์ (Innovation of Product Life Cycle) ตั้งแต่การสร้าง
ปรากฏการณ์การรับรู้ถึงผลงานและตัวศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงเมื่อเข้าสู่ตลาดครั้งแรก โดยใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและสาธารณชนให้ได้รับรู้ สู่ขั้นตอนการ
สร้างกระแสในเพ่ือให้เกิดการยอมรับ ติดตาม เป็นที่จดจ า รวมถึงรักษาและขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้ 
   1) โปรเจค “Then Now and Future ลุคใหม่สไตล์คุณ” 
   ก่อนจัดกิจกรรม ปรึกษาภาพรวมของโครงการโดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล (ผู้เชี่ยวชาญ
และท่ีปรึกษาเรื่องแบรนดิ้ง) คุณสมบัษร ถิระสาโรช (ป้าตือ) คุณชิสา นาคเปลื้อง บริษัท Kalyakorn 
Brand & Design Consultant คุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ (นักจิตวิทยาและครูสอนการแสดง) และ
ติดต่อผู้สนับสนุนเวชศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) โรงพยาบาลเลอลักษณ์  แบงคอกคลินิก เพ่ือสนับสนุนระหว่างจัดกิจกรรมรวมถึงงานแถลง
ข่าว  
   ระหว่างจัดกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
โดยเชิญคุณวรกฤต วรกุล (จัมโบ้ เดอะสตาร์ 12) คุณทิตยา เฮงนุกูล (เพจเรียนเหอะ อยากสอน) และ
คุณธัญชนก มูลนิลตา (มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015) เพ่ือท าข้อข้อตกลงเข้าร่วมท าโปรเจคพัฒนา
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ ในระยะสั้น (ในระยะเวลา 3 เดือน) ก่อนงานแถลงข่าว จัดระหว่างวัน
จันทร์ที่ 8 มกราคม –  วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561  
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  หลังจัดกิจกรรม ผลักดันแคมเปญถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอสั้นโดยติดแฮชแทก 
#ThenNowFuture ให้เป็นกระแสไวรัลบนสื่อเฟสบุ๊ค อินสตาแกรมและทวิตเตอร์ เพ่ือโปรโมทบริษัท
และกิจกรรมภายใต้ 
  คอนเซป“ความสุข ความรัก ความอุ่น” ตั้งแต่เดือนมกราคา กุมภาพันธ์ มีนาคมให้
เป็นที่รู้จัก จดจ าและกระแสในสังคมตามล าดับ 
   2) งานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท  
   ก่อนจัดกิจกรรม วางแผนกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัวโดยดร.ศิริกุล เลากัยกุล และ
คุณสมบัษร ถิระสาโรช เรียนเชิญคุณอรเณศ ดีคาบาเลส (ริชชี่)  คุณรณเดช วงศาโรจน์ (แหนม) ร่วม
เป็นพรีเซนเตอร์  ภายใต้ความร่วมมือกับผู้สนับสนุนของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
โรงพยาบาลเลอลักษณ์ แบงคอกคลินิก และยูนิโค่ล (Uniqlo) ในการสนับสนุนกิจกรรมงานแถลงข่าว
เปิดตัวบริษัท 
   ระหว่างจัดกิจกรรม ผู้บริหารกล่าวถึงท่ีมาของการจัดงาน พร้อมเปิดตัวโครงสร้าง
ธุรกิจที่ปรึกษาและการบริหารจัดการภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล ภายใต้ความร่วมมือกับโดย  
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล และคุณสมบัษร ถิระสาโรช  เปิดตัวพรีเซนเตอร์คุณอรเณศ ดีคาบาเลส (ริชชี่)  
คุณรณเดช วงศาโรจน์ (แหนม) รวมถึงเปิดตัวโปรเจค “Then Now and Future ลุคใหม่สไตล์” 
พร้อม คุณวรกฤต วรกุล  คุณทิตยา เฮงนุกูลและคุณธัญชนก มูลนิลตา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานพิธี
เปิด ภายในงานมีการเดินแบบ มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมเล่นเกมและให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและ
การสร้างแบรนด์บุคคลอีกด้วย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ terminal 21 
   หลังจัดกิจกรรม ผลักดันแคมเปญถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอสั้น #ThenNowFuture ให้
เป็นกระแสไวรัลบนสื่อเฟสบุ๊ค อินสตาแกรมและทวิตเตอร์  เพ่ือโปรโมทบริษัทและโปรเจคกิจกรรม
ภายใต้คอนเซป “ความรัก ความอุ่น” ทั้งเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมให้เป็นกระแสในสังคม
ตามล าดับ รวมถึงร่วมมือกับผู้สนับสนุนในการสร้างผลงานเอกลักษณ์ไทยให้เกิดกระแสและ
ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมงาน “Songkran day and night live” ต่อไป 

 3) กิจกรรม “Songkran day and night live”  
    ก่อนจัดกิจกรรม วางแผนกิจกรรม  “Songkran day and night live” รว่มกับ
ผู้สนับสนุนแบงคอกคลินิก เครื่องส าอางเคท่ีดอลล์ (Cathy Doll)  เครื่องดื่มเพียวริคุ น้ าดื่มสิงห์ 
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด และติดต่อเชิญคุณ
พัชราภา ไชยเชื้อ (อ้ัม)  คุณธีรเดช เมธาวรายุทธ (อเล็กซ์)  คุณนิษฐา จิรยั่งยืน (มิว) พรีเซนเตอร์บ
ริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เพื่อเข้าร่วมงานในวันสงกรานต์ 
    ระหว่างจัดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมที่รวบรวมประวัติความเป็นมา การละเล่น 
อาหารและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในเทศกาลสงกรานต์ มีศิลปินหมุนเวียน อาทิ คุณพัชราภา ไชยเชื้อ   
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คุณธีรเดช เมธาวรายุทธ  คุณนิษฐา จิรยั่งยืน คุณอรเณศ ดีคาบาเลส คุณรณเดช วงศาโรจน์   
คุณวรกฤต วรกุล  คุณทิตยา เฮงนุกูล และคุณธัญชนก มูลนิลตา เพื่อเข้าร่วมงานในวันสงกรานต์ และ
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวีดิโอสั้นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและประกวด
ออกแบบชุดไทยภายใต้คอนเซป “ไทยคอนเท็ม” ที่ประสมประสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับความ
เป็นสากลจากท่ัวประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2561 ณ 
Market Night W District 
    หลังจัดกิจกรรม จัดการแข่งขันประกวดวีดิโอสั้นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยและประกวดออกแบบชุดไทยภายใต้คอนเซป “ไทยคอนเท็ม” ทีผ่สมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทย
กับความเป็นสากลจากทั่วประเทศ โดยจะประกาศผลในกิจกรรม “Thailand Ambassador” ใน
กิจกรรมต่อไป 
   4) กิจกรรม “Thailand Ambassador”  
   กิจกรรมค้นหาแอร์โฮสเตสและสจ๊วตของแต่ละสายการบินในประเทศไทย เพ่ือเป็นทูต
สันถวไมตรีตัวแทนของประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ
นานาชาติ 
   ก่อนจัดกิจกรรม วางแผนและสร้างกระแสไวรัลกิจกรรมภายใต้คอนเซป “ไทยคอน
เท็ม” เพ่ือให้สังคมเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ผ่านเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย ภายใต้การร่วมมือกับผู้สนับสนุนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รวมถึงคัดเลือกและตัดสินผลการแข่งขัน
ประกวดวีดิโอสั้นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและประกวดออกแบบชุดไทยภายใต้คอน
เซป “ไทยคอนเท็ม” ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ 
    ระหว่างจัดกิจกรรม ช่วงคัดเลือกและเก็บตัวเวิร์คช็อป กองประกวดจะเชิญวิทยากร 
อาทิ คุณสมบัษร ถิระสาโรช  คุณธัญชนก มูลนิลตา  คุณอรเณศ ดีคาบาเลส  คุณรณเดช วงศาโรจน์ 
เพ่ือเขา้ร่วมให้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพความสามารถแก่ผู้เข้า
ประกวด และบริษัทจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสุนนเงินรางวัลและตัดสินผู้ชนะเลิศ ตั้งแต่วัน
จันทร์ ที่ 4 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ 
    หลังจัดกิจกรรม ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับบริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด(มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เซนต์สัญญาร่วมงานกับผู้ผลิต
ละครโทรทัศน์และผู้ประกอบการในวงการสื่อบันเทิง รวมถึงเป็นทูตสันถวไมตรีตัวแทนของประเทศ
ไทยเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติอีกด้วย 
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   5) กิจกรรม “University star PR Search”  
    ก่อนจัดกิจกรรม วางแผนและสร้างกระแสไวรัลกิจกรรม “University Star PR 
Search” บนสื่อโซเชียล เพ่ือนักเรียน นิสิตนักศึกษาเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาพลักษณ์ ร่วมกับผู้สนับสนุนเครื่องดื่มชาขาวบริสุทธิ์เพียวริคุ เครื่องส าอางผลิตภัณฑ์เคทีดอลล์ 
(Cathy Doll)  แบงคอก แอร์เอเชีย และยูนิโคล่ 
    ระหว่างจัดกิจกรรม ในระหว่างช่วงเก็บตัวเวิร์คช็อปประกวดดาวเดือนจะเชิญ 
คุณวรกฤต วรกุล คุณทิตยา เฮงนุกูลและคุณธัญชนก มูลนิลตา เพ่ือเข้าร่วมให้ความรู้ในการสร้างและ
พัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพความสามารถแก่ผู้เข้าประกวด และบริษัทจะร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการสนับสุนนเงินรางวัลและตัดสินผู้ชนะเลิศ จัดขึ้นในตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 
พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความเหมาะสม 
    หลังจัดกิจกรรม ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผู้สนับสนุนเครื่องดื่มชาขาว
บริสุทธิ์เพียวริคุ เครื่องส าอางผลิตภัณฑ์เคทีดอลล์ แบงคอก แอร์เอเชีย ยูนิโคล่ เซนต์สัญญาร่วมงาน
กับผู้ผลิตละครโทรทัศน์และผู้ประกอบการในวงการสื่อบันเทิง รวมถึงเป็นทูตสันถวไมตรีตัวแทน
เยาวชนของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติอีกด้วย 
   6) กิจกรรมการ “Friendly Design ใส่ใจเพื่อเป็นหนึ่ง”  
    ก่อนจัดกิจกรรม วางแผนและสร้างกระแสไวรัลให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาและ
ความส าคัญของคนชราและพิการ ภายใต้กิจกรรมโครงการอารยสถาปัตย์ร่วมมือกับผู้สนับสนุน กรม
ประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  สายการบินแอร์เอเชีย  เซนทรัลกรุ๊ป บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย เอส ซี จี จ ากัด (มหาชน)  ติดต่อเรียนเชิญคุณดวงใจ หทัยกาญจน์  คุณสุมณทิพย์ ชี (กุ๊บ
กิ๊บ) และน้องเป่าเปาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
   ระหว่างจัดกิจกรรม รณรงค์ให้สังคมหันมาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคม เชิญคุณดวงใจ หทัยกาญจน์  คุณสุมณ
ทิพย์ ชี (กุ๊บกิ๊บ) และน้องเป่าเปา พร้อมด้วยเปิดตัวมินิซีรี่ย์โครงการน าแสดงโดยคุณอรเณศ ดีคา
บาเลส  คุณวรกฤต วรกุล คุณรณเดช วงศาโรจน์ พิธีกรโดยคุณธัญชนก มูลนิลตา และ มินิคอนเสิร์ต
โดยคุณรณเดช วงศาโรจน์และคุณวรกฤต วรกุล จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ลานจัด
กิจกรรมห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา 
   หลังจัดกิจกรรม ร่วมมือกับผู้ก ากับละครและบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เพื่อซีรี่ย์
เชิงสารคดีที่ให้ความรู้และสังคมตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญของคนชราและพิการ น าแสดงโดย
ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงชั้นน าของประเทศไทย ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันกิจกรรม “Thailand 
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Ambassador” และกิจกรรม “University Star PR Search” รวมถึงออดิชั่นเฟ้นหานักแสดงสมทบ
เพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ย์เรื่องนี้อีกด้วย
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ตารางที่ 5.3: ตารางแสดงแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรมในระยะเวลา 1 ปี 
 

กิจกรรม วนัที ่ ธ.ค. 
2560 

ม.ค.
2561 

ก.พ.
2561 

ม.ีค.
2561 

เม.ย.
2561 

พ.ค.
2561 

ม.ิย.
2561 

ก.ค.
2561 

ส.ค.
2561 

ก.ย.
2561 

ต.ค. 
2561 

พ.ย. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

กั้นห้องและตกแต่งสถานที่  
และวางแผนกิจกรรม 

1 ธ.ค. 60 –  
4 ม.ค. 61 

             

โปรเจค Then Now and Future 
ลุคใหม่สไตล์คุณ 

8 ม.ค. – 
9 เม.ย. 61 

           

งานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท 10 ก.พ. 61               

Songkran day and night live 7-22 เม.ย. 61              

Thailand ambassador 4-30 มิ.ย. 61              
University star PR search  ส.ค.-ต.ค. 61            

Friendly Design ใส่ใจเพื่อเป็นหนึ่ง 1 ธ.ค. 61               

วางแผนกิจกรรมปี 2562  ต.ค.-ธ.ค. 61            
หมายเหตุ: ระยะเวลารวมกระบวนการวางแผนก่อนและหลังท ากิจกรรม 
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บทที ่6 
งบการเงนิ 

 
ผู้วิจัยจัดท าแผนทางการเงิน (Financial Plan) ที่รายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนงบการเงิน

ของธุรกิจให้ค าปรึกษา พัฒนาภาพ บริหารจัดการและดูแลความเสี่ยงของภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล
ของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมให้มี “ตัวตน” ที่ชัดเจน โดดเด่น แตกต่างสู่ตลาดอุตสาหกรรม
สื่อบันเทิงอย่างมั่นคงและยั่งยืน และจากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อ
การประกอบธุรกิจ จึงท าให้เกิด การวางแผนด าเนินงาน การวางแผนทางการตลาด ศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ของธรกิจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไดจ้ัดท าการวางแผนงบการเงิน เพ่ือ 
ประเมินสถานการณ์ วางแผนทางการเงินก าหนดแผนการเงินในการด าเนินธุรกิจ คาดการณ์ความ
เป็นไปได้ของการลงทุน ผลตอบแทนทางการเงิน และความสามารถในการท าก าไรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
6.1 วัตถปุระสงคท์างด้านการเงิน 
 6.1.1 เพ่ือประเมินการบริหารด้านงบการเงินของโครงการธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการ
ดูแลศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงให้มีความมั่นคง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประกอบกิจการ 

6.1.2 เพ่ือวางแผนทางการเงินและประเมินความสามารถเรื่องงบประมาณและการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

6.1.3 เพ่ือประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนและบรรลุเป้าหมายในการบริหารการเงิน
ให้สามารถท าก าไรได้ ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 
6.2 การวเิคราะห์การไดม้าของเงนิลงทนุและการใช้คนื 

ผู้ด าเนินการก าหนดระยะเวลาการคาดการณ์งบการเงินโครงการจัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาและ
บริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล ล่วงหน้า 15 ปี โดยเริ่มกั้นห้องและตกแต่งสถานที่
ภายในตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทดลองและปรับปรุงเปิด
ใช้บริการในวันที่ 4 – 14 มกราคม พ.ศ. 2561 เพ่ือพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 
มกราคม พ.ศ.2561 

ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล ซึ่งใช้เงินทุนทั้งหมด 10 
ล้านบาท จากแหล่งเงินทุน 2 แหล่ง ได้แก่ เงินลงทุนภายในจากผู้ถือหุ้น จ านวน 6 ล้านบาทและเงิน
ลงทุนจากภายนอกจากการท าสินเชื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทยจ านวน 4 ล้านบาท โดยมีอัตรา
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ดอกเบี้ยที่ต้องช าระ 6.75% ต่อปี คงที่ทุกปี (ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย 
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560)  

6.2.1 ที่มาของเงินลงทุนภายใน 
เงินลงทุนภายในจากผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็น 60 หุ้น ราคาหุ้นละ 100,000 บาท ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.1: ตารางแสดงรายการเงินลงทุนภายในจากผู้ถือหุ้น 
 
ล าดับ รายชื่อผูถ้ือหุน้ จ านวนหุ้น(หุน้) สดัสว่นการถอืหุ้น(%) มลูคา่หุน้รวม (บาท) 

1. คุณภัทรจิระ พิสิฐมุกดา 31 51.7% 3,100,000 

2. คุณอารีรัตน์ อุทธรา 21 35 % 2,100,000 
3. คุณชัยณัฐ บูรโยธิน 8 13.3% 8,000,000 

รวม 60.00 100% 6,000,000.00 

 
6.2.2 ที่มาของแหล่งเงินทุนจากภายนอก 
โครงการขอสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารกรุงไทยในจ านวน 4 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ย 

6.75% ต่อปี (ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560) 
และโครงการจะเริ่มผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 3 – 8  โดยแบ่งช าระเป็นรายปี ปีละ 2 
งวด (ทุก 6 เดือน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,920,575 บาท ระยะเวลาปลอดช าระเงินต้น 3 ปี 

 
ตารางที่ 6.2: ตารางแสดงการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ 
 

(ตารางมีต่อ) 

ปีที ่ เงนิตน้ คงเหลือ ดอกเบีย้ (ต่อป)ี รวมเงนิที่ตอ้งช าระ(ต่อปี) 

1 0 4,000,000 305,000 305,000 
2 0 4,000,000 305,000 305,000 

3 400,000 3,600,000 305,000 705,000 

4 800,000 2,800,000 259,250 1,059,250 
5 800,000 2,000,000 198,250 998,250 

6 800,000 1,200,000 137,250 937,250 
7 800,000 400,000 76,250 876,250 
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ): ตารางแสดงการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ 
 

 
6.3 ประมาณการเงนิลงทนุของโครงการ  

ต้นทุนเงินลงทุนรวมเป็นเงินลงทุนคงที่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินการ ค่าเช่าอาคารพร้อม
มัดจ า ค่าเช่าที่พักพร้อมมัดจ า ค่าตกแต่งภายในอาคาร ค่าอุปกรณ์ส านักงาน เงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6.3: ตารางแสดงเงินลงทุนคงที่ทั้งหมดของโครงการ 
 

รายการ ราคา(บาท) 
ค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินการ  1,400,000 

ค่าเช่าอาคาร (296,000 บาท/เดือน) 3,552,000 
ค่ามัดจ าล่วงหน้า 3 เดือน  888,000 

ค่าเช่า Boss Mansion (8,500 บาท/เดือน) จ านวน 2 ห้อง 204,000 

ค่ามัดจ าล่วงหน้า 3 เดือนของBoss Mansion 51,000 
ค่าตกแต่งภายในอาคาร 700,000 

ค่าอุปกรณ์ส านักงาน 557,269 

เงินทุนหมุนเวียน 2,647,731 
รวมเงนิลงทนุทั้งหมด 10,000,000 

 
ตารางที่ 6.4: ตารางแสดงค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินงานของโครงการ 
 

รายการคา่ใชจ้า่ยกอ่นด าเนนิงานของโครงการ ราคา(บาท) 

ค่าจดทะเบียนบริษัท 1,000,000 

ค่าท่ีปรึกษาผู้ช านาญการส าหรับโครงการ 200,000 
ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 100,000 

(ตารางมีต่อ) 

ปีที ่ เงนิตน้ คงเหลือ ดอกเบีย้ (ต่อป)ี รวมเงนิที่ตอ้งช าระ(ต่อปี) 

8 400,000 0 15,250 4,734,575 
รวม 4,000,000  1,601,250 9,920,575 
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ตารางที่ 6.4 (ต่อ): ตารางแสดงค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินงานของโครงการ 
 

รายการคา่ใชจ้า่ยกอ่นด าเนนิงานของโครงการ ราคา(บาท) 

ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 100,000 
รวม  1,400,000 

 
ตารางที่ 6.5: ตารางแสดงค่าใช้จ่ายค่าตกแต่งภายในอาคาร 
 

รายการคา่ตกแตง่ภายในอาคาร ราคา (บาท) 

ล็อบบี้และส านักงาน จ านวน 1 ห้อง 300,000 

ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง  200,000 

ซ้อมการแสดง จ านวน 2 ห้อง   200,000 

รวมคา่ตกแตง่ภายในทั้งหมด 700,000 

 
ตารางที่ 6.6: ตารางแสดงค่าใช้จ่ายค่าเงินทุนหมุนเวียน 

 
เงนิทนุหมนุเวยีน ราคา (บาท) 

คอร์สเสริมความสวยความงาม 1,000,000 

ค่าวางแผน ท าโปรไฟล์และพัฒนาศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 900,000 

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม 30,000 

ส ารองค่าใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน 717,731 

รวมเงนิทุนหมนุเวยีนทัง้หมด 2,647,731 
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ตารางที่ 6.7: ตารางแสดงค่าใช้จ่ายอุปกรณ์  
 

อุปกรณส์ านักงาน ราคา(บาทต่อหนว่ย) จ านวน (หนว่ย) มลูคา่(บาท) 

ล็อบบีแ้ละส านักงาน    

โต๊ะส านักงาน 2 ลิ้นชัก 4,500 1 4,500 

โต๊ะโปร่งขนาดยาว (มีกล่องไฟ)  8,500 1 8,500 

เก้าอ้ี 200 7 1,400 

โซฟาสตูล เหลี่ยม 2 ที่นั่ง  2,890 1 2,890 

โซฟาสตูล เหลี่ยม 1 ที่นั่ง 1,100 2 2,200 

โต๊ะกระจกกลาง 1,800 1 1,800 

คอมพิวเตอร์ 23,000 6 138,000 

เครื่องปริ้นเตอร์ 7,300 1 7,300 

เครื่องปริ้นเตอร์รูปภาพ 13,500 1 13,500 

ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ 11,000 1 11,000 

กล้องวงจรปิด 650 1 650 

โทรศัพท์ 400 3 1,200 

แอร์ 22519BTU 32,990 1 32,990 

กระดานแจ้งงาน 760 1 760 

นาฬิกา 235 1 235 

ตู้เย็นขนาด 10.2 Q 10,090 1 10,090 
ตู้น้ าเย็น-ร้อน  6,490 1 6,490 

ตู้ไมโครเวฟ 3,511 1 3,511 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.7 (ต่อ): ตารางแสดงค่าใช้จ่ายอุปกรณ์  
 

อุปกรณส์ านักงาน ราคา(บาทต่อหนว่ย) จ านวน (หนว่ย) มลูคา่(บาท) 

ห้องประชมุ 
   โต๊ะโปร่งขนาดยาว (มีช่องปลั๊กไฟ) 7,000 1 7,000 

เก้าอ้ี 150 8 1,200 

คอมพิวเตอร์ 23,000 1 23,000 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 13,860 1 13,860 

กระดานบอร์ดใหญ่ 1,100 1 1,100 

แอร์ 22519BTU 32,990 1 32,990 
นาฬิกา 235 1 235 

สตดูโิอ (แบง่กัน้ห้องประชมุ) 
   กล้องถ่ายวีดีโอ 23,000 1 23,000 

กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์+
เลนส์ 53,038 1 53,038 
ไฟคีโน LED ชุด  8,500 1 8,500 

แผ่นรีเฟค  690 1 690 
ฉาก Rimbo 1,990 1 1,990 

กระดาษสีเปลี่ยนฉาก Rimbo 3,500 1 3,500 

ห้องซ้อมการแสดง 
   ล็อคเกอร์เหล็ก 8 ประตู  8,300 1 8,300 

กระจก 1,400 8 11,200 

คอมพิวเตอร์ 23,000 2 46,000 
เครื่องเสียง+ล าโพง 9,440 2 18,880 

กล้องวงจรปิด 650 2 1,300 

แอร์ 12300BTU 13,000 4 52,000 
เก้าอ้ีบาร์ 1,000 2 2,000 

นาฬิกา 235 2 470 
รวม 315,650 

 
557,269 
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6.4. การประมาณการตน้ทนุการบริการ  
 
ตารางที่ 6.8: ตารางแสดงอัตราเงินเดือนพนักงาน 
 

ต าแหนง่ อัตราเงนิเดือน/บาท อัตราการจ้าง อัตราเงนิเดือนตอ่เดือน/บาท อัตราเงนิเดือนตอ่ป/ีบาท 

ผู้บริหารและจัดการทั่วไป 50,000 1 50,000.00 600,000.00 

ผู้จัดการดูแลและสรรหาศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 18,000 5 90,000.00 1,080,000.00 
ที่ปรึกษาด้านแบรนด์บุคคล 25,000 1 25,000.00 300,000.00 

ครูสอนและพัฒนาบุคลิกภาพ 25,000 1 25,000.00 300,000.00 

ครูสอนและพัฒนาการแสดง 20,000 1 20,000.00 240,000.00 
นักวิเคราะห์ทางการตลาดและการขาย 20,000 1 20,000.00 240,000.00 

นักธุรการและประชาสัมพันธ์ 18,000 1 18,000.00 216,000.00 
ช่างภาพนิ่ง วีดิโอ และตัดต่อ 18,000 1 18,000.00 216,000.00 

นักการเงินและบัญชี 20,000 1 20,000.00 240,000.00 

แม่บ้าน 13,000 1 13,000.00 156,000.00 

สไตล์ลิส 18,000 1 18,000.00 216,000.00 

รวม 
  

317,000.00 3,804,000.00 

หมายเหตุ ในการจัดท าแผนการเงิน เงินเดือนพนักงานทุกคนจะปรับขึ้น 5% ทุกปี 
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 6.4.1 สมมติฐานในการจัดท าค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 
 การประเมินต้นทุนการบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนการบริการของ
ธุรกิจ ดังนี้  
  1) นโยบายเงินเดือนและสวัสดิการ เงินเดือนจะปรับขึ้น 5% ต่อปี จากเงินเดือนเดิมใน
ปีที่สองเป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการมอบให้พนักงานคนละ 3,000 บาท รวมถึงโบนัสที่มอบให้
ตามผลประกอบการของโครงการ อ้างอิงจากส านักงานกรมสรรพากรเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินค่าสวัสดิการตามมาตรา 40 (1) มาตรา 65 ตรี (3) และ (13))  
  2) ส าหรับศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคม ทางบริษัทจะท าสัญญาร่วม 5 ปี และต่อ
สัญญาอัตโนมัติให้อีก 5 ปี ตามข้อตกลงร่วมของสัญญา ภายในสัญญาจะก าหนดเรื่องงบประมาณของ
ศิลปินที่ชัดเจน เมื่อหักภาษีแล้ว บริษัทแบ่งรายได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ รายได้ของต้นสังกัด 30% 
(ประกอบไปด้วยรายได้เข้าบริษัท 25% และค่ากองทุนต่อยอดทางการตลาดทั้งการท างานหรือการท า
ธุรกิจของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงในอนาคตอีก 5%) และรายได้ของศิลปิน 70% 
  3) ค่าเช่าพื้นที่ส านักงาน ซึ่งได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว 5 ปี ปีละ 
3,756,000 บาท 
  4) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า เป็นต้น เฉลี่ยปีละ 200,000 บาท  
  5) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ค่าความสวยความงาม เป็น
ต้น เฉลี่ยปีละ 374,375 บาท 
  6) ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน 150,000 บาท 
  7) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารทางการตลาด ก าหนดให้มีงบประมาณ ส าหรับค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าการตลาดเฉลี่ยปีละ 2,800,000 บาท บาท นอกจากนี้ ยังมีการปรับ
ลดลง 5% ในปีที่สองทุกปี มีรายละเอียดและวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 

  7.1) โฆษณาทางสื่อดิจิทัล ได้แก่ เฟชบุ๊ค ไลน์ ไลน์แอท อินสตาแกรม เป็น
จ านวน เงินเท่ากับ 500,000 บาทต่อปี เพ่ือดึงดูดเกิดความน่าสนใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
บริษัท  

  7.2) กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดและการสื่อสารส่วนบุคคล ภายใต้ความ
ร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเป็นบุคลากรหรือคณะกรรมและ
ผู้สนับสนุนในส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 1,800,000 

 7.3) โฆษณาทางสื่อนิตยสาร ในรูปแบบการท าคอลัมน์ เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 
500,000 บาทต่อปี  

*หมายเหต ุคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิ่มขึน้ขา้งตน้มาจากการด าเนนิงานของโครงการทีม่ยีอดขายเพิม่ขึน้
ทุกป ีซึง่มีความสัมพนัธก์บัคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน 
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ตารางที่ 6.9: ตารางแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับ ปีที่1 – 5 
 

รายการ ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

ค่าเช่าพื้นที่ 3,756,000 3,756,000 3,756,000 3,756,000 3,756,000 
เงินเดือนพนักงาน 3,804,000 3,994,200 4,193,910 4,403,606 4,623,786 

ค่าสาธารณูปโภค 200,000 215,000 230,750 247,288 264,652 

ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานอ่ืนๆ 374,375 386,375 398,975 412,205 426,097 
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการตลาด 2,800,000 2,660,000 2,527,000 2,400,650 2,280,618 

เงินทุนหมุนเวียนในโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ดอกเบี้ยจ่าย 305,000 305,000 705,000 1,059,250 998,250 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินต้น 0 0 400,000 800,000 800,000 
รวมการคา่ใชจ้่าย 
ในการขายและบรหิาร  

11,889,375 11,966,575 12,861,635 13,728,999 13,799,403 

 
 ตารางแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริหารส าหรับปีที่ 1–5  
 
ตารางที่ 6.10: ตารางแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริหารส าหรับปีที่ 1–5  (กรณี Best 
 Case) 
 

รายการ ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
ภาพลักษณ์และแบรนด์
บุคคล 

567,000 595,350 625,118 656,373 689,192 

ค่าใช้จ่ายให้เช่าห้อง
เอนกประสงค์ 

327,348 343,715 360,901 378,946 397,894 

ค่าใช้จ่ายผู้บริหารจัดการ 43,094,268 45,248,981 47,511,430 49,887,002 52,381,352 
ค่าใช้จ่ายสอนเสริมทักษะ
เฉพาะด้าน 

4,006,845 4,207,188 4,417,547 4,638,424 4,870,346 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.10 (ต่อ): ตารางแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริหารส าหรับปีที่ 1–5  (กรณี 
  Best Case) 
 

รายการ ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 
ค่าใช้จ่ายสตูดิโอ 40,673 42,706 44,842 47,084 49,438 

ค่าใช้จ่ายการจัดอีเว้นท์ 1,829,520 1,829,520 1,920,996 2,017,046 2,117,898 
รวมการคา่ใชจ้่าย 
ในการขายและบรหิาร  

 
49,865,654 

 
52,267,461 

 
54,880,834 

 
57,624,876 

 
60,506,119 

 
ตารางที่ 6.11: ตารางแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริหารส าหรับปีที่1–5 (กรณี Most 
 Likely Case) 
 

รายการ ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 
ค่าใช้จ่ายที่
ปรึกษา
ภาพลักษณ์และ
แบรนด์บุคคล 

567,000 595,350 625,118 656,373 689,192 

ค่าใช้จ่ายให้เช่า
ห้องเอนก 
ประสงค์ 

327,348 343,715 360,901 378,946 397,894 

ค่าใช้จ่ายผู้บริหาร
จัดการ 

37,526,328 39,402,644 41,372,777 43,441,415 45,613,486 

ค่าใช้จ่ายสอนเสริม
ทักษะเฉพาะด้าน 

4,006,845 4,207,188 4,417,547 4,638,424 4,870,346 

ค่าใช้จ่ายสตูดิโอ 40,673 42,706 44,842 47,084 49,438 

ค่าใช้จ่ายการจัดอี
เว้นท์ 

1,829,520 1,829,520 1,920,996 2,017,046 2,117,898 

รวมการคา่ใชจ้่าย 
ในการขายและ
บรหิาร  

 
44,297,714 

 
46,421,124 

 
48,742,180 

 
51,179,289 

 
53,738,254 
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ตารางที่ 6.12: ตารางแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริหารส าหรับปีที่ 1–5 (กรณี Worst 
 Case) 
 

รายการ ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
ภาพลักษณ์และแบรนด์
บุคคล 

567,000 595,350 625,118 656,373 689,192 

ค่าใช้จ่ายให้เช่าห้อง
เอนกประสงค์ 

327,348 343,715 360,901 378,946 397,894 

ค่าใช้จ่ายผู้บริหารจัดการ 34,049,484 35,751,958 37,539,556 39,416,534 41,387,361 
ค่าใช้จ่ายสอนเสริมทักษะ
เฉพาะด้าน 

4,006,845 4,207,188 4,417,547 4,638,424 4,870,346 

ค่าใช้จ่ายสตูดิโอ 40,673 42,706 44,842 47,084 49,438 
ค่าใช้จ่ายการจัดอีเว้นท์ 1,829,520 1,829,520 1,920,996 2,017,046 2,117,898 

รวมการคา่ใชจ้่าย 
ในการขายและบรหิาร  

 
40,820,870 

 
42,770,438 

 
44,908,960 

 
47,154,408 

 
49,512,128 

 
6.5 การประมาณยอดขาย 
 6.5.1 ประมาณรายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล 

รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล ตั้งแต่ 25,000 – 100,000 บาท/ครั้ง 
ครั้งละ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานบุคลิกภาพ ความยากง่าย ระยะเวลา การติดตามประเมินของแต่
ละบุคคล ซึ่งการประมาณรายได้ค่าเฉลี่ยที่ 37,5000 บาทต่อครั้ง 
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ตารางที่ 6.13: ตารางแสดงรายละเอียดของธุรกิจที่ปรึกษาภาพลักษณ์แบรนด์บุคคล 
 

ขั้นตอนการปรึกษา ระยะเวลา
ด าเนนิงาน 

หมายเหต ุ

1. ให้ค าปรึกษาเก็บข้อมูลทางด้านบุคลิกภาพ 
ภาพลักษณ์เบื้องต้น 
สิ่งที่จะได้รับ  
1) ผลการประเมินภาพลักษณ์เบื้องต้น 
2) ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหน (ก่อนปรึกษา) 

1 วัน 
(วันแรก) 

เก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว 
ทัศนคติ บุคลิกภาพเบื้องต้น 
รวมถึงรูปถ่ายและประเมินผล 
ก่อนที่จะให้ค าปรึกษาในทุกครั้ง 

2. วางแผนโครงสร้างการปรับบุคลิกภาพ 
ภาพลักษณ์ เพ่ือให้เกิดแบรนด์บุคคล 
สิ่งที่จะได้รับ  
1) แผนการพัฒนาบุคลิกภาพภาพลักษณ์

ภายนอกภายในระยะเวลา 1-3 เดือน 

7 วัน 
 

 
แผนการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาพลักษณ์จะได้รับหลังจาก
จากวันที่ให้ค าปรึกษาประมาณ 
1 สัปดาห์ 

3. ติดตามประเมินผล 
สิ่งที่จะได้รับ  
1) แบบติดตามประเมินผลในทุกสัปดาห์ 

(สัปดาห์ละครั้ง) 

 
1-3 เดือน 

 
การติดตามประเมินผลขึ้นอยู่กับ
พ้ืนฐานบุคลิกภาพ ความยาก
ง่ายและเวลาของแต่ละบุคคล 

4. การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลง 
สิ่งที่จะได้รับ  
1) สรุปผลการประเมินบุคลิกภาพ 

ภาพลักษณ์ และแบรนด์บุคคล 
2) โปรไฟล์ประวัติส่วนตัว 
3) ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว (ก่อนหลัง

ปรึกษา) 

 
 
 

1 วัน 
(วันสุดท้าย) 

 
 
การวัดประเมินผลความพ่ึง
พอใจมาจาก  

1) ตนเอง  
2) ที่ปรึกษาแบรนด์บุคคล  
3) ครูผู้สอนพัฒนา บุคลิกภาพ 
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 6.5.2 ประมาณรายได้จากธุรกิจดูแลบริหารจัดการศิลปินและผู้มีชื่อเสียง 
 
ตารางที่ 6.14: ตารางแสดงรายละเอียดของธุรกิจดูแลบริหารจัดการศิลปินและผู้มีชื่อเสียง 
 

สื่อแตล่ะประเภท 
(กลุม่เปา้หมาย) 

รายละเอยีดทีม่าของรายไดแ้ตล่ะประเภท 

ศลิปนินักแสดง ศลิปนินักรอ้ง 
นักแสดงรอง นักแสดงหลกั นักร้องเดีย่ว นักร้องวง 

1. สื่อโฆษณา  

  สื่อTVC/หนังสั้น 3,000 - 50,000 50,000 ขึ้นไป 3,000 - 50,000 ขึ้นไป 
  สื่อโซเชียล 3,000 - 50,000 50,000 ขึ้นไป 3,000 - 50,000 ขึ้นไป 

2. สื่อรายการโทรทศัน ์ (เทป) 
  ผู้ด าเนินรายการ 2,000 - 30,000 30,000 - 70,000 2,000 - 70,000 

  แขกรับเชิญ  2,000 - 30,000 30,000 - 70,000 2,000 - 70,000 

  เข้าร่วมแข่งขัน   2,000 - 30,000 30,000 - 70,000 2,000 - 70,000 
3. สื่อละครทางโทรทศัน ์  

  นักแสดง (ทั้งเรื่อง) 3,000 - 20,000 20,000 - 1,000,000 3,000 - 1,000,000 

  นักแสดงรับเชิญ  3,000 - 20,000 20,000 - 200,000 3,000 - 200,000 
4. สื่อภาพยนตร ์  

   สื่อภาพยนตร์   700,000 - 
1,000,000 

1,000,000 
ขึ้นไป 

700,000 - 1,000,000 ขึ้นไป 

5. สื่อละครเวท ี  

  ละครเวทีขนาด
ใหญ ่ 

20,000 – 
50,000 

20,000 - 1,000,000 

  ละครเวทีขนาด
เล็ก 

2,000 – 5,000 5,000 - 50,000 

6. มวิสิควดีโิอเพลง 
  มิวสิควีดิโอเพลง 5,000 - 10,000 10,000- 

500,000 
5,000 - 500,000 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.14 (ต่อ): ตารางแสดงรายละเอียดของธุรกิจดูแลบริหารจัดการศิลปินและผู้มีชื่อเสียง 
 

สื่อแตล่ะประเภท 
(กลุม่เปา้หมาย) 

รายละเอยีดทีม่าของรายไดแ้ตล่ะประเภท 

ศลิปนินักแสดง ศลิปนินักรอ้ง 
นักแสดงรอง นักแสดงหลกั นักร้องเดีย่ว นักร้องวง 

6. สื่อออนไลน ์  

เพจเฟสบุ๊ค/อินสตา 
แกรม 

10,000 –  
50,000 

10,000 –
50,000 

50,000 - 
150,000 

1,000 - 150,000 

7. กิจกรรมทางการตลาด 
  เดินแบบ 8,000 – 150,000 

  โชวส์ินค้า 30,000 – 400,000 
  สัมภาษณ์ แถลงข่าว 30,000 – 400,000 

  คอนเสิร์ตซาวน์แทรค 40,000 - 200,000 บาท/งาน 

  คอนเสิร์ตอะคูสติก 40,000 - 200,000 บาท/งาน 
  คอนเสิร์ตร้านอาหาร 40,000 - 200,000 บาท/งาน 

  คอนเสิร์ตส่วนตัว 40,000 - 200,000 บาท/งาน 

  คอนเสิร์ตตามเทศกาล 10,000 - 200,000 บาท/งาน 
  เคาท์ดาวน์คอนเสิร์ต 40,000 - 300,000 บาท/งาน 

  ผู้ด าเนินรายการ ภาษาไทย 2,500 - 75,000 บาท/งาน 
2 ภาษา (ไทย อังกฤษ) 5,000-200,000 บาทงาน 

3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) 6,000-200,000 บาท/งาน 
  พิธีกร MC 3,000 – 12,000 บาท/ชั่วโมงหรืองาน 

  วิทยากร 3,000 – 40,000 บาท/ชั่วโมงหรืองาน 

  Pretty 5,000 – 40,000 บาท/วัน 
8.สิง่พิมพ ์

  สัมภาษณ์ 3,000 - 20,000 บาท/ครั้ง 

  ถ่ายแบบ+สัมภาษณ์ 5,000 - 40,000 บาท/เซต 
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 6.5.3 ประมาณรายได้จากธุรกิจรับสอนเวิร์คช็อปทักษะเฉพาะด้าน 
 
ตารางที่ 6.15: ตารางแสดงรายละเอียดของธุรกิจรับสอนเวิร์คช็อปทักษะเฉพาะด้าน 
 

ทักษะเฉพาะดา้นเพิ่มเติม 

รายละเอยีด ราคา/คอรส์ จ านวนครัง้ 
1. คอรส์สอนพฒันาบคุลิกภาพ 

1.1. ทักษะบุคลิกภาพเบื้องต้น  8,500 บาท/คอร์ส 8 ครั้ง 1 เดือน 

1.2. ทักษะการแสดงภาพลักษณ์ภาพนอก 17,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 
1.3. ทักษะการสื่อสาร 8,500 บาท/คอร์ส 8 ครั้ง 1 เดือน 

1.4. ทักษะการเข้าสังคม 8,500 บาท/คอร์ส 8 ครั้ง 1 เดือน 
1.5. ทักษะการวางตัวเฉพาะด้าน 17,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 

2. คอรส์สอนพฒันาทกัษะทางการแสดง 

2.1. Beginning Couse 8,500 บาท/คอร์ส 8 ครั้ง 1 เดือน 
2.2. Basic Couse 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 

2.3. Intermediate Couse 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 

2.4. Advance Couse 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 
2.5. Extra Couse 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 

3. คอรส์สอนพฒันาทกัษะเฉพาะดา้น 

3.1. ทักษะการร้องเพลง 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 

3.2. ทักษะการเต้น 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 

3.3. ทักษะภาษา 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 

3.4. ทักษะทางกีฬา 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 
3.5. ทักษะการบริหารจัดการ 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 

3.6. ทักษะทางด้านอื่นๆ 19,000 บาท/คอร์ส 16 ครั้ง 2 เดือน 
4. วทิยากรรับเชญิ 

4.1. วิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพ 3,000 – 10,000 บาท/ชั่วโมงหรืองาน 
4.2. วิทยากรทักษะทางการแสดง 3,000 – 10,000 บาท/ชั่วโมงหรืองาน 
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 6.5.4 ประมาณรายได้จากธุรกิจรับถ่ายรูปโปรไฟล์ 
 
ตารางที่ 6.16: ตารางแสดงรายละเอียดของธุรกิจรับถ่ายรูปโปรไฟล์ 
 

ธรุกิจรบัถ่ายรปูโปรไฟล์ 

ภาพนิง่ ราคา ภาพนิง่ ราคา 

รูปถ่ายติดบัตรขนาด 1 โหล 150 บาท  รูปโปรไฟล์เซท 15 แอ๊ค + CD  350 บาท 

รูปโปรไฟล์ รูปขนาด 4 x 6 
              รูปขนาด 5 x 7 
              รูปขนาด 6 x 8 

15 บาท 
20 บาท 
25 บาท 

คอมการ์ดโปรไฟล์ ขนาด 6 x 8  
รูปถ่ายหน้าตรง หันซ้าย หันขวา 

 
80 บาท 

รูปโปรไฟล์เซท 20 แอ๊ค + CD 
450 บาท วีดิโอแนะน าตัว 2-3 นาท ี 

รูปถ่ายหน้าตรง หันซ้าย หันขวา  
250 บาท 

วีดิโอแนะน าตัว 2-3 นาท ี
รูปถ่ายหน้าตรง หันซ้าย หันขวา 
รูปโปรไฟล์ 15 แอ๊ค CD + บ็อกเซต 

 
600 บาท 

วีดิโอแนะน าตัว 2-3 นาท ี
รูปถ่ายหน้าตรง หันซ้าย หันขวา 
รูปโปรไฟล์ 20 แอ๊ค CD + บ็อกเซต 

 
750 บาท 

 
 6.5.5 ประมาณรายได้จากธุรกิจให้เช่าห้องซ้อม 
 
ตารางที่ 6.17: ตารางแสดงรายละเอียดของธุรกิจให้เช่าห้องซ้อม 
 

ห้องซ้อมใหเ้ชา่ 
ระยะเวลา บุคคลทัว่ไป ราคานักเรยีนนกัศกึษา 

ทวิา ราคากลางวนั  (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.) 
1 ชั่วโมง 200 150 

4 ชั่วโมง 700 500 

8 ชั่วโมง (เวลา 09.00 - 17.00 น.) 1,450 1,050 
ราตร ีราคากลางคืน  (ตั้งแต่เวลา 18.00 – 09.00 น.) 

1 ชั่วโมง 150 100 

4 ชั่วโมง 500 350 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.17 (ต่อ): ตารางแสดงรายละเอียดของธุรกิจให้เช่าห้องซ้อม 
 

ห้องซ้อมใหเ้ชา่ 

ระยะเวลา บุคคลทัว่ไป ราคานักเรยีนนกัศกึษา 
6 ชั่วโมง (เวลา 18.00 - 00.00 น.) 1,050 700 

15 ชั่วโมง (เวลา 18.00 - 09.00 น.) 2,000 1,300 

ทวิา-ราตร ีราคากลางวนักลางวนั  (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 08.00 น. วันใหม่) 
15 ชั่วโมง (เวลา 09.00 - 00.00 น.) 2,500 1,750 

24 ชั่วโมง (เวลา 09.00 - 08.00 น.) 4,200 3,000 

ต่อชั่วโมงเพ่ิม ชั่วโมงละ  50 บาท/ชั่วโมง 
 
 
ตารางที่ 6.18: แสดงการประมาณยอดขายของโครงการจัดตั้งโครงธุรกิจ ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณี 
 Best  Case) 

 

รายการ 
การประมาณรายได ้(บาท) 

จ านวนงานเฉลีย่ป ี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน รายได้ตอ่ป ี

1) ที่ปรึกษาแบรนด์บุคคล 12 75,000 900,000 

2) ให้เช่าห้องซ้อม 36 43,300 519,600 
3) บริหารจัดการศิลปิน  258 5,700,300 68,403,600 

4) สตูดิโอ 240 5,380 64,560 
5) คอร์สเสริมทักษะเฉพาะด้าน 28 530,000 6,360,072 

6) อีเว้นท์ 4 726,000 2,904,000 

รวม 578 6,353,986 79,151,832 
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ตารางที่ 6.19: ตารางแสดงการประมาณยอดขายของโครงการจัดตั้งโครงธุรกิจ ภายในระยะเวลา 1 ปี  
 (กรณี Most Likely Case) 
 

รายการ 
การประมาณรายได ้(บาท) 

จ านวนงานเฉลีย่ป ี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน รายได้ตอ่ป ี

1) ที่ปรึกษาแบรนด์บุคคล 12 75,000 900,000 

2) ให้เช่าห้องซ้อม 36 43,300 519,600 

3) บริหารจัดการศิลปิน  231 4,963,800 59,565,600 
4) สตูดิโอ 240 5,380 64,560 

5) คอร์สเสริมทักษะเฉพาะด้าน 28 530,000 6,360,072 
6) อีเว้นท์ 4 726,000 2,904,000 

รวม 551 5,617,486 70,313,832 

 
ตารางที่ 6.20: ตารางแสดงการประมาณยอดขายของโครงการจัดตั้งโครงธุรกิจ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 (กรณี Worst Case) 
 

รายการ 
การประมาณรายได ้(บาท) 

จ านวนงานเฉลีย่ป ี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน รายได้ตอ่ป ี

1) ที่ปรึกษาแบรนด์บุคคล 12 75,000 900,000 

2) ให้เช่าห้องซ้อม 36 5,617,486 70,313,832 
3) บริหารจัดการศิลปิน  204 4,503,900 54,046,800 

4) สตูดิโอ 240 5,380 64,560 

5) คอร์สเสริมทักษะเฉพาะด้าน 28 530,000 6,360,072 
6) อีเว้นท์ 4 726,000 2,904,000 

รวม 524 5,157,586 64,795,032 
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ตารางที่ 6.21: ตารางแสดงประมาณการรายได้ปีที่ 1 – 5 (กรณี Best Case) 
 

รายละเอยีด ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้ที่ปรึกษาแบรนด์
บุคคล 

900,000 945,000 992,250 1,041,863 1,093,956 

รายได้ให้เช่าห้องซ้อม 519,600 545,580 572,859 601,502 631,577 

รายได้ผู้บริหารจัดการ
ศิลปิน 

68,403,600 71,823,780 75,414,969 79,185,717 83,145,003 

รายได้สอนทักษะเฉพาะ
ด้าน 

6,360,072 6,678,076 7,011,979 7,362,578 7,730,707 

รายได้สตูดิโอ 64,560 67,788 71,177 74,736 78,473 

รายได้การจัดอีเว้นท์ 2,904,000 2,904,000 3,049,200 3,201,660 3,361,743 

 รวมรายได ้ 76,247,832 82,964,224 87,112,435 91,468,057 96,041,459 

 
ตารางที่ 6.22: ตารางแสดงประมาณการรายได้ปีที่ 1 – 5 (กรณี Most Likely Case) 
 

รายละเอยีด ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้ที่ปรึกษาแบรนด์บุคคล 900,000 945,000 992,250 1,041,863 1,093,956 

รายได้ให้เช่าห้องซ้อม 519,600 545,580 572,859 601,502 631,577 

รายได้ผู้บริหารจัดการศิลปิน 59,565,600 62,543,880 65,671,074 68,954,628 72,402,359 

รายได้สอนทักษะเฉพาะด้าน 6,360,072 6,678,076 7,011,979 7,362,578 7,730,707 

รายได้สตูดิโอ 64,560 67,788 71,177 74,736 78,473 

รายได้การจัดอีเว้นท์ 2,904,000 2,904,000 3,049,200 3,201,660 3,361,743 

 รวมรายได ้ 67,409,832 73,684,324 77,368,540 81,236,967 85,298,815 
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ตารางที่ 6.23: ตารางแสดงประมาณการรายได้ปีที่ 1 – 5 (กรณี Worst Case) 
 

รายละเอยีด ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

รายได้ที่ปรึกษาแบรนด์บุคคล 900,000 945,000 992,250 1,041,863 1,093,956 

รายได้ให้เช่าห้องซ้อม 519,600 545,580 572,859 601,502 631,577 

รายได้ผู้บริหารจัดการศิลปิน 54,046,800 56,749,140 59,586,597 62,565,927 65,694,223 

รายได้สอนทักษะเฉพาะด้าน 6,360,072 6,678,076 7,011,979 7,362,578 7,730,707 

รายได้สตูดิโอ 64,560 67,788 71,177 74,736 78,473 

รวมรายได ้ 2,904,000 2,904,000 3,049,200 3,201,660 3,361,743 

 
6.6 ประมาณการงบการเงนิ 

การประมาณการงบการเงินการจัดท างบก าไรขาดทุนของบริษัทตามการคาดการณ์ของบริษัท
เป็นระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยมี 3 แนวทางคือกรณีดีเยี่ยม (Best Case) กรณีที่เป็นไปได้มากท่ีสุด 
(Most likely Case) และกรณีย่ าแย่ (Worst Case) ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.24: ตาราง แสดงรายละเอียดงบก าไรขาดทุน (กรณี Best Case) 
 

 
ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

รายได้ที่ปรึกษาภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล 900,000 945,000 992,250 1,041,863 1,093,956 

รายไดใ้ห้เช่าห้องซ้อม 519,600 545,580 572,859 601,502 631,577 

รายได้ผู้บริหารจัดการดูแลศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 68,403,600 71,823,780 75,414,969 79,185,717 83,145,003 

รายได้สตูดิโอ 64,560 67,788 71,177 74,736 78,473 

รายได้สอนทักษะพิเศษเฉพาะด้าน 2,904,000 2,904,000 3,049,200 3,201,660 3,361,743 

ค่าใช้จ่ายสินค้าและการบริการ (64,560) (67,788) (71,177) (74,736) (58,338,783) 

ก าไรขั้นต้น 2,904,000 2,904,000 3,049,200 3,201,660 26,610,226 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (47,995,461) (50,395,234) (52,914,996) (55,560,746) (12,999,401) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 21,892,299 22,986,914 24,136,259 25,343,072 13,610,824 

ดอกเบี้ยจ่าย (11,889,375) (11,966,575) (12,461,635) (12,928,998) (198,250) 

ก าไรก่อนภาษีฯ 10,002,924 11,020,339 11,674,625 12,414,074 13,412,574 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (20%) (305,000) (305,000) (305,000) (259,250) (2,682,514) 

ก าไรสทุธ ิ 9,697,924 10,715,339 11,369,625 12,154,824 10,730,060 
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ตารางที่ 6.25: ตารางแสดงรายละเอียดงบก าไรขาดทุน (กรณี Most Likely Case) 
 

 
ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

รายได้ที่ปรึกษาภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล 900,000 945,000 992,250 1,041,863 1,093,956 

รายได้ให้เช่าห้องซ้อม 519,600 545,580 572,859 601,502 631,577 

รายได้ผู้บริหารจัดการ 59,565,600 62,543,880 65,671,074 68,954,628 72,402,359 

รายได้สตูดิโอ 64,560 67,788 71,177 74,736 78,473 

รายไดก้ารจัดอีเว้นท์ 2,904,000 2,904,000 3,049,200 3,201,660 3,361,743 

ค่าใช้จ่ายสินค้าและการบริการ (42,427,521) (44,548,897) (46,776,342) (49,115,159) (51,570,917) 

ก าไรขั้นต้น 18,622,239 19,553,351 20,531,018 21,557,569 22,635,447 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (11,889,375) (11,966,575) (12,461,635) (12,928,998) (12,999,401) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 6,732,864 7,586,776 8,069,383 8,628,571 9,636,046 

ดอกเบี้ยจ่าย (305,000) (305,000) (305,000) (259,250) (198,250) 

ก าไรก่อนภาษีฯ 6,427,864 7,281,776 7,764,383 8,369,321 9,437,796 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (20%) (1,285,573) (1,456,355) (1,552,877) (1,673,864) (1,887,559) 

ก าไรสทุธ ิ 5,142,291 5,825,421 6,211,507 6,695,457 7,550,237 
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ตารางที่ 6.26: ตารางแสดงรายละเอียดงบก าไรขาดทุน (กรณี Worst Case) 
 

  ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

รายได้ท่ีปรึกษาภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล 900,000 945,000 992,250 1,041,863 1,093,956 

รายได้ให้เช่าห้องซ้อม 519,600 545,580 572,859 601,502 631,577 

รายได้ผู้บริหารจัดการ 54,046,800 56,749,140 59,586,597 62,565,927 65,694,223 

รายได้สตูดิโอ 64,560 67,788 71,177 74,736 78,473 

รายได้การจัดอีเว้นท์ 2,904,000 2,904,000 3,049,200 3,201,660 3,361,743 

ค่าใช้จ่ายสินค้าและการบริการ (38,950,677) (40,898,211) (42,943,122) (45,090,278) (47,344,792) 

ก าไรขั้นต้น 16,580,283 17,409,297 18,279,762 19,193,750 20,153,437 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (11,889,375) (11,966,575) (12,461,635) (12,928,998) (12,999,401) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 4,690,908 5,442,722 5,818,127 6,264,752 7,154,036 

ดอกเบี้ยจ่าย (305,000) (305,000) (305,000) (259,250) (198,250) 

ก าไรก่อนภาษีฯ 4,385,908 5,137,722 5,513,127 6,005,502 6,955,786 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (20%) (877,182) (1,027,544) (1,102,625) (1,201,100) (1,391,157) 

ก าไรสทุธ ิ 3,508,726 4,110,178 4,410,501 4,804,402 5,564,629 
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ตารางที่ 6.27: ตารางแสดงรายละเอียดงบกระแสเงินสด (กรณี Best Case) 
 

รายการ ป0ี ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    
 

  
 

  
  ก าไรสุทธิ  7,758,339 8,572,271 9,095,700 9,723,860 12,029,387 

  ค่าเสื่อมราคา  184,375 184,375 184,375 184,375 184,375 

  ดอกเบี้ยจ่าย  305,000 305,000 305,000 259,250 198,250 
  จ่ายดอกเบี้ยจ่าย  (-305000) (-305000) (-305000) (-259250) (-198250) 

  ปรับภาษีเงินได้  1,939,585 2,143,068 2,273,925 2,430,965 3,007,347 

  จ่ายภาษีเงินได้จริง  0 -1,939,585 -2,143,068 -2,273,925 -2,430,965 
รวมกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  9,882,299 8,960,129 9,410,931 10,065,274 12,790,143 

กระแสเงินสดจากการลงทุน  
     

  เพ่ิมลดในสินทรัพย์ถาวร  0 0 0 0 0 

รวมกระแสเงินสดในการลงทุน  0 0 0 0 0 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน  
     

  เพ่ิมลดในเงินกู้ธนาคาร  0 0 -800,000 -1,600,000 -1,600,000 

  เพ่ิมลดในเงินทุน  0 0 0 0 0 

  จ่ายเงินปันผล  0 0 0 0 0 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.27 (ต่อ): ตารางแสดงรายละเอียดงบกระแสเงินสด (กรณี Best Case) 
 

รายการ ป0ี ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

รวมกระแสเงินสดจากการจัดหา
เงินทุน 

 
0 0 -800,000 -1,600,000 -1,600,000 

  กระแสเงินสดสุทธิประจ างวด  9,882,299 8,960,129 8,610,931 8,465,274 11,190,143 
  กระแสเงินสดต้นงวด  0 9,882,299 18,842,427 27,453,359 35,918,633 

  กระแสเงินสดยกไป  9,882,299 18,842,427 27,453,359 35,918,633 47,108,776 

 
ตารางที่ 6.28: ตารางแสดงรายละเอียดงบกระแสเงินสด (กรณี Most Likely Case) 
 

รายการ ป0ี ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    
 

  
 

  

  ก าไรสุทธิ  5,142,291 5,825,421 6,211,507 6,695,457 8,690,573 
  ค่าเสื่อมราคา  184,375 184,375 184,375 184,375 184,375 

  ดอกเบี้ยจ่าย  305,000 305,000 305,000 259,250 198,250 
  จ่ายดอกเบี้ยจ่าย  (-305000) (-305000) (-305000) (-259250) (-198250) 

  ปรับภาษีเงินได้  1,285,573 1,456,355 1,552,877 1,673,864 2,172,643 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.28 (ต่อ): ตารางแสดงรายละเอียดงบกระแสเงินสด (กรณี Most Likely Case) 
 

รายการ ป0ี ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

  จ่ายภาษีเงินได้จริง  0 -1,285,573 -1,456,355 -1,552,877 -1,673,864 
รวมกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  6,612,239 6,180,578 6,492,403 7,000,819 9,373,727 

กระแสเงินสดจากการลงทุน  
     

  เพ่ิมลดในสินทรัพย์ถาวร  0 0 0 0 0 
รวมกระแสเงินสดในการลงทุน  0 0 0 0 0 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน  
     

  เพ่ิมลดในเงินกู้ธนาคาร  0 0 -800,000 -1,600,000 -1,600,000 
  เพ่ิมลดในเงินทุน  0 0 0 0 0 

  จ่ายเงินปันผล  0 0 0 0 0 
รวมกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน  0 0 -800,000 -1,600,000 -1,600,000 

  กระแสเงินสดสุทธิประจ างวด  6,612,239 6,180,578 5,692,403 5,400,819 7,773,727 

  กระแสเงินสดต้นงวด  0 6,612,239 12,792,816 18,485,219 23,886,039 
  กระแสเงินสดยกไป  6,612,239 12,792,816 18,485,219 23,886,039 31,659,765 
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ตารางที่ 6.29: ตารางแสดงรายละเอียดงบกระแสเงินสด (กรณี Worst Case) 
 

รายการ ป0ี ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    
 

  
 

  
  ก าไรสุทธิ  3,508,726 4,110,178 4,410,501 4,804,402 6,605,684 

  ค่าเสื่อมราคา  184,375 184,375 184,375 184,375 184,375 

  ดอกเบี้ยจ่าย  305,000 305,000 305,000 259,250 198,250 
  จ่ายดอกเบี้ยจ่าย  (-305000) (-305000) (-305000) (-259250) (-198250) 

  ปรับภาษีเงินได้  877,182 1,027,544 1,102,625 1,201,100 1,651,421 

  จ่ายภาษีเงินได้จริง  0 -877,182 -1,027,544 -1,102,625 -1,201,100 
รวมกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน 

 
4,570,283 4,444,915 4,669,957 5,087,251 7,240,380 

กระแสเงินสดจากการลงทุน  
     

  เพ่ิมลดในสินทรัพย์ถาวร  0 0 0 0 0 

รวมกระแสเงินสดในการลงทุน  0 0 0 0 0 
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน  

     
  เพ่ิมลดในเงินกู้ธนาคาร  0 0 -800,000 -1,600,000 -1,600,000 
  เพ่ิมลดในเงินทุน  0 0 0 0 0 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.29 (ต่อ): ตารางแสดงรายละเอียดงบกระแสเงินสด (กรณี Worst Case) 
 

รายการ ป0ี ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

  จ่ายเงินปันผล  0 0 0 0 0 
รวมกระแสเงินสดจากการจัดหา
เงินทุน 

 
0 0 -800,000 -1,600,000 -1,600,000 

  กระแสเงินสดสุทธิประจ างวด  4,570,283 4,444,915 3,869,957 3,487,251 5,640,380 

  กระแสเงินสดต้นงวด  0 4,570,283 9,015,198 12,885,155 16,372,406 

  กระแสเงินสดยกไป  4,570,283 9,015,198 12,885,155 16,372,406 22,012,786 
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6.7 การวเิคราะหผ์ลตอบแทนทางการเงนิของโครงการ 
โครงการจัดตั้งธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล มu

สมมติฐานทางการเงินคือลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่ากับ 10 ล้านบาท ส าหรับ 5 ปีที่ได้วางแผน
ทางการเงินท าให้ได้ทราบถึงก าไรสุทธิ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 6.30: ตารางแสดงก าไรสุทธิส าหรับปีที่ 1 – ปีที่ 5 
 

ก าไรสทุธ ิ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

Best Case  7,758,339 8,572,271 9,095,700 9,723,860 12,029,387 

Most Likely Case  5,142,291 5,825,421 6,211,507 6,695,457 8,690,573 

Worst Case  3,508,726 4,110,178 4,410,501 4,804,402 6,605,684 

 
ตารางที่ 6.31: ตารางแสดงก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปีที่ 1 – ปีที5่ 
 

ก าไรจากการด าเนินงาน ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

Best Case  10,002,924 11,020,339 11,674,625 12,414,074 15,173,983 

Most Likely Case  6,732,864 7,586,776 8,069,383 8,628,571 11,000,466 

Worst Case  4,690,908 5,442,722 5,818,127 6,264,752 8,394,355 

 
6.8 สรุปผลตอบแทนทางการเงนิของโครงการ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ทางการเงินของธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแล
ภาพลักษณ์และแบรน์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง เพื่อทราบถึงความสามารถในการก าไร ความ
คุ้มค่าในการลงทุน ผลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน สรุปผลตอบแทนทางการเงิน และใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาในการขยายธุรกิจในอนาคตโดยใช้เครื่องมือที่ชี้วัดทางการเงิน ดังนี้ 

1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินโดยการ
ค านวนจากก าไรในการด าเนินงานเปรียบเทียบกัลเงินลงในสินทรัพย์  
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ตารางที่ 6.32: ตารางสรุประยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period) 
 

  Pay-back Period 

Best case  2.01 หรือ 2  ปี 1 เดือน 
Most likely case  4.31 ปี หรือ 4 ปี 3 เดือน 

Worst case  5.18 หรือ 5 ปี 2 เดือน 

 
2) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return; IRR) เนื่องจากสมมติฐานการ

ด าเนินงานของบริษัทสามารถท ารายได้อย่างต่อเนื่อง จึงก าหนด IRR ส าหรับ 5 ปีข้างหน้า รวมถึง
พิจารณาเหตุผลการท าก าไรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 6.33: ตารางสรุปอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ส าหรับปีที่ 1 – 5 
 

 Best case IRR  Most likely case IRR  Worst case IRR 

ปีที ่0 -10,000,000 
 

ปีที่ 0 -10,000,000 
 

ปีที่ 0 -10,000,000 
 ปีที่ 1 1,072,757 -89.27% ปีที่ 1 -429,703 -67.34% ปีที่ 1 -1,367,899 -108.2% 

ปีที่ 2 4,353,285 -28.44% ปีที่ 2 2,775,702 -49.42% ปีที่ 2 1,790,596 -63.97% 

ปีที่ 3 4,674,218 0.42% ปีที่ 3 3,017,756 -20.93% ปีที่ 3 1,983,395 -36.43% 
ปีที่ 4 5,063,648 15.80% ปีที่ 4 3,324,362 -4.34% ปีที่ 4 2,238,283 -19.06% 

ปีที่ 5 5,892,876 25.17% ปีที่ 5 4,066,627 6.77% ปีที่ 5 2,926,244 -6.42% 
 

3) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net Present Value; NPV) คือ บริษัทได้ก าหนดประมาณเงินลงทุน
เริ่มแรกท้ังหมด 10,000,000 บาท การพิจารณาผล NPV มีค่าเป็นบวกส่งผลให้ธุรกิจได้รับการยอมรับ
การลงทุน แต่ถ้า NPV มีค่าติดลบก็ส่งผลให้ธุรกิจเป็นที่ยังไม่น่าลงทุน 
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ตารางที่ 6.34: ตารางสรุปมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ส าหรับ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี 
 

ตาราง NPV 5 years 10 years 15 years 

Best case  11,056,784 56,124,744 125,349,485 
Most likely case  2,754,744 37,226,963 92,928,556 

Worst case  -2,429,381 25,426,435 72,683,634 

 
 
 
 



บทที ่7 
สรปุผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
7.1 บทสรปุการวจิยั 

7.1.1 สรุปผลวิจัย 
ผลจากการสัมภาษณ์ศิลปินนักร้อง นักแสดง ผู้จัดการหรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน 

ครูผู้สอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงกลุ่มแฟนคลับศิลปิน เรื่อง "การสร้างบุคลิกภาพ 
ภาพลักษณ์และบุคคลของศิลปินนักแสดงในยุคดิจิทัล เพ่ือการต่อยอดธุรกิจธุรกิจที่ปรึกษาแบรนด์
บุคคลและบริหารจัดการศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคม  

ผลการศึกษาการสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของศิลปินในวงการสื่อบันเทิงและ
สาธารณชนคุณลักษณะของศิลปินที่ส าคัญที่สุด คือ “บุคลิกภาพ” ประกอบด้วย ทัศนคติ ด้าน
บุคลิกภาพความสูงที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและจดจ าได้ง่าย หน้าตาสวยและหน้าตามีคาแรคเตอร์ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการร้องเพลงและการแสดง  ยอดการติดตามและฐานแฟนคลับก่อนเข้าสู่
วงการ  ด้านมารยาท กาลเทศะ การวางตัวในสังคม การมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ 
ความกตัญญู รวมถึงคุณลักษณ์เสริมเพิ่มเติม ที่ส าคัญ ได้แก่ ทักษะการร้อง การแสดง การสื่อสาร 
ภาษาต่างประเทศ ดนตรี กีฬา ส่งเสริมสุขภาพผิวหน้า ผิวกายและร่างกาย ศัลยกรรมให้มีเอกลักษณ์ 
การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม และปัจจัยจากสภาพสังคม ครอบครัว ผู้จัดการส่วนตัว เพื่อน ครูสอนและ
พัฒนาทักษะการแสดง แฟนคลับ และ แฟน ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ศิลปินบุคลิกภาพที่ชัดเจน 
โดดเด่น แตกต่างและสง่างามในวงการสื่อบันเทิง  

ผลศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคลของศิลปินในวงการสื่อบันเทิงและสาธารณชนพบว่า กลยุทธ์
การบริหารจัดการและพัฒนาแบรนด์บุคคลของศิลปินที่ส าคัญคือ “กลยุทธ์ในการสร้างจุดขายในเรื่อง
คาแรคเตอร์และบุคลิกภาพ” ซึ่งประกอบปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ศิลปินต้องมีเอกลักษณ์
ของคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับช่วงวัย รู้จักจุดเด่นและเรียนรู้จุดด้อย ผ่าน
กระบวนการสร้างและพัฒนาศักยภาพความสามารถของศิลปินให้เหมาะสมกับบทบาท คาแรคเตอร์ 
สินค้า บริการ สื่อการน าเสนอและเวลา เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินและผลงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   2) 
ตอบสนองให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ว่าจ้างงานศิลปิน ผู้ผลิตสื่อและการบริการและกลุ่มเป้าหมาย
แฟนคลับที่หลากหลาย  3) การต่อยอดทางการตลาดในเรื่องของผลงานและธุรกิจของศิลปิน เพ่ือเป็น
การรักษาและตอกย้ าบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์ของศิลปินให้ชัดเจนเกิดความน่าเชื่อถือ 
ได้รับการยอมรับในสังคมเพ่ิมมากขึ้น 

ผลการศึกษาการบริหารจัดการดูแลภาพลักษณ์ แบรนด์บุคคลที่ยั่งยืน พบว่า วิธีการดูแล
รักษาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 1) ความคิดทัศนคติที่
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ศิลปินควรจริงใจต่อความรู้สึกของตนเอง ต้องมีความรักและอยากเป็นศิลปิน ใช้เวลาและตั้งใจท างาน
ในวงการสื่อบันเทิงอย่างเต็มที่  2) จรยิธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ มารยาท ระเบียบวินัย 
ความซื่อสัตย์และความกตัญญู เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นที่ส าคัญที่สุดในการใช้ชีวิตและการท างาน  
3) การพัฒนาศักยภาพที่ไม่หยุดนิ่ง ต้องหาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมเสมอ  4) การรักษา
กลุ่มเป้าหมายแฟนคลับเดิมและขยายฐานกลุ่มเป้าหมายฐานแฟนคลับใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ  

การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอผลงาน ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินให้ประสบ
ผลส าเร็จและยั่งยืนที่สุด ประกอบ ด้วย 1) สื่อโฆษณา โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ (TVC) และสื่อโซเชียล 
การท าสัญญาโฆษณากับตัวศิลปินจะเป็นสัญญาระยะยาวระบุช่องทางการน าเสนอที่ชัดเจน เนื่องจาก
โฆษณาเป็นสื่อแรกที่สามารถวัดกระแสและกระตุ้นการจดจ าในตัวของศิลปินได้ดีที่สุด  2) สื่อรายการ
และละครโทรทัศน์ เป็นอีกสื่อหนึ่งที่สามารถสร้างการจดจ าและยอมรับในผลงานและตัวศิลปิน ดังนั้น 
ความถี่ในการรับงานและการออก อากาศของศิลปินเฉลี่ยที่เหมาะสมที่สุด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  3) สื่อ
ภาพยนตร์ อาจจะเป็นสื่อที่สร้างความประสบผลส าเร็จในการจดจ าผลงานและตัวตนของศิลปิน ซึ่ง
สามารถครองระยะเวลาพื้นที่ในสื่อได้ถี่และบ่อยกว่าสื่ออ่ืนในช่วงเวลาเดียวกันได้  4) สื่อการตลาดเชิง
กิจกรรมหรืออีเว้นท์เป็นงานกิจกรรมที่มีความส าคัญกับศิลปิน โดยเฉพาะศิลปินนักร้องเพราะเป็น
พ้ืนที่การน าเสนอผลงานและสร้างความสัมพันธ์กับทุกสื่อผ่านกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ความถี่ในการรับ
งานอีเว้นท์ของศิลปินที่เหมาะสมที่สุดเฉลี่ยวันละ 2-3 งาน น้อยสุดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง  5) สื่อ
สิ่งพิมพ์ ในปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง สื่อสิ่งพิมพ์มีความสัมพันธ์สามารถต่อยอดหรือขยายไปยัง
สื่ออ่ืนได้และสามารถวัดกระแสหรือกระตุ้นการจดจ าในตัวของศิลปินได้พอสมควร 

การสร้างการรับรู้และการจดจ าของศิลปินผ่านการสื่อสารทางการตลาดสู่สาธารณชนและ
แฟนคลับ ดังนี้ 1) การสื่อสารโดยตรงผ่านสื่อโซเชียลและสื่อโทรทัศน์ ถือที่เป็นสื่อที่ส าคัญและได้รับ
การยอมรับเท่าๆ กันมากที่สุดในยุคดิจิทัลในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสื่อโซเชียลความถ่ีในการ
โพสต์ของศิลปินสู่สาธารณชนที่เหมาะสมเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ มากสุดที่ 1-4 ครัง้ต่อวัน ซึ่ง
ความส าคัญอยู่ที่เนื้อหาของสื่อที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์และจดจ าของศิลปิน  2) การโฆษณา ที่ส่งผล
งานและการจดจ าตัวตนของศิลปินหลักได้  3) การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารตามกระแสในแต่ละช่วง  4) การสื่อสารกับสื่อและสังคมแบบตัว
ต่อตัวกับสื่อมวลชนและแฟนคลับให้ได้รับรู้ถึงผลงานความเคลื่อนไหวของศิลปิน และใช้สื่อมวลชน
และแฟนคลับเป็นกระบอกเสียงในการในการสร้างการรับรู้ถึงผลงานและความเคลื่อนไหวของศิลปิน  
5) การจัดกิจกรรมพิเศษหรืออีเว้นท์ เป็นงานกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกือบทุกสื่อเชิงการตลาดที่
ส าคัญ โดยเฉพาะศิลปินนักร้องที่ต้องการพ้ืนที่ในการน าเสนอและโปรโมทผลงาน เพ่ิอให้เกิดความ
น่าสนใจและโปรโมทผลงานและพบปะแฟนคลับ 
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ส าหรับเหตุผลในการตัดสินใจรับเลือกหรือปฎิเสธงานของศิลปิน ประกอบด้วย 1) ประเภท
ของผลงาน สินค้า บริการและรูปแบบสื่อการน าเสนอที่ต้องเหมาะสมกับช่วงวัย ความสามารถและ
ศักยภาพของศิลปิน โดยจะต้องเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์และการจดจ าที่ได้การยอมรับ  2) วัน 
เวลาและสถานที่ของงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญต่อตัดสินใจการเลือกรับหรือปฏิเสธงาน 3) 
งบประมาณในการรับงานที่เหมาะสมกับประเภทของสื่อ สินค้า บริการ เสนอ และค่าเสียเวลา 

 ผลการศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับศิลปินในยุคดิจิทัล 
ได้แก่  

 1) ปัญหาการแข่งขันของศิลปินที่พบแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ การแข่งขันของศิลปินใหม่
และการแข่งขันของศิลปินที่อยู่ในวงการอยู่แล้ว ซึ่งเป็นปัญหาปกติของวงการสื่อบันเทิง เนื่องจาก
ศิลปินอาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกันหรือการมีพฤติกรรมเฉพาะตัว ดังนั้นแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขต้องเริ่มจากตัวศิลปินจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นธรรมชาติ เป็นตัวของตัวเอง 
ต้องมีสติคิดให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือท างาน เมื่อประสบปัญหาก็ควรพูดคุยหรือปรึกษากับผู้ใหญ่ที่มี
ประสบการณ์ และทางต้นสังกัดควรมีการวางแผนให้ศิลปินทุกคนมีผลงานอย่างต่อเนื่องให้กระแสอยู่
ตลอดอย่างน้อยคนละ 1-2 งานต่อเดือน รวมถึงรักษาและขยายฐานแฟนคลับที่หลากหลายและ
เฉพาะกลุ่มมากขึ้น 

2) ปัญหาด้านการสื่อสารที่พบแบ่งออกเป็น 4 กรณี ได้แก่ การสื่อสารระหว่างภายในองค์กร 
การสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างงานกับศิลปิน การสื่อระหว่างแฟนคลับกับศิลปิน  และการสื่อสารในการ
ท างานกับคนต่างชาติ ซึ่งการสื่อสารเป็นทักษะที่ส าคัญท่ีสุดในการท างาน ดังนั้นแนวทางการป้องกัน
และแก้ไข ศิลปินต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี การสื่อสารต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ต้องไม่ตีความได้
มากกว่าหนึ่งความหมาย นอกจากนี้ศิลปินควรจะมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในกระบวนการท างานและชีวิตประจ าวัน 

3) ปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่พบได้แก่ กระแสเพศทางเลือก ในแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไข ศิลปินควรมีกระบวนการวางแผนในการสื่อสารในการท างานให้ชัดเจน กรณีท่ีรับ
งานในบทบาทเพศทางเลือก ศิลปินต้องค านึงถึงคาแรคเตอร์และบทบาทการน าเสนอที่ท้าทาย
ความสามารถ ชัดเจนและส่งเสริมถึงภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
นอกจากนี้ศิลปินเองควรจะปรึกษายังในเรื่องบทบาท คาแรคเตอร์ที่ส่งผลถึงภาพลักษณ์และแบรนด์
บุคคลกับผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัวอีกด้วย 

4) ปัญหาการใช้สื่อโซเชียลในยุคดิจิทัลที่พบแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ การแสดงความ
คิดเห็นหรือใช้ถ้อยค าว่าจาไม่สุภาพ และการเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เช่น คลิปฉาว
หรือภาพหลุด ดังนั้นแนวทางการป้องกันและแก้ไข ต้องเริ่มจากตัวศิลปินที่จะต้องมีสติให้มากขึ้น 
น าเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นกลาง และในกรณีท่ีเกิดปัญหาคลิปฉาวหรือภาพหลุด ต้องมีสติ
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และยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด ขอโทษและปรึกษาพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกด้วยการ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือเงียบหายไปจากวงการสื่อบันเทิงชั่วคราวและท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือ
ถือเป็นค าม่ันสัญญาแก่สาธารณชน 

5) ปัญหาด้านการบริหารจัดการบุคลิกภาพ ศิลปินจะต้องท าการเตรียมความพร้อมและมี
แผนรองรับกับปัญหาความเสี่ยงที่นอกเหนือจากความคาดหมาย ดังนั้นแนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ศิลปินต้องสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าจ้างงานให้เข้าใจถึงรายละเอียดของงาน และวางแผนส ารอง
ในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดจากการผิดพลาด 

6) ปัญหาทางด้านกฎหมาย ส่วนใหญ่ศิลปินจะประสบปัญหาในการท าสัญญาร่วมหรือการผิด
สัญญา ดังนั้นแนวทางการป้องกันและแก้ไข ก่อนที่ศิลปินลงนามท าสัญญาต้องปรึกษาผู้ใหญ่ที่มี
ประสบการณ์หรือทนายก่อนทุกครั้ง ต้องสื่อสารให้ชัดเจนและมีพยานที่รู้เห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีต้อง
เจรจาไกล่เกลี่ยควรให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ด าเนิน 

7) ปัญหาสวัสดิการสุขภาพ โดยเฉพาะ “เสียง” และ “สุขภาพ” เป็นปัญหาที่นอกเหนือการ
คาดการณ์ แต่ก็สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการความรับผิดชอบของศิลปินเอง การท าประกัน
ชีวิตที่ครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สุดท้ายการได้รับสวัสดิการหรือค่ารักษาพยาบาลจาก
ผู้จัดการ ต้นสังกัด บริษัท องค์กรผู้ว่าจ้าง  

นอกจากนี้ สัญญาของศิลปินที่ลงนามร่วมกับทางต้นสังกัดหรือบริษัท องค์กรผู้ว่าจ้างงานจะ
อยู่ที่ 1-5 ปี ตามวัตถุประสงค์หรือข้อตกลงการรับงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม 30 : 70 ตาม
กฎหมาย มีราย ละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพ่ิมเติม สวัสดิการ การหักภาษีที่ชัดเจน กฎระเบียบการ
ขาด ลา มาสายที่อย่างน้อยควรวางแผนการเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที ไปถึงก่อนเวลา 15-
30 นาทแีละไม่ควรมาสายเกิน 15 นาที การลาควรจะบอกกับทางต้นสังกัดหรือผู้ว่าจ้างงานอย่างน้อย
สุด 1 เดือน ศิลปินควรมีการทดสอบวัดระดับศักยภาพความสามารถทักษะเดือนละ 1 ครั้ง ควรนอน
วันละ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน นอนไม่เกิน 23.00 น. ตื่นไม่เกิน 07.00 น. มีวันหยุดพักผ่อน 1-2 วันต่อ
สัปดาห์ ต้องควบคุมอาหาร น้ าหนักและ ตรวจสุขภาพเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 

7.1.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ พบว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ 

คือ ปัจจัยภายในที่เกิดจากทัศนคติที่รักและอยากเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับ ด้านมารยาท 
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยก่อน ส่วนปัจจัยภายนอกคือ การพัฒนาบุคลิกภาพ ศักยภาพ
ความสามารถที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ให้เกิดความชัดเจน โดดเด่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัฐมะทิพย์ หมั่นประพฤติ (2551) เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของศิลปิน ในประเด็นที่ว่า
บุคลิกภาพส่วนตัวเป็นสิ่งแรกที่ส าคัญที่สุดส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดการยอมรับ ความ
ประทับใจและความน่าเชื่อถือในการแสดงออกของทัศนคติและพฤติกรรมการวางตัว 
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การบริหารจัดการแบรนด์บุคคลที่เกิดจากการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างจุดขายในการ
ท างานในวงการสื่อบันเทิงให้มีคุณภาพ ผู้จัดการหรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปิน ครูผู้สอนการแสดง
และพัฒนาบุคลิกภาพกล่าวว่าศิลปินต้องมีคาแรคเตอร์ที่เป็นธรรมชาติเหมาะสมกับช่วงวัยที่เป็น
เอกลักษณ์ ต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
ผ่านการสื่อสารทางการตลาดให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่างอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศศิธร กลัดเจริญ (2558) ในประเด็นการสร้างแบรนด์บุคคลของให้ศิลปินมีชื่อเสียง ซึ่งประกอบด้วย 
1) การค้นหาคุณสมบัติของศิลปินที่ได้ก าหนดไว้  2) การสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินให้โดดเด่นและ
แตกต่างจากคู่แข่ง 3) การสื่อสารให้สาธารณชนได้รับรู้และจดจ าศิลปิน และ 4) การรักษาชื่อเสียงให้
นานเพื่อเป็นโอกาสให้ศิลปินท างานวงการให้เกิดประสิทธิภาพและความส าเร็จอีกด้วย 

ศิลปินจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถและสะสมประสบการณ์ รวมถึงการ
วางตัวของศิลปินที่ดีผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียอย่างสม่ าเสมอ 
ศิลปินในยุคดิจิทัลจึงควรใช้สื่อออนไลน์ในการส่งเสริมตนเองในการน าเสนอหรือปรากฏตัว รวมถึงมี
การต่อยอดผลงานร่วมกับศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศมากข้ึน ซึ่งส่งผลให้ศิลปินและ
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยในยุคดิจิทัลเติบโต สร้างการรับรู้และการจดจ าสู่สาธารณชนในระดับ
นานาชาติที่สูงขึ้นอีกด้วย  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ศิลปินจ าเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น 
ในขณะมีชื่อเสียง ศิลปินสามารถต่อยอดธุรกิจการค้าขายสินค้าของตนเองผ่านสื่อเฟสบุ๊คหรืออินสตา
แกรม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของวิจัยฐิติวรรณ มหาวิจิตร (2552) ในประเด็นการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงธุรกิจ ศิลปินควรจะวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและหาความเป็นไปได้เพ่ือต่อ
ยอดรายได้และลดความเสี่ยงในการท างานและการด าเนินชีวิต  

7.1.3 ข้อจ ากัด 
ผู้วิจัยไม่สามารถสัมภาษณ์ศิลปินและผู้จัดการหรือฝ่ายดูแลบริหารจัดการศิลปินได้อย่าง

เจาะลึก เนื่องจากบางค าถามจะอาจจะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องการเงินที่อาจจะเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับทางธุรกิจ ผู้วิจัยแก้ไขด้วยวิธีการถามค าถามที่หลากหลายและไม่
เจาะจงมากเกินไป เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์สามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือตอบค าตอบที่ใกล้เคียง  

7.1.4 ข้อเสนอแนะ 
 1) งานวิจัยเรื่อง “การสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลในยุคดิจิทัล” ซ่ึง

ปัจจัยสภาพสังคมและยุคสมัยอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและ
พฤติกรรมของคนสังคม ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นส าหรับผู้ที่สนใจใน อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้เกิด
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น ศึกษาการสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ 
แบรนด์บุคคลของทายาทของศิลปิน หรือศึกษาการบริหารจัดการและดูแลความเสี่ยงบุคลิกภาพ 
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ภาพลักษณ์ แบรนด์บุคคลของศิลปินสูงอายุที่มีประสบการณ์และท างานในวงการสื่อบันเทิงในระยะ
เวลานาน เป็นต้น 

 2) ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทุกคนต้องรู้จักตัวตน หรือ Brand DNA ของตัวเองที่มีจุด
แข็งของบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่เหมาะกับศักยภาพ และผ่านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การ
บริการจัดการและพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดแบรนด์บุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 
โดดเด่นและแตกต่าง รวมถึงวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ป้องกันในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนให้เกิดความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และการปรับตัวแบรนด์บุคคลของศิลปินในยุคหลอมรวมสื่อ หรือ
ศึกษาการบริหารจัดการแบรนด์บุคคลเพ่ือการต่อยอดสู่ธุรกิจของศิลปิน เป็นต้น 
 
7.2 บทสรปุทางธรุกจิ 

7.2.1 สรุปผลทางธุรกิจ 
บริษัทมีการวางแผนโครงการลงทุนภายใต้แผนธุรกิจ “ที่ปรึกษาและบริหารจัดการ

ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล” เพ่ือการตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “มุ่งม่ันให้ค าปรึกษา บริหารจัดการดูแล
และพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมให้มี ตัวตนที่เป็น 
“เอกลักษณ์” ชัดเจน โดดเด่น แตกต่าง สู่ตลาดอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงอุตสาหกรรมอ่ืนอย่างยั่งยืน” 
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายศิลปิน ผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมที่ต้องการที่ปรึกษา
วางแผนพัฒนาบริหารจัดการและดูแลความเสี่ยงภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคล รวมถึงกลุ่ม
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง หน่วยงานรัฐบาล เอกชน สถาบันการศึกษาที่ต้องการศิลปิน
และผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมในน าเสนอผลงานทางผ่านสื่อต่างๆ เพื่อต่อยอดผลงานและธุรกิจให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมให้เหมาะสมกับในยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยที่ก้าวหน้าให้เกิดความชัดเจน โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง เป็นที่น่าจดจ าและได้รับการยอมรับให้
เป็นบุคคลต้นแบบทางสังคมอย่างยั่งยืน 

7.2.2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของโครงการ 
 1) โครงการลงทุนภายใต้แผนธุรกิจฉบับนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลต่อยอดจากงานวิจัย

เรื่อง “การสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินในยุคดิจิทัล” เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการวางแผนธุรกิจ รวมถึงผู้วิจัยได้ท าการส ารวจตลาดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน จึงท าให้
แผนธุรกิจฉบับนี้เกิดความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง 

 2) ธุรกิจ “ที่ปรึกษาและบริหารจัดการดูแลแบรนด์บุคคล” ของศิลปินและผู้ที่มี
ชื่อเสียงเป็นธุรกิจที่ต้องค านึงถึงการด าเนินงานตามของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและสภาพแวดล้อมที่
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เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผลการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและสภาพแวดล้อมส่งผลถึง
พฤติกรรมการด าเนินงานและผลการประกอบการแปรที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 

 3) ธุรกิจประเภทให้ค าปรึกษาและบริหารจัดการดูแลแบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่
มีชื่อเสียง เป็นธุรกิจประเภทการบริการ จึงจะประสบกับปัญหาความเสี่ยงที่เกิดกับตัวของบุคคลและ
บริษัทที่สามารถคาดเดาและนอกเหนือความคาดหมาย ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการวางแผนการจัดการ
บริหารให้รัดกุมโดยเฉพาะด้านสังคม การเงินและกฎหมายด้วยกระบวนการสื่อสารที่ละเอียดชัดเจน
และครอบคลุมในทุกๆด้านที่จะเกิดปัญหา 

 4) ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในรูปแบบการบริการในวงการ
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ซึ่งวงจรชีวิตในการท างานของศิลปินตั้งแต่กระบวนการสร้างบุคลิกภาพและ
ภาพลักษณ์เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิง (Introductory Stage) ตั้งแต่งกระบวนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพความสามารถให้เกิดแบรนด์บุคคลที่โดดเด่นในช่วงที่สร้างกระแสหรือช่วง
เจริญเติบโต (Growth Stage) กระบวนการ พัฒนาและรักษาภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลให้
แตกต่างที่ตลาดท่ามกลางการแข่งขันสูงในช่วงที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และรายได้หรือช่วงตลาดอิ่มตัว 
(Maturity Stage) และสุดท้ายการต่อยอดทางผลงานและธุรกิจเพ่ือรักษาให้แบรนด์บุคคลให้เกิด
ความยั่งยืนในช่วงกระแสตกหรือช่วงถอดถอย (Declining Stage) ดังนั้น ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงควร
มีการวางกลยุทธ์วงจรแบรนด์บุคคล (Brand Life Cycle) ในการบริหารจัดการดูแลและรักษา
ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลให้เป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับ รวมถึงการวางแผนต่อยอด
ของผลงานหรือธุรกิจที่ผูกพันกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มีวรจรชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงอีกด้วย 

7.2.3 การบริหารความเสี่ยง 
ผู้วิจัยได้ทางานวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือไม่ก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อสถาบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีท่ีการบริหารความเสี่ยงได้ก าไรน้อยที่สุด (Worst case) ซึ่งจะต้องท าวิเคราะห์และ

ตรวจสอบผล เพ่ือที่จะได้น าผลมาวางแผนและหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งในเบื้องต้นจะ
ท าการลดต้นทุนของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ลดจ านวนการจัดกิจกรรม ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 
หรือลดจ านวนพนักงาน ซึ่งอาจจะจ้างพนักงานในรูปแบบ Out Source แทนพนักงานประจ า  

กรณีท่ีการบริหารความเสี่ยงได้ก าไรมากที่สุด (Best Case) ซึ่งต้องด าเนินท าการวิจัยและ
พัฒนาการกิจกรรม วิเคราะห์และตรวจสอบผล เพื่อที่จะได้น าผลมาวางแผนและหาแนวทางขยาย
กิจการให้มีขนาดใหญ่ มีธุรกิจที่หลากหลายประเภทและสาขามากขึ้น เช่น ธุรกิจโปรดักชั่นขนาดเล็ก 
เปิดสาขาท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น และเพ่ิมเติมบุคลากรให้สอดคล้องกับงานและกลุ่มเป้าหมายของ
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บริษัทเพ่ิมเติม เช่น ผู้บริหารจดัการศิลปิน ครูผู้สอนและวิทยากรในการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เป็น
ต้น  

7.2.4 แผนงานในอนาคต 
มุ่งเน้นในเรื่องกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง อาศัยความร่วมมือ

จากเครือข่ายพันธมิตรของผู้ผลิตผลงานหรือโปรดักชั่นในฐานะผู้จัดร่วมของละครทางโทรทัศน์ 
โฆษณา กิจกรรมทางการตลาดหรืออีเว้นท์ รวมถึงสรรหานักแสดงใหม่ (นักแสดงประกอบ) เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศัยกภาพในตัวศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงให้มีประสบการณ์และคุณภาพในจ านวนที่
สูงขึ้น 

นอกจากนี้บริษัทวางแผนที่จะจัดท าแอพพิเคชั่นในการประสานงาน รวบรวมตารางเวลาและ
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียงชาวไทย ขยายกิจการเพิ่มสู่ธุรกิจโปรดักชั่นเฮ้าส์
ขนาดเล็กโดยลงนามและท าสัญญาร่วมมือเป็นผู้จัดร่วมกับบริษัทรับผลิตสื่อรายการละครทางโทรทัศน์ 
โฆษณาออนไลน์ กิจกรรมอีเว้นท์และขยายสาขาเพ่ิมเติมที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย  
 7.2.5 สรุปผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
 
ตารางที่ 7.1: ตารางสรุปผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
 

สรปุผลตอบแทนทางการเงนิ Best case Most likely case Worst case 
Payback  Period  (Years) 2  ปี 1 เดือน 4 ปี 3 เดือน 5 ปี 2 เดือน 

รายได้ 79,151,832 70,313,832 64,795,032 

ก าไรสุทธิ 12,029,387 8,690,573 6,605,684 

กระแสเงินสดสุทธิ 47,108,776 31,659,765 22,012,786 

NPV (Baht) : ปีที่ 5 11,056,784 2,754,744 -2,429,381 

NPV (Baht) : ปีที่ 10 56,124,744 37,226,963 25,426,435 
NPV (Baht) : ปีที่ 15 125,349,485 92,928,556 72,683,634 

IRR (%) 25.17% 6.77% -6.42% 
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ภาคผนวก ก 
แบบสมัภาษณส์ าหรบัศลิปนิ 

 
โดย นายภัทรจิระ พิสิฐมุกดา นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์  
สาขาการบริหารธุรกิจสื่อบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ชดุค าถาม A  ใชส้ าหรบัการเก็บข้อมลูของศลิปนิ 
ค าถามเบื้องตน้  

1) ประวัติส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา เป็นต้น)  
2) ประสบการณ์ในการท างาน ผลงานที่ภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รับ 
3) ใครชักชวนท่านเข้าสู่วงการและท่านเริ่มต้นท างานในวงการสื่อบันเทิงด้วยผลงานใด 
4) บุคคลท่านใดทีเ่ป็นแบบอย่าง (Idol) การท างานในวงการสื่อบันเทิงของท่าน เพราะเหตุใด  
5) ท่านมีแนวคิด/ทัศนคติในการท างานในวงการสื่อบันเทิง อย่างไร 

ค าถามสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In–Depth Interview) 
ประเด็นที ่1 การสร้างบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของศิลปิน 

1) ท่านมีทัศนคติต่อบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของตนเอง อย่างไร  
2) ท่านใช้บุคลิกภาพและทักษะที่ส าคัญในด้านใดในท างานในวงการสื่อบันเทิง   

(ตัวอย่างเช่น รูปร่าง หน้าตา การสื่อสาร การแต่งกาย เป็นต้น)  
3) ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร  

(ตัวอย่างเช่น ความสามารถพิเศษ ทักษะในการสื่อสาร การท าศัลยกรรม เป็นต้น) 
4) ท่านคิดว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและบุคคลใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของท่าน 
5) ท่านคิดว่ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์

ของท่านหรือไม่ และท่านเคยเข้าร่วมโครงการหรือท ากิจกรรมใด (โปรดอธิบาย) 
ประเด็นที ่2 การสื่อสารของแบรนด์บุคคล 

1) ท่านมีเป้าหมายในการสร้างแบรนด์บุคคลในวงการสื่อบันเทิงและสาธารณชนอย่างไร
วงการสื่อบันเทิง 

2) ท่านใช้กลยุทธ์ใดในการบริหารจัดการเพื่อสร้างจุดขายในการท างานในวงการสื่อบันเทิง
อย่างไร (ตัวอย่างเช่น ความโดดเด่น ความชัดเจน ความแตกต่าง เป็นต้น)  

3) ท่านมวีิธีการดูแลรักษาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของท่านให้ยั่งยืน 
อย่างไร 
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ประเด็นที ่3 การสื่อสารทางการตลาด (Integrated marketing communications) 
1) ท่านคิดว่าการสื่อสารทางการตลาด สามารถสร้างการรับรู้และการจดจ าของท่านสู่

สาธารณะชนและแฟนคลับได้ อย่างไร (โปรดอธิบาย)  
- การโฆษณา (Advertising) 
- การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public relations and publicity) 
- การสื่อสารกับสื่อและสังคมแบบตัวต่อตัว (Personal selling) 
- การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียล (Direct Marketing)  
- การจัดกิจกรรมพิเศษ และการอุปถัมภ์จากผู้สนับสนุน  

(Event and Sponsorships)   
2) ท่านเลือกใช้สื่อใดในการน าเสนอผลงาน ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของท่านให้ประสบ

ผลส าเร็จ (โปรดอธิบาย)  
- สื่อสิ่งพิมพ์   
- สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์   
- สื่อโทรทัศน์ (รายการโทรทัศน์/ละครโทรทัศน์)  
- สื่อภาพยนตร์   
- สื่อการตลาดเชิงกิจกรรม (ตัวอย่างเช่น อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น)  

3) ท่านมีเหตุผลในการตัดสินใจรับเลือกหรือปฎิเสธงานของท่าน อย่างไร (โปรดอธิบาย) 
4) ท่านคิดว่าชื่อเสียงของศิลปินมีส่วนช่วยในการรับงานในวงการสื่อบันเทิ งอย่างไร  
5) ท่านมีการวางแผนที่จะน าชื่อเสียงไปใช้ต่อยอดในอนาคต อย่างไร  

(ตัวอย่างเช่น ท าธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น) โปรดยกตัวอย่างและอธิบาย  
ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1) ท่านมีกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบในการท างานวงการสื่อบันเทิง อย่างไร (โปรดอธิบาย) 
2) ท่านประสบปัญหาการบริหารจัดการความเสี่ยงใดวงการสื่อบันเทิง และท่านมีแนว

ทางการป้องกันและจัดการแบบใด (โปรดอธิบาย) 
- ปัญหาการแข่งขันของตลาด (เช่น ช่องทีวีดิจิทัล ศิลปินใหม่) 
- ปัญหาทางการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสาร  
- ปัญหาทางการเงิน (เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ส่วนแบ่งทางการเงินขององค์กร

ผู้จัดการและศิลปิน) 
- ปัญหาทางกฎหมาย (เช่น สัญญาลงนามหรือสัญญาใจ) 
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- ปัญหานโยบายรัฐบาลหรือเอกชน (เช่น นโยบายส่งเสริมจากรัฐบาลหรือเอกชน) 
- ปัญหาทางด้านสังคม วัฒนธรรม (เช่น กระแสซีรี่ย์วาย การแต่งกายที่เหมาะสม) 
- ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี (การใช้สื่อโซเชียลในยุคดิจิทัล) 
- ปัญหาสวัสดิการสุขภาพ 

3) ข้อแนะน าแนะหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์
บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
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ภาคผนวก ข 
แบบสมัภาษณ ์ส าหรบัผูจ้ดัการศลิปนิ/ฝา่ยบรหิารดแูลศลิปนิ และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

 
โดย นายภัทรจิระ พิสิฐมุกดา นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาการบริหารธุรกิจสื่อบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ชดุค าถาม B  ใชส้ าหรบัการเก็บข้อมลูของผูจ้ดัการศลิปนิ/ฝา่ยบรหิารดูแลศลิปนิ 
ค าถามเบื้องตน้  

1) ประวัติส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา เป็นต้น)  
2) ประสบการณ์ในการท างาน ผลงานที่ภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รับ 
3) ท่านมีวิสัยทัศน์หรือแนวคิดในการบริหารจัดการศิลปิน อย่างไร  
4) ท่านคิดว่า “ผู้บริหารจัดการศิลปิน” ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ อย่างไร  
5) ท่านมีแนวคิด/ทัศนคติในการท างานในวงการสื่อบันเทิง อย่างไร 

ค าถามสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In–Depth Interview) 
ประเด็นที ่1 การสร้างบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของศิลปิน 

1) ท่านมีทัศนคติต่อการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของศิลปิน อย่างไร  
2) ท่านคิดว่าบุคลิกภาพและทักษะที่ส าคัญใดที่ควรน ามาปรับใช้กับการท างานของศิลปิน 

(ตัวอย่างเช่น รูปร่าง หน้าตา การสื่อสาร การแต่งกาย เป็นต้น)  
3) ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของศิลปินเพิ่มเติม อย่างไร  

(ตัวอย่างเช่น ความสามารถพิเศษ ทักษะในการสื่อสาร การท าศัลยกรรม เป็นต้น) 
4) ท่านคิดว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและบุคคลใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของศิลปิน 
5) ท่านคิดว่ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์

ของศิลปินหรือไม่ อย่างไร (โปรดอธิบาย) 
ประเด็นที ่2 การสื่อสารของแบรนด์บุคคล 

1) ท่านมีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินสู่วงการสื่อบันเทิง
และสาธารณชน อย่างไร 

2) ท่านใช้กลยุทธ์ใด ในการสร้างจุดขายของศิลปินในการท างานสู่วงการสื่อบันเทิง  
(ตัวอย่างเช่น ความโดดเด่น ความชัดเจน ความแตกต่าง เป็นต้น)  

3) ท่านมวีิธีการดูแลรักษาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินให้ยั่งยืน
อย่างไร 
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ประเด็นที ่3 การสื่อสารทางการตลาด (Integrated marketing communications) 
1) ท่านคิดว่าการสื่อสารทางการตลาดสามารถสร้างการรับรู้และการจดจ าของศิลปินสู่

สาธารณะชนและแฟนคลับได้ อย่างไร (โปรดอธิบาย)  
- การโฆษณา (Advertising) 
- การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public relations and publicity) 
- การสื่อสารกับสื่อและสังคมแบบตัวต่อตัว (Personal selling) 
- การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียล (Direct Marketing)  
- การจัดกิจกรรมพิเศษ และการอุปถัมภ์จากผู้สนับสนุน  
    (Event and Sponsorships)   

2) ท่านคิดว่าชื่อเสียงของศิลปินมีส่วนช่วยในการรับงานในวงการสื่อบันเทิง อย่างไร  
3) ในกรณีที่ศิลปินมีธุรกิจส่วนตัวหรือต้องการที่จะต่อยอดทางธุรกิจ ท่านมีวิธีการบริหาร

จัดการและอ านวยความสะดวกอย่างไร อย่างไร 
ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการศิลปิน 

1) ท่านมีวิธีการบริหารจัดการหน้าที่และวางแผนปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับศิลปิน อย่างไร  
 1.1. ฝ่ายจัดการสรรหาและพัฒนาศิลปิน   
 1.2. ฝ่ายผู้จัดการศิลปิน   
 1.3. ฝ่ายธุรกิจ ได้แก่ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย   
  1.4. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ฝ่ายบัญชี ท าหน้าที่ดูแลบริหารด้านการเงินของบริษัท 
  ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายจัดการเวลาศิลปิน และ ฝ่ายธุรการ  

2) ท่านเลือกใช้สื่อใดในการน าเสนอผลงาน ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินให้
ประสบผลส าเร็จ (โปรดอธิบาย)  

- สื่อสิ่งพิมพ์   
- สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์   
- สื่อโทรทัศน์ (รายการโทรทัศน/์ละครโทรทัศน์)  
- สื่อภาพยนตร์   
- สื่อการตลาดเชิงกิจกรรม (ตัวอย่างเช่น อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น)  

3) ท่านมีเหตุผลในการตัดสินใจรับเลือกหรือปฎิเสธงานของศิลปิน อย่างไร (โปรดอธิบาย) 
4) ท่านมีวิธีการบริหารจัดการกับงบประมาณ ค่าตัวศิลปิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการศิลปิน อย่างไร 
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ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1) ท่านมีกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อตกลงที่ปฏิบัติร่วมกันระหว่างตัวผู้จัดการศิลปินและตัว

ศิลปินในการท างานวงการสื่อบันเทิง อย่างไร (โปรดอธิบาย) 
2) ท่านประสบปัญหาการบริหารจัดการความเสี่ยงศิลปินด้านใดและมีแนวทางการป้องกัน

หรือวิธีจัดการแบบใดวงการสื่อบันเทิง (โปรดอธิบาย) 
- ปัญหาการแข่งขันของตลาด (เช่น ช่องทีวีดิจิทัล ศิลปินใหม่) 
- ปัญหาทางการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสาร  
- ปัญหาทางการเงิน (เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ส่วนแบ่งทางการเงินขององค์กร

ผู้จัดการ และศิลปิน ) 
- ปัญหาทางกฎหมาย (เช่น สัญญาลงนามหรือสัญญาใจ) 
- ปัญหานโยบายรัฐบาลหรือเอกชน (เช่น นโยบายส่งเสริมจากรัฐบาลหรือเอกชน) 
- ปัญหาทางด้านสังคม วัฒนธรรม (เช่น กระแสซีรี่ย์วาย การแต่งกายที่เหมาะสม) 
- ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี (การใช้สื่อโซเชียลในยุคดิจิทัล) 
- ปัญหาสวัสดิการสุขภาพ 

3) ในกรณีที่ศิลปินมีปัญหาหรือประพฤติตัวเชิงลบ ท่านมีวิธีแก้ไขและปรับปรุงความประพฤติ
ของศิลปินอย่างไร (ตัวอย่างเช่น ศิลปินไม่อยู่ในระเบียบ เป็นต้น) กรุณายกตัวอย่างและ
โปรดอธิบาย 

4) ข้อแนะน าแนะหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และ 
แบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
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ภาคผนวก ค 
แบบสมัภาษณ ์ส าหรบัครผููส้อนและพฒันาบุคลกิภาพ การแสดง  

 
โดย นายภัทรจิระ พิสิฐมุกดา นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์  
สาขาการบริหารธุรกิจสื่อบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ชดุค าถาม C  ใชส้ าหรบัการเก็บข้อมลูของครผููส้อนและพฒันาบคุลิกภาพ การแสดง 
ค าถามเบื้องตน้  

1) ประวัติส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา เป็นต้น)  
2) ประสบการณ์ในการท างาน ผลงานที่ภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รับ 
3) ท่านมีวิสัยทัศน์หรือแนวคิดในการบริหารจัดการศิลปิน อย่างไร  
4) ท่านมีแนวคิด/ทัศนคติในการท างานในวงการสื่อบันเทิง อย่างไร 

ค าถามสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In–Depth Interview) 
ประเด็นที ่1 การสร้างบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของศิลปิน 

1) ท่านมีทัศนคติต่อการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของศิลปิน อย่างไร  
2) ท่านคิดว่าบุคลิกภาพและทักษะที่ส าคัญใดที่ควรน ามาปรับใช้กับการท างานของศิลปิน 

(ตัวอย่างเช่น รูปร่าง หน้าตา การสื่อสาร การแต่งกาย เป็นต้น)  
3) ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของศิลปินเพิ่มเติม อย่างไร 

(ตัวอย่างเช่น ความสามารถพิเศษ ทักษะในการสื่อสาร การท าศัลยกรรม เป็นต้น) 
4) ท่านคิดว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและบุคคลใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของศิลปิน 
5) ท่านคิดว่ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและ

ภาพลักษณ์ของศิลปินหรือไม่ อย่างไร (โปรดอธิบาย) 
ประเด็นที ่2 การสื่อสารของแบรนด์บุคคล 

1) ท่านมีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินสู่วงการสื่อบันเทิง
และสาธารณชน อย่างไร 

2) ท่านใช้กลยุทธ์ใด ในการสร้างจุดขายของศิลปินในการท างานสู่วงการสื่อบันเทิง  
 (ตัวอย่างเช่น ความโดดเด่น ความชัดเจน ความแตกต่าง เป็นต้น)  
3) ท่านมวีิธีการดูแลรักษาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินให้ยั่งยืน

อย่างไร 
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ประเด็นที ่3 การสื่อสารทางการตลาด (Integrated marketing communications) 
1) ท่านคิดว่าการสื่อสารทางการตลาดสามารถสร้างการรับรู้และการจดจ าของศิลปินสู่

สาธารณะชนและแฟนคลับได้ อย่างไร (โปรดอธิบาย)  
- การโฆษณา (Advertising) 
- การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public relations and publicity) 
- การสื่อสารกับสื่อและสังคมแบบตัวต่อตัว (Personal selling) 
- การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียล (Direct Marketing)  
- การจัดกิจกรรมพิเศษ และการอุปถัมภ์จากผู้สนับสนุน  
    (Event and Sponsorships)   

2) ท่านเลือกใช้สื่อใดในการน าเสนอผลงาน ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินให้
ประสบผลส าเร็จ (โปรดอธิบาย) 

- สื่อสิ่งพิมพ์   
- สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์   
- สื่อโทรทัศน์ (รายการโทรทัศน์/ละครโทรทัศน์)  
- สื่อภาพยนตร์   
- สื่อการตลาดเชิงกิจกรรม (ตัวอย่างเช่น อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น)  

3) ท่านมีเหตุผลในการตัดสินใจรับเลือกหรือปฎิเสธงานของศิลปินอย่างไร (โปรดอธิบาย) 
4) ท่านคิดว่าชื่อเสียงของศิลปินมีส่วนช่วยในการรับงานในวงการสื่อบันเทิง อย่างไร  
5) ในกรณีที่ศิลปินมีธุรกิจส่วนตัวหรือต้องการที่จะต่อยอดทางธุรกิจ ท่านมีวิธีการบริหาร

จัดการหรือแนะน าศิลปิน อย่างไร 
ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1) ท่านมีกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อตกลงที่ปฏิบัติร่วมกันระหว่างตัวครูผู้สอนและพัฒนา
บุคลิกภาพ การแสดงและศิลปินในการท างานวงการสื่อบันเทิงหรือไม่ อย่างไร (โปรด
อธิบาย) 

2) ท่านประสบปัญหาการบริหารจัดการความเสี่ยงศิลปินด้านใดและมีแนวทางการป้องกัน
หรือวิธีจัดการแบบใดวงการสื่อบันเทิง 

- ปัญหาการแข่งขันของตลาด (เช่น ช่องทีวีดิจิทัล ศิลปินใหม่) 
- ปัญหาทางการสื่อสารและช่องทางในการสื่อสาร  
- ปัญหาทางการเงิน (เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ส่วนแบ่งทางการเงินขององค์กร

ผู้จัดการ และศิลปิน ) 
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- ปัญหาทางกฎหมาย (เช่น สัญญาลงนามหรือสัญญาใจ) 
- ปัญหานโยบายรัฐบาลหรือเอกชน (เช่น นโยบายส่งเสริมจากรัฐบาลหรือเอกชน) 
- ปัญหาทางด้านสังคม วัฒนธรรม (เช่น กระแสซีรี่ย์วาย การแต่งกายที่เหมาะสม) 
- ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี (การใช้สื่อโซเชียลในยุคดิจิทัล) 
- ปัญหาสวัสดิการสุขภาพ 

3) ในกรณีที่ศิลปินมีปัญหาหรือประพฤติตัวเชิงลบ ท่านมีวิธีแก้ไขและปรับปรุงความ
ประพฤติของศิลปินอย่างไร (ตัวอย่างเช่น ศิลปินไม่อยู่ในระเบียบ เป็นต้น) กรุณา
ยกตัวอย่างและโปรดอธิบาย 

4) ข้อแนะน าแนะหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบ
รนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
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ภาคผนวก ง 
แบบสมัภาษณ ์ส าหรบัแฟนคลบั 

 
โดย นายภัทรจิระ พิสิฐมุกดา นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์  
สาขาการบริหารธุรกิจสื่อบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ชดุค าถาม D  ใชส้ าหรบัการเก็บข้อมลูของแฟนคลบั 
ค าถามเบื้องตน้  

1) ประวัติส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา เป็นต้น)  
2) ศิลปินท่านใดที่ท่านชื่นชอบ เพราะเหตุใด 
3) ผลงานของศิลปินชิ้นใด ที่ท าให้ท่านจดจ าและติดตามศิลปินท่านนั้น  

ค าถามสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In–Depth Interview) 
ประเด็นที ่1 การสร้างบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ของศิลปิน 

1) ท่านมีทัศนคติต่อบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของศิลปินที่ท่านชื่นชอบ อย่างไร  
2) ท่านคิดว่าศิลปินควรมีบุคลิกภาพและทักษะที่ส าคัญในด้านใดในการท างานในวงการสื่อ

บันเทิง (ตัวอย่างเช่น รูปร่าง หน้าตา การสื่อสาร การแต่งกาย เป็นต้น)  
3) ท่านคิดว่าศิลปินควรพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพเพ่ิมเติมในด้านใดวงการสื่อบันเทิง  

(ตัวอย่างเช่น ความสามารถพิเศษ ทักษะในการสื่อสาร การท าศัลยกรรม เป็นต้น) 
4) ท่านคิดว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมและบุคคลใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของศิลปิน 
5) ท่านคิดว่ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์

ของศิลปินหรือไม่ และท่านเคยเข้าร่วมโครงการหรือท ากิจกรรมร่วมกับศิลปินหรือไม่ 
(โปรดอธิบาย) 

ประเด็นที ่2 การสื่อสารของแบรนด์บุคคล 
1) หากท่านต้องการจะแนะน าศิลปินที่ท่านชื่นชอบให้บุคคลอ่ืนรู้จัก ท่านจะมีวิธีการอธิบาย

บุคลิกภาพและแบรนด์บุคคลของศิลปินท่านนั้น อย่างไร 
2) ท่านคิดว่าศิลปินที่ท่านชื่นชอบมีวิธีการดูแลรักษาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์

บุคคลของศิลปินให้มีชื่อเสียงที่ยาวนาน อย่างไร 
ประเด็นที ่3 การสื่อสารทางการตลาด (Integrated marketing communications) 

1) ท่านคิดว่าการสื่อสารทางการตลาด สามารถสร้างการรับรู้และการจดจ าของศิลปินสู่ตัว
ท่านได้ อย่างไร (โปรดอธิบาย)  

- การโฆษณา (Advertising) 
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- การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public relations and publicity) 
- การสื่อสารกับสื่อและสังคมแบบตัวต่อตัว (Personal selling) 
- การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียล (Direct Marketing)  
- การจัดกิจกรรมพิเศษ และการอุปถัมภ์จากผู้สนับสนุน  

(Event and Sponsorships)   
2) ท่านคิดว่าสื่อใดที่ส่งผลต่อการน าเสนอผลงาน ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินให้

ประสบผลส าเร็จ (โปรดอธิบาย) 
- สื่อสิ่งพิมพ์   
- สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์   
- สื่อโทรทัศน์ (รายการโทรทัศน์/ละครโทรทัศน์)  
- สื่อภาพยนตร์   
- สื่อการตลาดเชิงกิจกรรม (ตัวอย่างเช่น อีเว้นท์ คอนเสิร์ต เป็นต้น)  

3) ท่านคิดว่าชื่อเสียงของศิลปินมีส่วนช่วยในสร้างการจดจ าของผลงานในวงการสื่อบันเทิง  
4) ในกรณีที่ศิลปินที่ท่านชื่นชอบมีธุรกิจส่วนตัว ท่านคิดว่าชื่อเสียงของศิลปินส่งผลถึงการต่อ

ยอดทางผลงานและธุรกิจของศิลปิน อย่างไร 
5) ในกรณีท่ีศิลปินที่ท่านชื่นชอบมีการวางแผนที่จะต่อยอดทางธุรกิจ ท่านจะมีวิธีการให้การ

สนับสนุน (เช่น การอุดหนุนสินค้า เป็นต้น) อย่างไร โปรดอธิบาย 
ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1) ศิลปินและผู้จัดการศิลปินที่ท่านชื่นชอบมีมีกฎระเบียบและข้อตกลงที่ปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างศิลปินและตัวท่านหรือไม่ อย่างไร (โปรดอธิบาย) 

2) ท่านและศิลปินประสบปัญหาการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ และท่านมีแนว
ทางการป้องกันและวิธีจัดการแบบใดวงการสื่อบันเทิง (โปรดอธิบาย) 

3) ข้อแนะน าแนะหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และ 
แบรนด์บุคคลของศิลปินและผู้ที่มีชื่อเสียง 
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