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management strategies are different for consumer products and humans, who possess feelings and 

emotions. Artists are human, thus it is necessary to use principles and morality in order to manage 

and develop human resources. 

The important developmental factors of artists working for independent record 

companies are: public relations, media, artist recruitment, developing artist, image and welfare for 

the artist. These factors will be used as a main criterion in this study. 

From the findings, it can be concluded that the artists in independent record 

companies are not only good at singing, performing but must have the abilities in producing, 

songwriting, arranging as well..Also, artists must possess a unique image that is still related to 

organizational image, but different from other famous artists in order to attract and gain attention 

from audiences. 

 
    
Program of (MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT)             Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature........................................                                                Academic Year 2013 

Independent Study Advisor's signature........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

การค้นควา้อิสระฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาอย่างสูงยิงจากอาจารย ์                               

จิรพรรณ องัศวานนท ์อาจารยที์ปรึกษา และอาจารย ์ดร. สุดาทิพย ์พฤฒิอางกูร ประธานกรรมการ

ควบคุมการคน้ควา้อิสระทีกรุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทางทีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่างๆดว้ยความละเอียดถีถว้นและเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงเป็นอยา่งยิง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี  

ขอขอบพระคุณคณะกรรมสอบการคน้ควา้อิสระ อาจารย์ ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ ทีไดใ้ห้

คาํแนะนําและข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั ทําให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยิงขึน และ

ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านทีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ นอกจากนียงัไดรั้บความอนุเคราะห์จาก 

คุณเจตมนต ์มละโยธา กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั,  อาจารยช์ยับรรฑิต พืชผลทรัพย ์      

ผูร่้วมก่อตงับริษทั สมอลล์รูม จาํกดั, คุณนารีรัตน์ สวา่งศรี ผูจ้ดัการศิลปินบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ 

จาํกดั และอาจารย ์ปัณณวชิ สนิทนราทร ทีเออืเฟือขอ้มูลในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณเจา้ของงานวจิยัและเอกสารทีเกียวขอ้งทุกเรืองทีมีรายชือตามบรรณานุกรม

ทีทาํใหง้านวจิยันีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณบิดาและมารดา รวมไปถึงเพือนร่วมชนัเรียนทุกคนทีให้กําลงัใจและ

สนบัสนุนผูว้จิยัเสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ของการค้นควา้อิสระฉบบันี ผู ้วิจยัขอมอบเป็นกตัญ ูกตเวทิตา       

แด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู ้มีพระคุณทุกท่านทงัในอดีตและปัจจุบัน ทีทําให้ข้าพเจ้าเป็นผู ้มี

การศึกษาและประสบความสําเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนันี 

 

         

อาลิส บวัสุวรรณ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 ช 
 

สารบัญ 

                     หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................   ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ .......................................................................................................         จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................        ฉ 

สารบญัภาพ .......................................................................................................................          ฌ 

บทที 

1  บทนาํ ...................................................................................................................       1 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา .................................................        1 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา ....................................................................        3 

ขอบเขตการศึกษา ………………………………………………………      3 

ขอ้ตกลงเบอืงตน้ ……………………………………………………….        3 

นิยามศพัท์ …………………………………………….………………..        4 

ประโยชน์ทคีาดวา่จะไดร้ับ …………………………………….………       4 

2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ……………………...……..……………       5   

  1. ประวติัความเป็นมาของการพฒันาศิลปิน ……………….…..............           5   

  2. ประวติัของ บริษทั สมอลลรู์ม จาํกัด …………………….…..............          8 

3. ประวติัของ บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั …..……..............................        10 

4. กระบวนการขนัตอนการสร้างสรรคแ์ละผลติผลงานเพลง ……….....        11 

5. แนวคิดการบริหารจดัการศิลปิน ……..……………………………..      12 

 5.1 แนวคิดดา้นการคดัเลือกศิลปิน ...........................................  15 

 5.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์….............................................   16 

 5.3 จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์……...………….      18 

 5.4 แนวคิดดา้นภาพลกัษณ์ ……………………………….…..      19 

6. กลยทุธ์การตลาดเป้าหมาย ………………………………………….     21 

7. แนวคิดดา้นสือประชาสัมพนัธ์ ……………………………………..      22 

8. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ………………………………………………….      25 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 ซ 
 

                   หนา้ 

บทที 

3 ระเบียบวธีิวจิยั ………………………………………………………………….      31 

แหล่งขอ้มูล ……………………………………………………………      31 

การสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล ………………………………………..      31 

เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ……………………………………………..      31 

อุปกรณ์ทีใช้ในการคน้ควา้ …………………………………………….      32 

การวเิคราะห์ขอ้มูล …………………………………………………….      32

การเสนอผลงาน ……………………………………………………….      32 

4 ผลการศึกษา ………………………………………………………………….…      33 

1. การคดัเลือกศิลปิน ………………….………………….………….... 33 

2. การพฒันาศิลปิน …………………………………….……………... 35 

3. การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้ับศิลปิน …………….…………………..… 44 

4. การดูแลศิลปิน ………………………………………….…………… 46 

5. การใชสื้อประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมชือเสียงใหก้บัศิลปิน …….....… 48 

5 สรุปผลการวจิยั การอภิปรายผลและขอ้เสนอ ………..………………….………      51 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั …………………………….………….……..    51 

สรุปผลการวจิยั ………………………………………………….……..      51 

อภิปรายผลการวจิยั ……………………..……………….….…..…..….      56 

ขอ้เสนอแนะ ………………………………………….………………..      59 

ขอ้เสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัครังต่อไป………..……………..      60 

รายการอา้งอิง ..................................................................................................................... 61        

ภาคผนวก ..........................................................................................................................  64   

ประวติัผูว้จิยั ......................................................................................................................  69   

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 ฌ 
 

สารบัญภาพ 

 ภาพที                     หนา้ 

 1      แผนภูมิช่องทางการคดัเลอืกศิลปิน .....................................................................  35 
 2 ตวัอย่าง : ศิลปินทีประสบความสําเร็จ วง TATTOO COLOUR .........................        36 
    3      ตวัอย่าง : ศิลปินทีไดรั้บรางวลั GREASY CAFE ................................................        38 

 4      ตวัอย่าง : ศิลปินทีประสบความสําเร็จ วง ละอองฟอง ........................................        40 

     5      ตวัอย่าง : ศิลปินทีไดรั้บรางวลั วง กาเนชา ..........................................................        41 

 6 แผนภูมิการพฒันาศิลปิน .....................................................................................  43 

 7 ตวัอย่างรูปภาพของ วง ละอองฟอง .....................................................................        44 

 8      ตวัอย่างรูปภาพของ วง MILD .............................................................................        45 
 9 แผนภูมิการสร้างภาพลกัษณ์ ................................................................................  46 
 10 แผนภูมิการดูแลศิลปิน ........................................................................................  47 
 11 แผนภูมิการใชสื้อประชาสัมพนัธ์ ........................................................................  49 
 12 แผนภูมิขนัตอนในกระบวนการพฒันาศิลปิน .....................................................  50 
  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 

บทท ี1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

“นกัร้อง” คาํนีมีความหมายมากมายและครอบคลุมกวา้งขวางในความรู้สึกของผู ้ฟัง        

ในปัจจุบัน เมือเอ่ยถึง “นัก ร้อง” สิงทีติดตามมาในมโนความคิดคือบุคลิก หน้าตา ท่าทาง             

การแส ดงออก ความสามารถ  ความมี ชือเ สียง อุปนิสัย ก ารใช้ชีวิต และอีกหลายๆอย่าง

นอกเหนือจาก “เสียงร้อง” ทีดูจะกลายเป็นเพียงองคป์ระกอบหนึงทีไม่สลกัสําคญัเท่าใดนกัสําหรับ

การไดชื้อวา่เป็น “นกัร้อง” ในปัจจบุนั1 

 ผลงานเพลงไทยสากลต่างๆนัน จะสามารถสร้างความประทับใจจากผู ้ฟังได้ด้วย

องค์ประกอบหลายประการ เช่น เนือหาของเพลง ท่วงทาํนองดนตรี การเรียบเรียงเสียงประสาน 

และทีสําคญัคือ การขบัร้อง รวมทงัการแสดงออกของตวัศิลปินเพลงไทยสากลนนัเอง ซึงมี

ความสําคญัอย่างมากในฐานะทีเป็นผู้สร้างความประทบัใจแรกเริม ทีสามารถดึงดูดให้ผู ้ชมผู้ฟัง  

เกิดความสนใจ ทงัจากรูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ นําเสียง ลีลาการร้อง การแสดง ซึงศิลปิน             

ทีจะประสบความสําเร็จส่วนมากตอ้งมีความพร้อมในคุณลกัษณะเหล่านีอยู่ด้วย นอกเหนือไปจาก

การร้องเพลงทีดี  ซึงถา้มีพร้อมกนัทงัหมดก็จะเสริมความเด่นของทงัตวัศิลปินและผลงานเพลง    

จนกลายเป็นนักร้องดังเ ป็นทีนิยม มีคนติดตามผลงานมากมาย เ รียกว่าเ ป็นคนมีชื อเ สียง                              

ซึงมกัจะเป็นชือเสียงทีดีเป็นทีนิยมชมชอบ ซึงศิลปินคนใดก็ตามทีไดรั้บความสนใจ ไดรั้บความ 

ชืนชมจากประชาชนทงัส่วนตวั และผลงานเพลงพร้อมๆกันแลว้ ถือได้วา่เป็นความสําเร็จสุดยอด    

ทีศิลปินจะไดรั้บ2 

จากคาํกล่าวเหล่านีจึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการพฒันาศิลปินนันมีความสําคญัในการ

ก่อให้เกิดคุณล ักษณะต่างๆ ทีสามารถส่งผลให้ศิลปินนันได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ฟังได ้                     

                                                        
1
ณฐัภรณ์ สถิรกุล. กระบวนการสร้างนักร้องยอดนิยม ของ บริษทัแกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จํากดั. 

วิทยานิพนธ์ปริญญานิ เทศศาสตร์มหาบัณฑิต. ภาควิชาการสือสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2537. 

2
พชัริดา วฒันา. ศิลปินเพลงไทยสากลและสือมวลชน : วิถีทางในการสร้างความมีชือเสียง. วิทยานิพนธ์

ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต. ภาควิชาการสือสารมวลชน บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535. 
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ไม่เพียงแต่นกัร้องนนัจะมีความสามารถทางการร้องเพลงเท่านนั โดยเฉพาะอย่างยิงในยุคปัจจุบนั  

ทีมีการแข่งขนักันเป็นอย่างสูงในธุรกิจค่ายเพลงแลว้ ศิลปินนนัยิงตอ้งมีความสามารถมีความ     

โดดเด่นรวมไปถึงความแตกต่างจากศิลปินทีมีอยู่ ในค่ายเพลงขนาดใหญ่อีกดว้ย 

ในอดีตเมือค่ายเพลงไทยสากลส่วนใหญ่ตอ้งมีแนวเพลงทีเป็นกลาง เนืองจากตน้ทุนในการ

ผลิตมีค่าใชจ่้ายสูง ไม่วา่จะเป็นค่าเช่าหอ้งบนัทึกเสียง ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงาน

ดา้นต่างๆ เพือใหผู้ฟั้งนนัฟังง่ายและค่ายเพลงไดรั้บความนิยม การผลิตผลงานเพลงนนัจึงเป็นของ

ค่ายเพลงขนาดใหญ่ โดยมีการกาํหนดแนวเพลงใหก้บัศิลปินนกัร้องอย่างชดัเจน 

แต่ในปัจจุบนันนัเมือเทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างก้าวหน้า และราคาถูกลง ตน้ทุนในการ

ผลิตผลงานเพลงต่างๆ ไม่ตอ้งใช้ทุนในราคาสูงมากนกั จึงทาํให้เกิดศิลปินทีมีความถนดัในแนว

เพลงนนัๆ ของตนหนัมาผลิตผลงานเพลงดว้ยตนเอง ส่งผลให้เกิดแนวเพลงทีแตกต่างจากเพลงใน

กระแสหลกั โดยเป็นทางเลือกใหม่ให้กลุ่มผู้ฟัง เมือเกิดการร่วมตวัของกลุ่มคนเล็กๆ ทีสนใจการ

ผลิตผลงานเพลงดว้ยตนเองมากขึน จนกระทงัสามารถพฒันาเป็นค่ายเพลงขนาดเลก็ หรือค่ายเพลง

อินดีนนัเอง 

 หากจะกล่าวถึงค่ายเพลงอิสระ (ค่ายเพลงอินดี) ทีมีชือเสียง และประสบความสําเร็จ          

ในประเทศไทยนนั สามารถจะวดัความสําเร็จไดจ้ากความนิยมดา้นชือเสียง การตอบรับทีกลุ่มผูฟั้ง

ให้ความสนใจ ด้วยเหตุนีเมือนึกถึงศิลปินอินดีทีได้รับความนิยมในเรืองชือเสียงเป็นอย่างมาก      

อนัได้แก่ วงแทคทูคลัเลอร์ (TATTOO COLOUR) ทีมีจาํนวนผู้เข้าชมใน YOUTUBE สูงสุดถึง

9,141,248 คน ผูเ้ขา้ชมจากเพลง “เธอไม่อาจเอารักไปจากหวัใจ” จากวนัที 14 มกราคม พ.ศ.2554 

จนถึงปัจจุบนั3, วงละอองฟอง ทีมียอดผู้เขา้ชมในหลายๆเพลงทีมากกวา่สิบลา้นผูเ้ขา้ชม ตวัอย่าง 

เพลงแอบชอบ ทีมีผูเ้ขา้ชมถึง 16,774,588 คน จากวนัที 10 มกราคม 2554 จนถึงปัจจุบนัทียงัไดรั้บ

ความสนใจจากผูฟั้งอย่างต่อเนือง4 เป็นตน้ จากวงทีไดก้ล่าวมานนัถือไดว่้าเป็นวงอินดีทีมีชือเสียง      

เทียบเท่ากบัวงดนตรีจากค่ายใหญ่เลยทีเดียว ซึงจะเห็นไดว้่าค่ายเพลงอิสระนนัมีศักยภาพในการ

พฒันาศิลปินให้ไดรั้บความนิยมเท่าเทียมกบัค่ายเพลงขนาดใหญ่ และมีการพฒันามากขึนเรือยๆ   

ในยุคปัจจุบนัค่ายเพลงอิสระทีถือไดว้า่เป็นค่ายเพลงทีผลิตศิลปินใหไ้ดรั้บความนิยม ไม่เพียงแต่ใน    

วงการดนตรีอินดีเท่านนั ยงัทาํให้ศิลปินได้รับความนิยมทัดเทียมกับเพลงในกระแสหลกั เช่น 

บริษทั สมอลล์รูม จาํกดั และบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั ผูวิ้จยัจึงเห็นว่าทงั 2 บริษทันีมีค่าควร    

แก่การศึกษาแนวทางการดาํเนินงานของทงั 2 บริษทั และศึกษากระบวนการพฒันาศิลปินว่าทงั      

                                                        
3
 http://youtu.be/tMTjj0QHLBI 

4 http://www.youtube.com/watch?v=dUFzP0zZHB0&feature=share&list=PL14C6F47887121CEF 
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2 บริษทันีมีกลยุทธ์อย่างไร ในการพฒันาศิลปินให้ไดรั้บความนิยม อีกทงัค่ายเพลงอิสระยงัเป็น

ทางเลือกใหม่ให้กับทงัตวัศิลปิน และผู้ฟังทีตอ้งการความแตกต่างคงรักษาเอกลกัษณ์ โดยไม่ถูก

จาํกดัทงัแนวเพลงและภาพลกัษณ์ของศิลปินอีกดว้ย 

 ดงันนัในการศึกษาครังนี ผู ้ศึกษาจะศึกษากระบวนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ 

จากบริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั และบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั เนืองจากทงั 2 บริษทัถือเป็นค่ายเพลง

อินดีทีประสบความสําเร็จ ไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูฟั้งเพลง ส่งผลให้ศิลปินมีชือเสียงเป็นทีรู้จกั 

โดยการศึกษาครังนีจะมุ่งเน้นการได้รับความรู้ความเขา้ใจจากขนัตอนการปฏิบติัของการพฒันา

ศิลปินวา่มีกระบวนการอย่างไรบา้งทีจะสามารถส่งผลให้ศิลปินนนัได้รับความนิยม และประสบ

ความสําเร็จ 

 ซึงในการศึกษาครังนี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวขอ้งกับ 

กระบวนการพฒันาศิลปิน โดยจะกล่าวในบทต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพือให้ทราบถึงขันตอนในกระบวนการพฒันาศิลปินของ บริษทั สมอลล์รูม จาํกัด และ

บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษากระ บวนการ พัฒนาศิล ปินขอ ง บริ ษัท ส มอ ลล์รูม  จ ํากัด  แ ละ บริษัท                       

สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกัด แบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ดงันี 

1. การคดัเลือกศิลปิน 

2. การพฒันาศิลปิน 

3. การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปิน 

4. การดูแลศิลปิน 

5. การใช้สือประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมชือเสียงให้กบัศิลปิน 

 

ข้อตกลงเบอืงต้น 

1. จะศึกษากระบวนการพฒันาศิลปิน ของทงั 2 บริษทั เท่านนัโดยไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจ

ประเภทอืนๆของทงั 2 บริษทั 
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2. จะเป็นการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลมีความเกียวข้องในการ

บริหารศิลปินของทงั 2 บริษทั  

3. จะศึกษาเฉพาะกระบวนการพฒันาศิลปินของทงั 2 บริษทั ในปัจจุบนั (พ.ศ. 2554 - 

พ.ศ. 2556 ) 

 

นิยามศัพท์ 

 ค่ายเพลงอินดี, ค่ายเพลงอิสระ (Independent record label) หมายถึง ค่ายเพลงทีมี

กระบวนการในการผลิตผลงานเพลงโดยให้อิสระในการทาํงานกับศิลปิน ซึงเน้นการสร้างสรรค์

ศิลปินทีมีความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น แตกต่างจากศิลปินในดนตรีกระแสหลกั 

ศิลปิน (Artist) หมายถึง ผูมี้ความสามารถแสดงออกซึงคุณสมบติัทางศิลปะในดา้นดนตรี 

2 บริษทั หมายถึง คาํวา่ 2 บริษทัในทีนีผูศึ้กษาจะกล่าวเฉพาะเจาะจงถึง บริษทั สมอลล์รูม 

จาํกดั และบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษากระบวนการพัฒนาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ จะทําให้ได้รับประโยชน์            

ในดา้นต่างๆดงันี 

1. ทาํให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน พฤติกรรมของบริษัทค่ายเพลงอิสระว่ามี

กระบวนการพัฒนาศิลปินอย่างไรบ้างให้ได้รับความนิยม เพือเป็นแนวทางให้กับ      

ค่ายเพลงอิสระอืนๆต่อไป 

2. เพือเป็นแนวทางในการพฒันาศิลปินใหเ้กิดการสร้างมูลค่าเพิมใหก้บัศิลปินได ้

3. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการคาดการณ์ทิศทางของธุรกิจค่ายเพลงขนาดเล็กในอนาคต

ได ้

4. สามารถเป็นแนวทางสู่องค์ความรู้ใหม่ในการพฒันาศิลปินรูปแบบค่ายเพลงอิสระจาก

การวเิคราะห์กระบวนการพฒันาศิลปินทงั 2 บริษทั 
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บทท ี2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยทเีกียวข้อง 

ในการศีกษา “กระบวนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ กรณีศึกษาบริษทั สมอลล์รูม

จาํกดั และบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั” นนั ผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวข้อง

เพือเป็นกรอบในการศึกษาดงันี 

1. ประวติัความเป็นมาของการพฒันาศิลปิน 

2. ประวติัของ บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั 

3. ประวติัของ บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

4. กระบวนการขนัตอนการสร้างสรรคแ์ละผลติผลงานเพลง 

5. แนวคิดการบริหารจดัการศิลปิน  

5.1 แนวคิดดา้นการคดัเลือกศิลปิน 

5.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 

5.3 จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

5.4 แนวคิดดา้นภาพลกัษณ ์

6. กลยทุธ์การตลาดตามเป้าหมาย   

7. แนวคิดดา้นสือประชาสัมพนัธ์ 

8. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. ประวัติความเป็นมาของการพฒันาศิลปิน 

ในอดีตการฟังเพลงในประเทศไทยเป็นการฟังเพลงเพือความบนัเทิง ยงัไม่มีการขาย

เสียงเพลงระหวา่งศิลปินกบัผูฟั้งแต่อย่างใด เรียกได้วา่ยงัไม่มีธุรกิจทางการคา้แต่อย่างใด ในเวลา

ต่อมาไดมี้ผูน้าํแผ่นเสียงเพลงสากลจากต่างประเทศเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทย ก็ไดส่้งผลใหเ้กิด

การเปลียนแปลง เนืองด้วยมีการบนัทึกเสียงจากบรมครูเพลงเป็นจาํนวนมากเกิดเป็นสินค้า 

แผ่นเสียงเพลงไทยเพือจดัจาํหน่ายเกิดขึน  และมีการนาํเพลงเพือออกอากาศทางสถานีวิทยุดว้ย      

จากจุดนนัถือไดว้า่เป็นการเริมตน้ของการผลิตเพลงไทยสากลยุคแรกในปี พ.ศ. 2475 มีผู้ผลิตเพลง

ด้วยการบันทึกแผ่นเสียงหลายแห่ง เช่น บริษัท นําไทย ห้างแผ่นเสียงตรามงกุฎ (สามยอด)          

ห้างแผ่นเสียงนครไทย (ประตูนํา) ห้างแผ่นเสียงเมโทร บริษทัเหล่านีซึงเ ป็นนายทุนในการ

   ส
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บนัทึกเสียงเพลงของนักร้องทีมีชือเสียงโด่งดัง โดยเฉพาะนักร้องวงดนตรีดงัในยุคนนัอย่าง            

สุนทราภรณ์ ไดบ้นัทึกเสียงเพลงลงบนแผ่นเสียงออกจาํหน่าย  แต่อย่างไรก็ดีในการจาํหน่าย

แผ่นเสียงเพลงไทยสากลในยคุนนัไม่เจริญเติบโตเท่าทีควร เนืองดว้ยผูฟั้งยงัไม่มีความนิยมในการ

ฟังเพลงมากนกั อีกทงัราคาเครืองเล่นแผ่นเสียงนนัมีราคาสูง  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 สือบนัทึกเสียงเพลงได้มีการพฒันาเกิดขึนจากการใช้แผ่นเสียง        

มาสู่การใชเ้ทปคาสเซ็ททีมีขนาดเลก็ลงพกพาสะดวกกวา่แผ่นเสียงมาก  ราคาไม่แพง  และเก็บรักษา      

ไดง่้าย อีกทงัเครืองเล่นเทปนนัยงัมีราคาถูกวา่เครืองเล่นแผ่นเสียงอีกดว้ย ทาํให้ผูฟั้งมีความสนใจ 

ในการฟังเพลงมากยงิขนึ และในยุคนีเองก็ถือเป็นการเริมตน้ของการละเมิดลิขสิทธิ โดยการลกัลอบ

นาํเพลงจากแผ่นเสียงมาบนัทึกลงเทปคาสเซ็ทเพือจาํหน่าย ไดแ้ก่ห้างหุน้ส่วนจาํกดั โรสซาวดมิ์วสิค 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ปักษใ์ตอุ้ตสาหกรรม บริษทั โรตา้แผ่นเสียงและเทป จาํกัด เป็นต้น กล่าวไดว่้า

ผลประโยชน์จึงตกอยู่กับผูล้ะเมิดลิขสิทธิมากกว่าค่ายเพลงและผู้สร้างสรรค์ผลงาน จนกระทงั

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมัภเ์รียกร้องใหฝ่้ายรัฐบาลทบทวนถงึมาตรการ

ในการออกบทลงโทษผู ้ละเมิดลิขสิทธิการผลิตผลงานเพลง รัฐบาลจึงได้แก้ไขและประกาศให้

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ พ.ศ. 2521 ซึงเป็นฉบบัปรับปรุงแก้ไขจากพระราชบัญญติัคุ ้มครอง

วรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2475 ซึงในปัจจุบนัไดป้รับปรุงเป็น ฉบบั พ.ศ. 2537 โดยเป็นการ

ปรับการกาํหนดโทษในอตัราเงินทีมากขึนจากอดีตปรับเพียง 500 บาท เพิมขึนเป็น 200,000 บาท 

หลังจากการออกกฎหมายละเมิดลิขสิทธิฉบับใหม่นันทําให้การละเมิด โดยการนําเพลงจาก

แผ่นเสียงมาลงเทปเพือจาํหน่ายนนัได้หมดไป ตวัผู ้ผลิตเองทีเคยละเมิดลิขสิทธิก็ได้มีการ

ปรับเปลียนวธีิการดาํเนินธุรกิจ โดยการลงทุนจา้งนกัร้อง และผลิตผลงานเพลงในสังกัดค่ายเพลง

ของตนออกมา ส่วนผูผ้ลิตทีดาํเนินการด้านการจาํหน่ายนนัได้ทาํการซือลิขสิทธิเพลงต้นฉบบั    

จากเจา้ของลิขสิทธิเสียก่อน แลว้นาํไปบนัทึกเสียงเพลงลงเทปเพือนาํไปจดัจาํหน่ายอย่างถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย ด้วยเหตุนีเองได้ส่งผลให้เพลงไทยได้กลายเป็นอุตสาหกรรมค่ายเพลงทีเ ป็น

ดาํเนินการผลิตจาํนวนมาก เนืองจากสามารถก่อใหเ้กิดผลประโยชน์จาํนวนมหาศาลได้กบัผู้ลงทุน

และนกัร้อง จึงจะกล่าวไดว้า่ในช่วงปี พ.ศ. 2522 นีเองทีมีนกัร้องในสังกดัค่ายเพลงเกิดขึน1 

ในเวลาต่อมาเมือค่ายเพลงไทยสากลส่วนใหญ่นัน มีแนวเพลงทีต้องเป็นกลางและเพือให้

ผูฟั้งนนัฟังง่าย และอีกเหตุผลหนึงนนัก็คือต้นทุนทางการผลิตเพลงสมยันนัยงัสูงมาก มีค่าใช้จ่าย

ต่างๆในการผลิตมากมาย  อีกทงัยงัมีราคาสูงไม่วา่จะเป็นค่าเช่าหอ้งบนัทึกเสียง ค่าอุปกรณ์ราคาแพง 
                                                        

1
 ศมกมล ลิมปิชัย. บทบาท ของระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง. 

วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการสือสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2534. 
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การผลิตเพลงนนัจึงลว้นเป็นของค่ายเพลงใหญ่ ซึงมีการกาํหนดแนวเพลงใหก้บัศิลปินนกัร้องอย่าง

ชดัเจน2  

เมือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้า ต้นทุนการผลิตเพลงต่างๆมีราคาทีถูกลง       

จึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้กบัค่ายเพลงใหม่ๆทีถือกําเนิดจากการรวมตวัของกลุ่มคนเล็กๆทีมี 

ความรักเสียงเพลง สามารถคิดและสร้างสรรค์งานเพลงแตกต่างกบักระแสหลกัมากขึนกลายเป็น

ทางเลือกใหม่ จากความเบือในเพลงกระแสหลกัทีสะสมไวม้านาน ความนิยมของผูฟั้งนนัจึงเกิดขึน

ไดอ้ย่างรวดเร็ว ศิลปินนกัร้องผู้มีความรู้ความสามารถทางดนตรีในแนวทีตนถนดัจึงเริมมีสิทธิ     

ในการสร้างสรรคม์ากยงิขนึและพฒันาจนถึงการเป็นเจา้ของค่ายเพลงเล็กๆ3 

 ด้วยปัจจัยทีกล่าวมาข้างต้นจึงก็ให้เกิด “ค่ายเพลงอินดี” ในปี พ.ศ.2537 ขึน ซึงการ

เจริญเติบโตของค่ายเพลงอินดีนนัสุมาลี เจือประสิทธิกล่าวไว ้แบ่งออกเป็น 5 ยุค ไดด้งันี  

ยุคที 1 นนัคือยุคก่อน ปี พ.ศ. 2532 – 2536 ซึงเป็นยุคทีมีต้นกาํเนิดจากเพลงใต้ดิน ศิลปิน   

มีความต้องการในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนมากยงิขึน โดยเนือหาของบทเพลงรวมทงั

ภาพลักษณ์ภายนอกของศิลปินนันไม่เป็นไปตามแนวทางของค่ายเพลงทีมีอยู่ในกระแสหลัก             

ดว้ยเนือหาของเพลงในยุคเริมแรกมกัเป็นเพลงทีมีคาํไม่สุภาพ หรือมีเจตนาถึงสังคมรัฐบาลและ

การเมือง อย่างแนวเพลงเพือชีวิต เฮวเีมทลั ฮิบฮอบ จึงถือกําเนิดเพลงใตด้ินทีศิลปินทาํเพลงเอง     

จดัจาํหน่ายเองตามบาร์ต่างๆ  

ยุคที 2 ถือเป็นยุคขยายตวั พ.ศ. 2537 – 2539 เป็นช่วงทีเกิดกระแสอลัเตอร์เนทีฟมีความ

รุ่งเรืองถือกาํเนิดค่ายเพลงอินดีจาํนวนมากในยุคนี กลุ่มผูฟั้งไดข้ยายตวัมากยงิขนึ กลุ่มศิลปินจึงเริม

แนวคิดในการรวมตวักนัเป็นค่ายเพลง ผลิตผลงานเพลงเองในแบบทีศิลปินตอ้งการ โดยพืนฐาน

ของการมีกลุ่มผูฟั้งทีเริมขยายตวัมากยิงขนึ 

ยุคที 3 คือยุคกลืนกลาย พ.ศ. 2540 – 2542 เป็นยุคทีค่ายเพลงต่างชาติ และค่ายเพลง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงมาร่วมแข่งขนัในตลาดเพลงอินดี จนทาํให้ไม่เกิดความแตกต่างของ

ผลงานเพลง  

                                                        
2 www.oknation.net/blog/print.php?id=173286        
3
นภิศรา นาทะพนัธ์. พฤติกรรมการแข่งขนัของอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษทั  

จีเอ็มเอม็ แกรมมี จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551. 
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ยุคที 4 จึงเป็นยุคสร้างตวัตน พ.ศ.2543 – 2544 เพลงอินดีไดก้ลบัมาเฟืองฟูอีกครังหลงัจาก 

มีสถานีวทิยแุฟตเรดิโอทาํให้เกิดกระแสค่ายเพลงอินดี อีกทงัยงัก่อใหเ้กิดค่ายเพลงอินดีหน้าใหม่ๆ 

ทีมีคุณภาพ โดยมีเทศกาลดนตรีของสถานีวิทยุแฟตเรดิโอ ทีเป็นการรวมตวักนัของศิลปินอินดี     

มากทีสุดในการจดังานแสดงคอนเสิร์ต รวมไปถึงเป็นการเกิดศิลปินอินดหีนา้ใหม่ๆ ในการนาํเสนอ

ผลงานกบัสถานีวทิยุแฟตเรดิโอ 

ยุคที 5 ก่อนทีจะถึงยุคปัจจุบนั จดัเป็นยุคกระแสทางเลือก พ.ศ. 2545 – 2548 ในยุคที 5 นี

นับว่าเป็นยุคทีกระแสดนตรีอินดีเฟืองฟูสูงสุด มีค่ายเพลงอินดีขนาดเล็กเพิมขึนจาํนวนมาก       

เพลงอินดียงัมีอิทธิพลสูงมากก่อใหเ้กิดกระแสเด็กแนวเกิดขึน4 

ซึงทงั 5 ยุค ทีกล่าวมานนัถือเป็นรากฐานของค่ายเพลงอินด ีกล่าวคือตงัแต่ พ.ศ. 2532 –

พ.ศ. 2548 เป็นช่วงทีเทคโนโลยีในการผลิตผลงานเพลง และการฟังเพลงมีการเปลียนแปลงจาก

ระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล การผลิตผลงานเพลงจึงง่ายขึน จากการบนัทึกเสียงลงเทป     

คาสเซ็ทมาเป็นการบนัทึกเสียงลงแผ่นคอมแพคดิสก์ (CD Burner) จนกระทงัมาถึงในยุคปัจจุบนั    

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตทีทาํให้สังคมผูบ้ริโภคเป็นยุคดิจิตอลอย่างเต็มตวั 

โดยแนวทางการฟังเพลง และการสือสารต่างๆมีการเปลียนแปลงไป ผูบ้ริโภคให้ความนิยมในการ

ฟังเพลง หรือช่องทางการสือสารต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ต จนกระทงัทาํให้สถานีวิทยุแฟตเรดิโอ      

ไดปิ้ดตวัลงจากช่องสถานีปกติมาสู่การฟังในระบบอินเตอร์เน็ต อีกทงัเกิดศิลปินอินดีหน้าใหม่  

ผ่านช่องทางในอินเตอร์เน็ตมากยิงขึนอย่างวง Room 39 เป็นตน้ จึงทาํให้ศิลปินอินดีและค่ายเพลง

อินดีนนัมีช่องทางในการผลิตผลงานเพลงทีง่ายขึน อีกทงัยงัมีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ผลงาน

เพลงผ่านสือดิจิตอลทีมีตน้ทุนตาํในการประชาสัมพนัธ์มากขึนอีกดว้ย 

 

2. ประวัติของ บริษทั สมอลล์รูม จํากัด 

บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั เป็นบริษทัผลิตเพลงทุกประเภท โดยเนน้หลกัไปทีการสร้างสรรค์

เพลงประกอบโฆษณา และงานเพลงอัลบมั มีเอกลกัษณ์เฉพาะในรูปแบบของเพลงสมัยนิยม          

ทีแตกต่างทงัด้านคาํร้อง ทาํนอง การเรียบเรียง และการสร้างสรรค์ชินงาน ทังสิงพิมพ์และ

ภาพเคลือนไหวทีมีความโดดเด่นจนกลายเป็นเสน่ห์ของค่ายเพลงขนาดเล็กๆท่ามกลางธุรกิจดนตรี

ของประเทศไทย บริษทั สมอลล์รูม จาํกดั เริมตน้ในปี ค.ศ.1999 จากการรวมกลุ่มกนัระหว่างเพือน

จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง                         

                                                        
4
 สุมาลี เจือประสิทธิ. การบริหารจดัการธุรกิจเพลงอินดีในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548. 
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รวมสามคน ซึงเป็นผูก่้อตงัอนัไดแ้ก่ รุ่งโรจน์ อุปถมัต์โพธิวฒัน์, ชยับรรฑิต พืชผลทรัพย์, นิตินาศ 

สุขสุมิตร จนไดเ้ป็นส่วนผสมทีลงตวั ส่วนผู ้บริหารในยุคปัจจุบนัคือ รุ่งโรจน์ อุปถมัต์โพธิวฒัน์, 

เจตมนต์ มละโยธา,  เชาวเลข สร่างทุกข์  เป็นกลุ่มนักออกแบบตกแต่งภายใน นักเรียนศิลปะ      

อดีตศิลปินและความเป็นนกัฟังเพลงทีสร้างสรรค์ ทาํใหก้ารผลิตผลงานออกมาเป็นเพลงป็อปทีไม่

เหมือนใครแต่ก็ฟังไดไ้ม่ยาก ดว้ยเทคโนโลยทีีก้าวหนา้ของการบนัทึกเสียงระบบดิจิตอล จึงทาํให้

การเริมตน้ของบริษทัเป็นไปไดอ้ย่างราบรืน ผลิตผลงานเพลงออกมาในทุกๆปี โดยมีจุดเริมตน้จาก

การแต่งเพลงทีเขียนขึนใหม่จากหนึงเพลงจนกระทังครบสิบเพลง แล้วตงัชืออัลบัมแรก              

เป็นชือเดียวกับบริษทัว่า Smallroom001 : What’s happen in this smallroom วางขายโดยบริษทั 

แท็กซี ดิสทรีบิวชนั จาํกดั เป็นอลับมัทีสร้างความแปลกใหม่ใหก้บัวงการเพลงในขณะนนั5 

ถ้าจะย้อ นไปตัง แ ต่เ ริมต้นส ามารถกล่ าวได้ว่าค่าย เ พลงส มอ ลล์ รูมมี ผู้นําอ ย่าง                               

รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวฒัน์ ทีถือได้ว่าเป็นตวัอย่างของคนทีบุกเบิกค่ายเพลงอินดีมาตังแต่ต้น 

รุ่งโรจน์ อุปถมัภ์โพธิวฒัน์ เริมจากการเป็นนักดนตรีทีเล่นเบสออกอลับมัในวงทีมีนามว่า Crub     

ในปี 2537 บุกเบิกดนตรีแนวบริท–ป็อป (Brit-pop) ขององักฤษในประเทศไทยจนกระทงัมาเป็น

เจา้ของค่ายตน้สังกดัของวงสีเต่าเธอทีโด่งดงัในยุคอินดีประสบความสําเร็จครังแรก หลงัจากนนั  

ในปี พ.ศ. 2542 จึงไดก่้อตงับริษทั สมอลล์รูม จาํกัด ขึนมีชือเสียงมากในยุคนนัอย่างวงอาร์มแชร์ 

(Armchair) ซึงบางเพลงไดรั้บคดัเลือกใหว้างจาํหน่ายในระดบันานาชาติ รวมไปถึงเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ เช่น  เรืองรักนอ้ยนิดมหาศาล ของเป็นเอก รัตนเรือง และมีผลงานอย่างต่อเนืองจนถึง  

ยุคปัจจุบนั สิงทีค่ายเพลงสมอลล์รูม มุ่งคน้หาคือตวัตนของศิลปินอย่างจริงจงัโดยเฉพาะรสนิยม  

ในการฟังเพลง ซึงประเด็นนีเอง รุ่งโรจน์ อุปถมัภโ์พธิวฒัน์ไดก้ล่าวว่า  “ค่ายใหญ่ค่อนขา้งออกไป

ทางคลา้ยโรงงานทีมีกรอบอยู่แลว้และพยายามหาพยายามจบัศิลปินมาใส่กรอบนนั”  ซึงคาํกล่าวนี

เองจะเห็นไดว้า่นีเป็นแนวคิดส่วนหนึงในกระบวนการพฒันาศิลปินของสมอลลรู์มนนัเอง6 
 

ศิลปินประกอบไปดว้ย : When Summer Stop 

 สมเกียรติ Barbies 

 จีน กษิดิส Greasy Cafe 

 The jukks Lemonsoup 

 Lomosonic Penguin Villa 

 Polycat Slur 

                                                        
5
www.smallroom.co.th/index.php?op=about-index 

6
www.oknation.net/blog/print.php?id=173286 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 Spoonfulz The Richman toy  

 Superbaker Tattoo colour 

 Yarinda The yers 
 

จากจุดเริมตน้ของค่ายเพลงอิสระทีนําไปสู่กระแสความนิยมในดนตรีอิสระ ซึงเริมต้น

ผลิตผลงานมามากกวา่ 13 ปี อย่างบริษทั สมอลลรู์ม จาํกดันนั ได้มีกระบวนการในการพฒันาศิลปิน

ทีทาํใหศิ้ลปินไดรั้บความนิยมทงัทางดา้นผลงานเพลง และภาพลกัษณ์ของศิลปิน ซึงจะเห็นได้จาก

กลุ่มศิลปินทีประสบความสําเร็จอย่างวงเดอะริชแมนทอยย ์(THE RICHMAN TOY), วงแทคทู-   

คลัเลอร์ (TATTOO COLOUR) เป็นตน้ ทําให้เห็นไดว่้าบริษัท สมอลล์รูม จาํกดั มีวิธีนาํเสนอ

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีโดดเด่นจากผลงานเพลงร่วมกับภาพลกัษณ์ของศิลปินทีมีความแตกต่าง

ออกไปแต่ก็ยงัได้รับความนิยมจากกลุ่มแฟนเพลง ซึงไม่เพียงแต่บริษทั สมอลล์รูม จาํกดัเท่านนั    

ยงัมีค่ายเพลงอิสระอีกหนึงค่ายเพลงทีศิลปินไดรั้บความนิยมในด้านผลงานเพลงร่วมกับความมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศิลปินดว้ยเช่นกนันนัคือ บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั นนัเอง 

 

3. ประวัติของ บริษทั สไปร์ซซี ดสิก์ จํากดั 

บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั ได้ก่อตงัขึนในวนัที 20 สิงหาคม 2546 โดย พิชัย จิราธิวฒัน์ 

ซึงเป็นผูดู้แล CMG (Central Marketing Group) คือ บริษทัในเครือ Central ทีดูแลสินคา้นาํเข้า

หลากหลายแบรนด์ เป็นสินคา้ประเภทเสือผา้ เครืองสําอาง เครืองใช้ไฟฟ้า เช่น top shop, top man 

ฯลฯ โดยเป็นธุรกิจหลกัของพิชยั จิราธิวฒัน์ จุดเริมตน้ในการก่อตงัค่ายเพลงนนัเกิดจากความชอบ

ส่วนตวัในการร้องเพลงฟังเพลง โดยเคยร้องเพลงกบัอสันี วสันด์ ซึงในช่วงเดียวกันนนับุคลากร

หลายท่านทีทาํงานทีแกรมมีไดอ้อกจากบริษทั จึงถือเป็นจุดเริมตน้ใหมี้แนวคิดในการเปิดค่ายเพลง 

โดยมีศิลปินกลุ่มแรกอย่าง มณเฑียร แกว้กาํเนิด (โตง้ P.O.P) แมจ้ะเป็นศิลปินยคุเริมแรก แต่ก็นบัว่า

เป็นศิลปินทียงัมีชือเสียงจนถึงปัจจุบนั หลงัจากปี พ.ศ. 2548 ก็นับว่าไดผ้ลิตศิลปินทีมีชือเสียง

ออกมาอยา่งต่อเนืองอยา่งวงละอองฟอง,  เบิร์ดกะฮาร์ท ในปี พ.ศ. 2549 วงสควสีเอนิมอล (Sqweez 

Animal) วงกรูฟไรเดอร์ (Groove riders) ในปี พ.ศ. 2550 และประสบความสําเร็จจากวงอืนๆในแง่

ของความนิยมอย่างต่อเนืองในปีต่อๆมาอีกดว้ย 

นอกจากทางบริษัทจะเป็นบริษัทค่ายเพลงเพือผลิตผลงานเพลงแล้วยงัจัดจําหน่าย            

ในลกัษณะซีดี, วีซีดี, ดีวีดี, เอ็มพี 3 หรือผลิตภณัฑ์ทีมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกัน โดยเป็น

ตวัแทนจดัจาํหน่ายสินคา้เอง และมีการจดังานแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆ7  

                                                        
7 นารีรัตน์ สวา่งศรี, สมัภาษณ์ 1 ตุลาคม 2556 
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ศิลปินประกอบไปดว้ย : เบิร์ด กะ ฮาร์ท Grove rider 

 ละอองฟอง Monotone Group 

 Sleeping sheep เราระบาย (Lullaby) 

 เอสกิโม โปรเจค ณฐพล ศรีจอมขวญั (ก้อ P.O.P)      

 คาสิโนโทน Wooddy O 

 Sqweez Animal ธนชัพร จารุวนากุล (กิฟท์ โมโนโทน)   

              Save Da Last Piece (มณเฑียร แก้วกาํเนิด – โตง้ P.O.P) 

 

4. กระบวนการขนัตอนการสร้างสรรค์และผลติผลงานเพลง 

กระบวนการขนัตอนการสร้างสรรคแ์ละผลิตผลงานเพลง เป็นขนัตอนทีทาํใหผ้ลงานเพลง

ออกมาเป็นรูปแบบของผลิตพันธ์ไปสู่การเป็นผลงานมาสเตอร์ ซึงจะนําไปสู่ขันตอนการ              

จัดจําหน่ายต่อไป ซึงในขันตอนนีเองถือเป็นขันตอนทีผู ้ผลิตจะสามารถกําหนดถึงทิศทาง           

ของผลงานไดเ้ป็นอย่างดีวา่ตอ้งการใหเ้ป็นอย่างไร ในกรณีของค่ายเพลงอิสระนนั  ศิลปินสามารถ

สร้างผลงานเพลงเองได้ จึงนาํไปสู่ขนัตอนการสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลงในการประพนัธ์ 

และดาํเนินการอดัเสียงเพือเป็นการบนัทึกเสียงเป็นผลงานเพลงออกมา 
 

ในขนัตอนการผลิตนนัมีหน่วยงานต่างๆ ดงันี 

1. ผูอ้าํนวยการผลิต (Executive Manager) เป็นผูก้าํหนดนโยบายในการผลิตต่างๆ

ใหก้บัผูค้วบคุมการผลิตเพือนาํไปเป็นหลกัหรือแนวทางในการปฏิบติังาน 

2. ผูค้วบคุมการผลิต (Producer) มีหน้าทีในการกําหนดแนวคิดของผลงานเพลงทงั

รูปแบบเนือหารวมทงัควบคุมการผลิต และการสร้างสรรค์ผลงานเพลงทงัหมดอาจ

เป็นตวัศิลปินเองก็ได ้

3. นักประพนัธ์คาํร้องและทาํนอง (Songwriter) เป็นผู ้ท ําหน้าทีแต่งคาํร้องและ

ทาํนอง  ตามการควบคุมของผูค้วบคุมและผู้อาํนวยการหรือนักประพนัธ์คาํร้อง

และทํานอง อาจจะทาํทงัสามตําแหน่งทีกล่าวมาก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามหาก       

สามตําแหน่งแ บ่งเป็นสามบุคคลทํางานให้ได้ดีจะต้อ งมีการทํางานทีต้อง

ประสานกนัอย่างดี 

4. นกัเรียบเรียงเสียงประสาน (Arranger Programmer) หนา้ทีหลกัของตาํแหน่งนีคือ

การพิจารณาดูว่าควรมีการปรุงแต่งเพลงอย่างไรให้เกิดความไพเราะมากขึน      

โดยการนําคาํร้องและทาํนองนนัมาดูว่าควรมีการเสริมดว้ยเครืองดนตรีชนิดใด
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เพิมเติมบา้ง จากนนัเขียนออกมาเป็นโน้ตเพลงนาํไปให้นกัดนตรีเล่นในขนัตอน

การบนัทึกเสียงต่อไป 

5. นกัดนตรี (Musician) ทาํหนา้ทีในการบรรเลงเพลงทีไดแ้ต่งไวแ้ลว้ ซึงในค่ายเพลง

อิสระนนั นักดนตรีสามารถบนัทึกเสียงด้วยตนเองได้ผ่านวิทยาการสมัยใหม่      

ในการใชเ้ทคโนโลย ี

6. นักร้อง (Artist) ในยุคปัจจุบันการสร้างสรรค์เพลงมาตงัแต่ต้นนันจะมีความ

สอดคลอ้งแสดงถึงตวัตนของนกัร้องอย่างชดัเจนเพือนาํไปสู่ความนิยม นกัร้องจึง

ไม่ไดมี้หน้าทีเพียงร้องเพลงบนัทึกเสียงเท่านนั อีกทงัยงัตอ้งเป็นเหมือนผูท้สืีอสาร

ระหวา่งผลงานเพลงสู่ผูฟั้ง 

7. วิศวกรทางเสียงหรือซาวด์เอนจิเนียร์ (Sound engineer) ผูป้ฏิบตัิการดาํเนินงาน            

ในขนัตอนการบนัทึกเสียง 

8. ผูผ้สมเสียงหรือผูมิ้กซ์เสียง (Mix engineer) ทาํหนา้ทีผสมเสียงร้องของนกัร้องและ

เสียงดนตรีเขา้ดว้ยกนัให้เกิดความกลมกล่อม เป็นไปตามลกัษณะของแนวเพลง 

เพือทาํใหส้ําเร็จ เป็นตน้แบบหรือมาสเตอร์ออกมา8 

ซึงในแต่ละหน่วยงานขา้งตน้สําหรับค่ายเพลงอิสระนนั สามารถรวมกนัในคนคนเดียวได ้

กล่าวคือศิลปินนนัมีตาํแหน่งและอาํนาจหน้าทีในการผลิตผลงานไดด้้วยตนเอง โดยเสนอต่อ

ผูอ้าํนวยการผลิตในภายหลงัจากการทีผลงานสําเร็จแลว้เรียบร้อย โดยผ่านการพิจารณาตามขนัตอน

การนาํเสนอไปสู่ขนัตอนการผลิตและยนืตรวจสอบผลงานเมือสําเร็จแลว้ต่อไป 

 

5. แนวคิดการบริหารจัดการศิลปิน  

หลกัในการบริหารสําหรับผู้จดัการศิลปินนนั ถือเป็นความรู้ใหม่ซึงเป็นความรู้ดา้นการ

บริหารจดัการศิลปิน โดยมีความเกียวโยงไปถึงการบริหารจดัการธุรกิจวงการเพลงในยคุปัจจุบนั ซึง

หมายตอ้งหมายความรวมไปถึงการบริหารจดัการศิลปินอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้เช่น การจดัการศิลปิน

ในดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปิน การประชาสัมพนัธ์ผลงานเพลง และการเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจ

เพลงทีตอ้งดูแลในเรืองของการโฆษณา, การตลาด เป็นตน้ อีกทงัการทีจะบริหารศิลปินในวงการ

ดนตรีนนัยงัต้องประกอบไปดว้ยความรู้ด้านอืนๆ อีกมากมายทีตอ้งนาํมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้

                                                        
8
กิติพนธ์ นาคประชา. โครงการจดัตงัค่ายเพลงขนาดเล็กในยคุดิจิตอล วิทยาลยันวตักรรมอดุมศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2550. 
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ทางดา้นการบริหารธุรกิจ การพิจารณาความสามารถของศิลปินในเชิงความคิดสร้างสรรค์ ความ

เป็นตวัของตวัเอง ทีจะเป็นเส้นทางอนันาํไปสู่ความนิยมของศิลปิน 

โดยจะนําแนวคิดเรืองหลักการในการบริหารจดัการศิลปินมาเป็นการวิเคราะห์และ

ปฏิบติังานของ “ผูจ้ดัการศิลปิน” ซึงเป็นสายงานทีมุ่งเนน้การสร้างอาชีพในระยะยาวให้กับศิลปิน 

รวมไปถึงการส่งเสริมให้ศิลปินได้รับงานออกทวัร์ การเป็นตวัแทนของสินค้าให้กบัสปอนเซอร์

ต่างๆ และส่งเสริมประโยชน์ทีค่ายเพลงจะไดรั้บจากความสามารถทางดา้นดนตรีหรือพรสวรรค์

ของศิลปิน เพือใหเ้กิดความนิยมและความสําเร็จอยา่งยงัยืน9 

ปัจจยัทีว่าด้วยการพัฒนาศิลปิน แตกต่างจากการผลิตสินค้าอืนๆ เนืองจากศิลปิน           

เป็นสิงมีชีวิต เป็นมนุษย ์มีความคิด มีจิตใจ มีความรู้สึก เหมือนบุคคลทวัไป ไม่ใช่สิงของ จึงมี

แนวทางในการปฏิบติัในการบวนการพฒันาศิลปินกบัสินคา้ทีไม่เหมือนกันวา่ด้วยความเชือมโยง

ของผูจ้ดัการศิลปินจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัตวัศิลปิน ซึงปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงานจะสามารถนาํไปสู่การ

ทาํงานทีดีขององคก์ร ดงัจะกล่าวถึงตาํแหน่งหนา้ทีของผูจ้ดัการศิลปินไดด้งันี 
 

1. ความรู้เกียวกบัธุรกิจค่ายเพลง มีทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารจดัการศิลปิน    

มีความเขา้ใจในตวัศิลปินเป็นอย่างดี ถึงความเป็นศิลปินว่าเป็นมนุษย์ธรรมดา เช่นคน

ทวัไป มีจิตใจ มีอารมณ์ความรู้สึก อีกทงัความรู้เรืองเพลงทีจะสามารถวางแผนในการ

จดัการศิลปินได ้

2. มีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ ผู ้จดัการศิลปินและศิลปินเอง จะต้องติดต่อ

ประสานงานกบับุคคลต่างๆ หากมีความเขา้ใจในธรรมชาติมนุษย ์ก็จะสามารถทาํให้

ผลงานเกิดผลสําเร็จได ้จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก 

3. ภาวะความเป็นผูน้าํ เมือผูจ้ดัการศิลปินมีภาวะความเป็นผูน้าํ ทาํให้เกิดความน่าเชือถือ 

และไวว้างใจในการทาํงานใหก้บัศิลปิน 

4. การฝึกสอน ในขอ้นีมีความใกลเ้คียงกบัการเป็นผูน้าํของศิลปินเป็นอย่างมาก ผูจ้ดัการ

ศิลปินควรมีความรู้ให้คาํแนะนาํฝึกสอนศิลปินได้ในหลายๆ เรือง เช่น การวางตวั      

ต่อสังคม ต่อสือมวลชน อีกทงัผูจ้ดัการศิลปินควรมีช่องทางของครูสอนร้องเพลง,      

นกัใหค้าํปรึกษาดา้นการออกกาํลงักาย, ครูสอนการแสดงบนเวที, ผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้น

การสัมภาษณ์ 

                                                        
9
ปิยา พงศก์ุลภา. กลยุทธ์บริหารศิลปินในยุคผันผวน กรณีศึกษา บริษัท อาร์เอส จ ํากดั (มหาชน). 

วิทยานิพนธ์ป ริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552. 
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5. การสร้างเครือค่าย ผู ้จดัการศิลปินจ ําเ ป็นต้องรู้จกัช่องทางในการสร้างพนัธมิตร            

มีช่องทางในกลุ่มคนทีเกียวข้องกับสายงานอย่างสือมวลชน งานประกาศผลรางวลั   

การสัมมนา  การประชุม งานเลียงสังสรรค์ต่างๆ ทีมีความเกียวขอ้งเพือใหเ้กิดความเป็น

ทีรู้จกัในกลุ่มงานเดียวกนั ซึงจะนาํไปสู่ผลประโยชน์ทีจะเกิดขึนกบัผูจ้ดัการศิลปินและ

กบัตวัศิลปินอีกดว้ย 

6. การเข้าสังคม ก็นบัว่าเป็นสิงทีจาํเป็นอย่างยิงของสายงานการจดัการศิลปิน ผู ้จดัการ

ศิลปินมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะรู้วธีิการเขา้สังคมทีดี กล่าวคือต้องรู้จกักาลเทศะทงัใน

เรืองของการแต่งกาย การเจรจาทีเหมาะสมแก่เวลาและสถานที รู้ว่าเมือไหร่ควรเริมตน้

บทสนทนา และรู้วิธีทีจะปิดบทสนทนาอยา่งไร รวมไปถึงการวางตวัทีเหมาะสมแก่การ

เขา้ถึงง่ายเพือประโยชน์ในการติดต่อ 

7. การติดต่อสือสาร ผู้จดัการศิลปินมีหน้าทีทีจะต้องติดต่อประสานงานต่างๆ จึงจาํเป็น

อย่างยงิทีจะต้องมีเครืองมือสือสารทีทนัสมยันําไปสู่ความสะดวกให้กับการติดต่อ

ประสานงานในธุรกิจวงการบนัเทิง  

8. ทกัษะอืนๆ ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งเป็นบุคคลทีมีความพยายามสูง อดทนแต่ไม่ใช้อาํนาจ

จนเกินไป ตอ้งมีความเป็นนกัขายทีดี ทาํให้ผู ้สนบัสนุนเกิดความสนใจในตวัศิลปิน    

ทาํใหศิ้ลปินไดรั้บความนิยม อีกทงัผูจ้ดัการศิลปินนนัยงัตอ้งเป็นนกับริหารเวลาให้เกิด

ความประโยชน์ ในการทาํงาน มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณ 

ทีสําคญัตอ้งไม่ลืมเป้าหมายในการทาํงานตงัแต่ตน้ ไม่ทําให้ศิลปินเกิดความไขวเ้ขว 

จากการผิดหวงัในการทาํงานซึงสามารถเกิดขึนได้ สร้างให้ศิลปินเกิดความมุ่งมนั       

อยู่เสมอ ทกัษะสุดท้ายทีมีความสําคญัและจาํเป็นทีสุด ในการเป็นผู้จดัการศิลปิน

กล่าวคือ การรู้จกัการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาอาจจะเกิดจากงานไม่เป็นไปตามที

วางแผนไวห้รือปัญหาทีเกิดความขดัแยง้ของบุคคลกบัองค์กร การแก้ไขปัญหาระหว่าง

บุคคล ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งสามารถหาวธีิทีดีทีสุดและเกิดผลเสียน้อยทีสุดในการแก้ไข

ปัญหา และต้องเป็นบุคคลทีสามารถพึงพาได้เมืองานไม่เป็นไปตามแผนทีวางไว ้     

รวมไปถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่าปัญหาทีเกิดขึนคืออะไรก่อนการแก้ไข

ปัญหาหรือก่อนทีจะกลายเป็นปัญหาใหญ่10 

จากการเรียนรู้ในกฎแห่งการบริหารสําหรับผู้จดัการศิลปิน ผู ้ศึกษาได้องค์ความรู้           

จากความรู้นีสามารถเชือมโยงได้ ก ับระบบของกระบวนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ        

                                                        
10

Paul Allen. Artist Management for the music business Amsterdam: Elsevier/Focal press, c2011. 
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วา่ดว้ยการเป็นผูพ้ฒันาศิลปินในค่ายเพลงอิสระนนั ควรจะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์ทงัในเรืองของ

ตวัผลงานเพลงของศิลปิน ภาพลักษณ์ อีกทงัการให้ความคิดอิสระกับศิลปินซึงเป็นเรืองของ

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีสามารถส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํงาน ดงัการศึกษาจากข้อมูล           

ทีกล่าววา่ “การวางแผนและการบริหารงานของทีมสนบัสนุนศิลปินความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปิน                         

กบัผูจ้ดัการเป็นความสัมพนัธ์ทีสนิทแนบแน่นกวา่ในธุรกิจอืนทวัไป และมีลกัษณะคลา้ยความเป็น

หุน้ส่วนมาก มีระดบัของความไวว้างใจสูง มีการร่วมมือกนัระหว่างผูจ้ดัการกบันายจา้งซึงไม่ค่อย

พบเห็นความสัมพนัธ์เช่นนีในธุรกิจอืนๆ” ถือได้วา่เป็นกระบวนการพฒันาศิลปินในลกัษณะของ

ค่ายเพลงอิสระเลยทีเดียว 

 

5.1 แนวคิดด้านการคัดเลือกศิลปิน 

การคดัเลือกศิลปินนนันบัวา่เป็นขนัตอนแรกในการทีจะเพิมจาํนวนบุคลากร โดยตอ้งมีการ

บริหารจดัการในการเพิมจาํนวนบุคลากร กล่าวได้วา่เป็นการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์คือ กระบวนการในการวางแผนความตอ้งการดา้นทรัพยากร

มนุษย์ขององค์การ เพือนํามาซึงพนักงานทีมีทักษะในการทํางานทีมีคุณภาพ และมีจ ํานวน

พอเหมาะกบัความตอ้งการขององค์การในการปฏิบติังาน โดยประกอบไปดว้ยขนัตอน ดงันี  

1. การพยากรณ์ความตอ้งการพนกังานทีมีคุณสมบติัต่างๆ 

2. การเปรียบเทียบความตอ้งการกบักาํลงัแรงงานในปัจจุบนั 

3. การกําหนดจาํนวนและรูปแบบของพนักงานทีจะสรรหาเข้ามาหรือจาํนวน           

ทีจะตอ้งออกจากงาน11 

เมือมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงตามความต้องการขององค์การแล้วนนัการ

คดัเลือกศิลปินจึงนาํไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลขึนในองค์การ  การคดัเลือกศิลปินหรือการคดัสรร

บุคคล เป็นกลุ่มกิจกรรมขององค์การซึงใช้ปฏิบติัเพือทาํให้เกิดแรงจูงใจให้ผู ้สมัครนนัแสดง

ความสามารถและแ สดงทัศนคติทีองค์การต้องการมาสมัครตามตําแหน่งงานทีเหมาะสม             

เพือส่งเสริมใหอ้งค์การนนับรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์12 

                                                        
11

 John M. Ivancevich. Human resource management., 1939-Boston, Mass : Irwin/McGraw-Hill, 

c1998. P. 708. 

12
 John M. Ivancevich. Human resource management., 1939-Boston, Mass : Irwin/McGraw-Hill, 

c1998. P. 711. 
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 การคดัเลือก จึงถือไดว่้าเป็นกระบวนการคน้หาบุคคลทีเหมาะสมทีสุด สําหรับองคก์ารและ

เหมาะสมกบัตาํแหน่งทีตอ้งการ โดยเป็นการคดัเลือกจากกลุ่มผูส้มคัร13 

                

5.2 การจดัการทรัพยากรมนุษย์  

โดยปกติแลว้การศึกษาดา้นการบริหารธุรกิจจะกล่าวถึงทรัพยากรพืนฐานทีมีความสําคญั

ต่อการจดัการ หรือทีเรียกวา่ “4 Ms” ไดแ้ก่ บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วตัถุดิบ (Material) และ

วธีิการ (Method) โดยทีทรัพยากรเหล่านีจะมีอยู่ในแต่ละองค์การในปริมาณทีจาํกดัและแตกต่างกัน 

ดงันนัผูบ้ริหารทีมีศกัยภาพจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรทีมีอยู่ขององค์การในอตัราส่วนทีเหมาะสมได ้

เพือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ โดยทรัพยากรทีมี

ความสํ าคัญทีสุ ดในทรัพยากรทังสี คือ  “คนหรือ ทรัพ ยากร มนุษ ย์ (Human Resource)”                         

เพราะถึงแมว่้าองค์การมีเงินทุนมาก มีวตัถุดิบทีดีและมีราคาถูกกว่าคู่แข่งขนั มีวิธีการผลิตและ

เทคโนโลยทีีทนัสมยัเพียงใด ถา้องคก์ารขาดบุคคลทีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ  และทศันคติทีดี

ต่อองคก์าร เขา้มาทาํหน้าทีผูใ้ช้และบริหารทรัพยากรทีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ก็อาจส่งผล   

ให้องค์การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ขาดศกัยภาพในการแข่งขนัและการพฒันา และ    

อาจส่งผลถึงความลม้เหลวในการดาํเนินองคก์ารในระยะยาว14 

เลอนิค-ฮอล ไดเ้สนอแนะวา่  “องค์การทงัหลายจะไดเ้ปรียบในการแข่งขนัก็ดว้ยการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ เพราะการได้เปรียบในการแข่งขนัเป็นหวัใจสุดยอดของกลยุทธ์การแข่งขนั        

ซึงจะต้องประกอบไปด้วย สมรรถนะ ทรัพยากร ความสัมพันธ์ และการตดัสินใจ ทีจะทาํให้

องค์การมีโอกาสในตลาดการคา้และช่วยทาํใหไ้ปถึงจุดหรือตาํแหน่งทีตอ้งการ”15 

ซึงการปฏิบติังานในการจดัการทรัพยากรมนุษย์นนัสามารถแบ่งได้จากค่านิยม (Value) 

เป็น 2 ดา้น กล่าวคือ ค่านิยมดา้นคุณภาพ และค่านิยมดา้นคุณธรรม16 ดงันี 

 

 

                                                        
13 Mond, R. Wayne, Noe Robert M., Premeaux., Shane R. Human resource management Upper 

Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1999. P.8. 

14
ผศ. ดร. ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. การจดัการทรัพยากรมนุษย,์2545.  

15
ผศ. ดร. พิชิต เทพวรรณ์. เครืองมือการจดัการทรัพยากรณ์มนุษยส์มยัใหม,่2555. 

16
 ประดิษฐ์ ภิญโญภาศกุล. แผนกลยทุธ์ : กุญแจสู่ความสาํเร็จในการบริหารงานและธุรกิจ., 2548. 
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 ค่านิยมด้านคุณภาพ 

1.  การบริการลูกค้า การให้ความสะดวกสบาย ทาํให้เกิดความพึงพอใจตาม

เป้าหมายทีลูกค้าวางไว ้เช่น งานจา้งแสดงดนตรีต่างๆ มีการผลิตผลงานเพลงทีสอดคลอง

กบัลกัษณะของงานจดัแสดงหรือสินค้าของผู ้วา่จา้งนอกเหนือจากงานเพลงของศิลปิน

นนัๆ หรือมีการบริหารจดัการศิลปินให้ผลิตผลงานเพลงได้อย่างมีคุณภาพตามทีได้

ตงัเป้าหมายไวส้ามารถนาํเสนอผลงานใหก้บัผูส้นับสนุนไดต้รงตามกาํหนดเวลา เป็นตน้  

2.  คุณภาพสินคา้ เนืองจากศิลปินเป็นรูปแบบของสินคา้ทีแตกต่างจากผลิตพนัธ์

อืนๆ เนืองดว้ยศิลปินมีชีวิตจิตใจเป็นตวับุคคล จึงจะหมายถึงการผลิตศิลปินทีมีคุณภาพมี

ความสามารถทงัทางดา้นดนตรี ภาพลกัษณ์ บุคลิกภาพ  

3.  ความทนัสมยั กล่าวไดว้า่ศิลปินทีไดรั้บความนิยมจะตอ้งมีภาพลกัษณ์ทีมีความ

ทนัสมยัหรือ ตอ้งลาํกว่ายุคสมยัเนืองจากศิลปินเป็นเหมือนแรงบนัดาลใจของกลุ่มผูฟั้ง 

หรือแฟนเพลง หากจะไดรั้บความนิยมศิลปินจะเป็นดงัตวัแทนของแนวเพลง แนวการ

แต่งตวั หรือแมก้ระทงัแนวทางการดาํเนินชีวติ 

4.  มีนวตักรรม ในยคุทีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากในการผลิตผลงาน

เพลง อีกทงักบัผู้บริโภคในการฟังเพลง ผู้ผลิตจึงต้องมีนวตักรรมในการทาํเพลงทีมี

คุณภาพและกา้วทนัต่อการเปลียนแปลง จากการประสบปัญหาของผูผ้ลิตอย่างในยุคผนั

ผวนของวงการดนตรีทีมีการก้าวข้ามผ่านระหว่างเทปคาสเซ็ทสู่ยุคซีดี จนกระทงัใน

ปัจจุบนัเป็นยุคดิจิตอลทีทุกๆ อย่างมีการเชือมโยงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทาํใหก้ารทาํงาน

ในการผลิตผลงานเพลง และการประชาสัมพนัธ์นนัเปลียนแปลงไป หากผูผ้ลิตและศิลปิน

ไม่มีการเปลียนแปลงในขณะทีผูบ้ริโภคไดมี้การเปลียนแปลงลกัษณะการบริโภคไปแลว้ก็

อาจส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจได ้

5.  ความเชียวชาญ ผู้ผลิตผลงานเพลงและศิลปินมีความจาํเป็นอย่างยงิทีจะมีความ

เชียวชาญในการผลิตผลงานเพลง อีกทงัยงัตอ้งมีทกัษะทีดีในการแสดงดนตรีเนืองจากใน

ยุคปัจจุบนัศิลปินมีเป็นจาํนวนมาก ศิลปินจึงควรมีศกัยภาพเป็นอย่างดีในการเลน่ดนตรีอกี

ทงัความสามารถอืนๆ ทางดา้นดนตรีเพือใหมี้โอกาสในการประสบความสําเร็จ 

6.  การเจริญเติบโต และผลกาํไร การเจริญเติบโตทีศิลปินจะไดรั้บนนัก็คือจาํนวน

ของความนิยมทีไดรั้บ ไม่วา่จะเป็นการมีจาํนวนแฟนเพลงทีมากขึน งานจา้งทีมากขึน ช่อง

ทางการเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์จากสินค้าต่างๆ ความนิยมทีได้รับของศิลปินจึง

นาํไปสู่ผลกาํไรหรือรายไดที้เพิมมากขนึอีกดว้ย 
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ค่านิยมด้านคุณธรรม  

1.  ความสามคัคี ทาํงานเป็นทีม การทีศิลปินจะผลิตผลงานเพลงออกมาสําเร็จจน

ไดรั้บความนิยมนนัไม่สามารถเกิดขนึไดจ้ากการทาํงานของศิลปินเพียงคนเดียว ยงัต้องมี

การดาํเนินงานร่วมกบัฝ่ายต่างๆ  

2.  คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน การผลิตผลงานเพลงทีตอ้งอาศยัความคิด

สร้างสรรค ์จึงตอ้งมีแนวทางการส่งเสริมการทาํงานให้กบัศิลปินเพือใหเ้กิดความพร้อมใน

การทาํงาน 

3.  ความรับผิดชอบต่อสังคม เมือศิลปินมีคนให้ความนิยมและสนใจ จึงมีผลต่อ

การเป็นตวัอยา่งใหก้บัเยาวชน และบุคคลอืนๆ ในการประพฤติปฏิบติัตน 
 

จากคาํกล่าวขา้งตน้จงึจะเห็นไดว้า่การจดัการทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวทางทีสําคญัในการ

จดัการศิลปินเนืองจากศิลปินนนันบัว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ทีสําคญัเป็นอย่างยิงสําหรับค่ายเพลง

เป็นส่วนสําคญัทีทาํใหค้่ายเพลงไดรั้บความนิยม 

                  

5.3 จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์   (Human Resource Ethics)   เป็นการนําหลกั

จริยธรรมและคุณธรรมมาประยุกตใ์ช้กบับุคคลากรและพนกังานในองค์การ เพือใหก้ารดาํเนินงาน

เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่ในแนวทางของศีลธรรม ดังนนัหลักจริยธรรมในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ก็เหมือนหลกัจริยธรรมโดยทวัไป เช่น ถ้าการดาํเนินธุรกิจไม่มีความซือสัตย ์       

ต่อผูที้เกียวขอ้งกบัลูกคา้ พนกังาน หรือผูถ้ือหุน้ ก็ถือไดว้า่เป็นพฤติกรรมทีไม่มีจริยธรรมทางธุรกิจ                  

ซึงพฤติกรรมทีไม่มีจริยธรรมในองค์การทีเกียวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษย ์ได้แก่ การจดัสภาพการ

ทาํงานไม่ปลอดภยั, การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, การจา้งงานโดยมีการแบ่งแยกเพศหรือสีผิว และ

การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นตน้  

ความสัมพนัธ์ในองค์การนนัเป็นสิทธิและหนา้ทีของทงัสองฝ่ายคือ นายจา้งและพนกังาน 

การทีบุคคลไดป้ระพฤติปฏิบติัในทางทีถูกตอ้ง ซึงสิทธิจะก่อให้เกิดหน้าทีแก่อีกฝ่ายหนึง สําหรับ

นายจา้ง ความรับผิดชอบบางอย่างอาจเป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา ในขณะทีความรับผิดชอบ

บางอย่างเป็นเรืองของจริยธรรม และความถูกตอ้งทางสังคม 

ดงันนันายจ้างจะต้องจดัเตรียมสถานทีทาํงานให้มีความปลอดภยัเพียงพอแก่พนักงาน      

ใหโ้อกาสพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั มีการจ่ายค่าตอบแทนทีเพียงพอและเป็นธรรม ตลอดจน
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เคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น สิทธิในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ    

สิทธิในการจดัการ และสิทธิในการต่อรอง เป็นตน้ 

มีเหตุผลมากมายทีผูบ้ริหารควรจะตอ้งวางตวัเป็นกลางและมีความยติุธรรม กฎเกณฑส์าํคญั

คือ การมีเหตุผล ดงัที ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ปรมจารยด์า้นการบริหารเคยกล่าวไวว้า่ “เขาไม่ใช่พนกังาน 

แต่เขาเป็นคน และผูจ้ดัการควรปฏิบติัต่อคนอยา่งมีศกัดิศรีและดว้ยความนบัถือ” 

เพราะฉะนนัการรับรู้ของพนักงานเกียวกบัความเป็นธรรมมีความสําคญัต่อทุกส่วนงาน 

ขององคก์าร เช่น การรับรู้ถึงความเป็นธรรมจะเกียวโยงถึงการเพิมความมุ่งมนัของพนกังานการเพิม

ความพึงพอใจของพนกังานต่อองคก์าร ต่องาน ต่อผูน้าํ และการเพิมพฤติกรรมการเป็นบุคลากรทีดี

ขององคก์าร17  

 ดว้ยหลกัจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยนี์เองจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้อง        

ทีนาํไปสู่กระบวนการพฒันาศิลปิน เนืองจากศิลปินเป็นทรัพยากรมนุษย์ทีควรจะไดรั้บการดูแล

อย่างเป็นธรรมจากผูพ้ฒันาศิลปิน อีกทงัผูพ้ฒันาศิลปินนนัจะตอ้งส่งเสริมใหศิ้ลปินมีจริยธรรมและ

คุณธรรมเพือเป็นแนวทางการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จ ตลอดจนศิลปินยงัต้องเป็นตวัอย่าง      

ของสังคมและเยาวชนต่อไป 

               

5.4 แนวคิดด้านภาพลักษณ์ 

ภาพลกัษณ์ (Image) ตามพจนานุกรมทางการตลาด (Dictionary of Marketing Terms)      

ไดใ้หค้วามหมายวา่เป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคเกียวกบัสินคา้ สถาบนั ตราสินคา้และบุคคล ซึงอาจจะ

ไดรั้บหรือไม่ไดร้ับการโตต้อบ และอาจเป็นเรืองจริงหรือไม่จริงก็ได ้วตัถุประสงค์ของการตลาด  

จะใหค้วามสําคญักบัภาพลกัษณ์ทีเห็นมากกวา่สิงทีเป็นจริงๆ 

Daniel J. Boorstin ไดเ้สนอไวว้า่ ภาพลกัษณ์เป็นภาพทีมนุษยรั์บรู้ดว้ยการสร้างเหตุการณ์-

เทียม (Pseudo-Events) ซึงเป็นสิงทีจําลองเหตุการณ์ทีไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ เป็นการสร้าง          

ใหเ้ข้าใจง่าย และสามารถเข้าใจไดห้ลายความหมายและต้องมีความน่าเชือถือด้วยในสายตาของ     

ผูรั้บสาร ซึงเขาไดก้ล่าวถึงภาพลกัษณ์ในแง่ต่างๆไว ้6 ประการ ดงันี 
 

1. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีจาํลองขึนมา (An image is synthetic) หรือสังเคราะห์ขึนมามิได้

เกิดขึนเองตามธรรมชาติ เพือการสนองวตัถุประสงค์บางอย่างภายใต้การวางแผนที

กาํหนดไว ้

                                                        
17 ผศ. ดร. พิชิต เทพวรรณ์. เครืองมือการจดัการทรัพยากรณ์มนุษยส์มยัใหม,่2555. 
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2. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีเชือถือได้ (An image is believable) ไม่เกินความเป็นจริงเพราะ

ความน่าเชือถือเป็นหวัใจของภาพลกัษณ์ 

3. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีอยู่นิงและรับรู้ได้ (An image is passive) และต้องไม่ขดัแยง้กับ

ความเป็นจริง แม้ในบางครังจะเป็นภาพทีสร้างขึนก็ตาม แต่ต้องถูกนําเสนอให้

สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงจึงจะไดร้ับความเชือถือ 

4. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีเห็นไดช้ัดเจน (An image is vivid and concrete) คือการพยายาม

สร้างการรับรู้จากนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม ซึงอาจเรียกไดว่้าเป็นการสร้างจนิตนาการ

รูปธรรม เพือใหต้อบสนอง ดึงดูดใจ และดึงดูดความรู้สึกทางอารมณ์ สร้างความสนใจ

และความน่าเชือถือ 

5. ภาพลกัษณ์เป็นสิงทีถูกทาํให้ดูง่าย (An image is simplified) ภาพลกัษณ์จะต้องชดัเจน 

ง่ายต่อการเขา้ใจและจดจาํ มีความแตกต่างโดดเด่น และสือความหมายไดค้รบถว้นตาม

ความตอ้งการ เพือป้องกนัภาพอนัไม่พึงประสงคท์ีจะเกิดขึนจากความไม่ชดัเจน 

6. ภาพลกัษณ์มีความหมายหลายแง่มุม (An image is ambiguous) ภาพลกัษณ์ในบางครัง

อาจเป็นสิงทีดูเหมือนกาํกวม มีลกัษณะทีกาํกึงระหวา่งความคาดหวงักับความเป็นจริง 

เพือใหผู้บ้ริโภคตีความหมายตามความคาดหวงัของตนเอง 
 

สรุปแลว้คาํวา่ “ภาพลักษณ์” นนัจึงหมายถึงภาพทีเกิดขึนในใจของคนเรา ซึงอาจจะเป็น

ภาพทีมีต่อสิงมีชีวติหรือสิงไม่มีชีวติก็ได ้เช่น ภาพทีมีต่อบุคคล สถานที องค์กร สถาบนั  ฯลฯ  มีทงั

ภาพลกัษณ์ทีเป็นบวกและเป็นลบ ซึงภาพทีเกิดขึนนนัอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปขึนอยู่กับการ

ตีความของแต่ละคน ซึงเป็นผลมาจากโครงสร้างทางความคิดทีประกอบไปดว้ยความรู้ ค่านิยม 

ความเชือ และประสบการณ์ทีแต่ละบุคคลไดรั้บรู้มาทงัทางตรงและทางออ้ม ซึงภาพลกัษณ์ทีดีนนั

ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการสังสมทีละเลก็ทีละนอ้ยและเพิมพูนมากขนึจนฝังรากฐานมนัคงแน่นหนา

อยู่ในจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของประชาชน การจะแกไ้ขหรือเปลียนแปลงภาพลกัษณ์ทีเกิดขึน

แลว้นนัจึงค่อนขา้งทาํไดย้าก18  

ดว้ยเหตุนีเองผูพ้ฒันาศิลปินจึงตอ้งใหค้วามสําคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ทีดี และน่าจดจาํ

ใหก้บัศิลปิน เพือใหไ้ดรั้บความสนใจจากผู้ฟัง จนเกิดกระแสของความนิยมขึน อีกทงัยงัตอ้งชียาํ

ภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปินอยู่เสมอ เพราะความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนนัสามารถเปลียนแปลงไดเ้สมอ 

                                                        
18

 ดวงสมร จกัรพนัธุ์. กลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ศิลปิน นกัร้องไทยกบัการรบัรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549. 
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โดยเฉพาะอย่างยิงเมือเกิดภาพลกัษณ์ทีไม่ดีนอกจากจะแก้ไขยากแล้วยงัทาํให้เกิดผลเสียต่อความ

นิยมทีจะเกิดขนึกบัตวัศิลปินเอง 

 

6. กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย 

ในการทาํการตลาดสินคา้หรือบริการใดๆ เราจะมีการกาํหนดส่วนการตลาดสินคา้ทีชดัเจน 

เพราะผูบ้ริโภคหรือองค์กรแต่ละกลุ่มจะมีความตอ้งการในสินคา้ทีแตกต่างกนัไป โดยทวัไปองคก์ร

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีทงัหมด จึงจาํเป็นอย่างยิงว่าองค์กรจะมีการ

แข่งขนักับตลาดทีมีกลุ่มเป้าหมายในแบบทีองค์กรมีความถนดัในการผลิต ในส่วนตลาดทีเรา

แข่งขนันนัเราจะตอ้งมีการวางตาํแหน่งสินคา้หรือบริการของเรา เพือให้สามารถสือถึงคุณค่าไปสู่

ลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน ดว้ยเหตุนีจึงมีปัจจยัทีตอ้งพิจารณาอยู่ 4 ดา้นหลกั อนัประกอบไปดว้ย  
 

1. การแบ่งส่วนตลาด  

2. การกาํหนดตลาดเป้าหมาย  

3. การวางตาํแหน่งทางการตลาด                                            

4. กลยทุธ์ดา้นแบรนด ์
 

ตามลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภคหรือองค์กรทีเหมือนกัน และมีความต้องการแบ่งส่วน                        

การตลาดคลา้ยกนั อีกทงัยงัมีกิริยาตอบสนองต่อส่วนผสมของการตลาดชุดเดียวกันไปในทิศทาง

เดียวกนั เพือให้เห็นโอกาสทีมีอยู่ในแต่ละส่วนตลาดจึงเลือกตลาดเป้าหมายทีเหมาะสมกบัความ

เชียวชาญขององคก์ร 
 

1. การแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค 

ภูมิศาสตร์ เช่น ในเมือง, ภาคกลาง,  

ประชากรศาสตร์ เช่น ช่วงอายุ, เพศ, สถานภาพสมรส, ครอบครัว, การศึกษา, 

อาชีพ, รายได ้

2. การกาํหนดตลาดเป้าหมายเมือมีการแบ่งส่วนการตลาดแลว้ เราจึงสามารถเลือกไดว่้า

กลุ่มเป้าหมายใดเป็นกลุ่มเป้าหมายทีเหมาะกบัองค์กรของเราในการกาํหนดเป้าหมาย 
 

วธีิการเลือกส่วนตลาดแบ่งออกไดเ้ป็น 4 วิธี 

1.  การตลาดมวลชน โดยมองตลาดทงัหมดไม่แตกต่าง ไม่แบ่งส่วน ใช้ส่วน

ประสมทางการตลาดชุดเดียว 

2.  การตลาดแตกต่าง โดยมองส่วนตลาดแตกต่างกัน โดยใช้ส่วนประสมทาง

การตลาดทีแตกต่างกนัออกเป็นแต่ละส่วน 
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3. การตลาดเฉพาะส่วน โดยเลือกแข่งขนัเฉพาะส่วนทีองค์กรเชือว่าตนนนั        

มีความเชียวชาญเป็นพิเศษซึงวิธีนีเป็นวธีิทีองค์กรขนาดเล็กใช้ในการแข่งขนั

กบัองคก์รขนาดใหญ่ 

4. การตลาดจุลภาค เพือตอบสนองลูกค้ารายบุคคล เช่นการทาํเพลงประกอบ

โฆษณา 
 

การวางตาํแหน่งทางการตลาดเป็นการวางตาํแหน่งสินคา้หรือบริการของเราไวใ้นใจลูกคา้

ให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากของคู่แข่ง ตรงกับความต้องการของลูกค้าทงันีเพือความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ยกตวัอย่างเช่น ถา้เปรียบนาฬิกาโรเลก็ซ์กบัคาซิโอ โรเลก็ซ์ไดเ้ปรียบเรือง

ของความหรูหรา แต่โรเลก็ซ์ดอ้ยกวา่ในเรืองของราคา 
 

คุณค่าในสายตาลูกคา้ จะเกิดความแตกต่างในดา้นต่างๆ ไดด้งันี 

คุณค่าดา้นผลิตภณัฑ์ : คุณภาพ ประโยชน์ รูปแบบ 

คุณค่าดา้นบริการ : ความรวดเร็ว มีบริการตลอด 24 ชวัโมง 

คุณค่าดา้นช่องทาง : หาซือไดง้่าย 

คุณค่าดา้นบุคลากร : มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 

คุณค่าดา้นภาพลกัษณ์ : ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้ใชแ้ลว้ดูดีมีรสนิยม 

กลยุทธ์ด ้านแบรนด์ ซึงแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงชือยีห้อเท่านัน แต่แบรนด์นนัย ังได้

หมายความรวมไปถึงชือเสียงของผลิตภณัฑ์เป็นความหมายทีมีคุณค่าในใจของลูกค้าเมือนึกถึง    

ชือแบรนดห์นึงๆ ถือไดว่้าเป็นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็นเรืองของ

ราคา ถุงใส่สินคา้ หรือแมก้ระทงัใบเสร็จ19 

ซึงกลยุทธ์ดา้นแบรนด์นีเอง ถือวา่มีความเชือมโยงต่อศิลปิน และผูจ้ดัการศิลปินในการ

ทาํงาน ศิลปินก็สามารถกล่าวไดว้่าเป็นแบรนด์ของค่ายเพลงนนัเอง ผูจ้ดัการศิลปินจึงมีหน้าที

ส่งเสริมแบรนด์ตามหลกัการการทํางานขององค์การ ทาํให้ผู้ฟังให้ความสนใจกับแบรนด์หรือ 

ศิลปินอย่างต่อเนืองจนเป็นทีนิยม  

 

7. แนวคิดด้านสือประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์คือการสือสารทีมีการวางแผน และเป็นการสือสารเพือการชักจูงใจ

(Persuasive Communication) โดยการจดัวางรูปแบบขึน เพือให้มีอิทธิพลเหนือกลุ่มประชาชนทีมี

ความหมายอยา่งสําคญัต่อหน่วยงานนนั 

                                                        
19

ประดิษฐ์ ภิญโญภาศกุล. แผนกลยทุธ์ : กุญแจสู่ความสาํเร็จในการบริหารงานและธุรกิจ., 2548. 
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 สิงสําคญัของคาํจาํกดัความข้างต้นนี คือ “การวางแผน” “การจูงใจ” “การสือสาร” และ                  

“กลุ่มประชาชนทีมีความหมายอย่างสําคญัต่อหน่วยงานนนั”  เราทราบวา่การประชาสัมพนัธ์มิใช่ 

สิงทีเกิดขึนอย่างบงัเอิญ แต่ทว่าเกิดขึนจากการวางแผนอย่างระมดัระวงั ส่วนทีตอ้งมีการสือสาร     

ก็เพราะว่าการประชาสัมพันธ์นันเราจะต้องสือสารเผยแพร่ไปยงักลุ่มชนต่างๆทีเราต้องการ          

แต่สิงสําคญัยิงในทีนีคือ “การจูงใจ” ซึงเป็นกิจกรรมของมนุษย ์ (Human Activity) ทีมีมานบัแต่

โบราณกาลแล้ว เช่น การพูดจูงใจของทนายความขณะเสนอคดีต่อคณะลูกขุน การเทศนาจูงใจ   

ของนกับวช พ่อคา้พูดจูงใจให้ผูค้นซือสินคา้ของตน รวมทงัการพูดจูงใจในรณรงค์แข่งขนัเพือการ

เลือกตงั ฯลฯ เหล่านีล้วนแล้วแต่ตอ้งอาศัยการจูงใจทงัสิน เพือผลแห่งความเชือถือหรือปฏิบติั    

ตามสิงทีเราประสงค ์
 

1. การประชาสัมพันธ์ คือ สถานการณ์ การกระทาํ หรือคาํพูดใดๆ ทีทรงอิทธิพลต่อ

ประชาชน 

2. การประชาสัมพันธ์ คือ ศิลปะในการทําให้บริษทัของท่านเป็นทีนิยมชมชอบและ              

ยกย่องนบัถือของพนักงานลูกจา้งภายในบริษทั รวมทงัลูกค้า และประชาชนซึงเป็น    

ผูซื้อจากบริษทัและประชาชนซึงบริษทัขายสินคา้ให้ 

3. การประชาสัมพนัธ์ คือการสือสารความคิดอย่างมีทกัษะไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ   

โดยมีจุดมุ่งหมายใหไ้ดผ้ลสมดงัทีเราตงัความปรารถนาไว ้

4. การประชาสัมพนัธ์ คือการค้นหาว่าประชาชนชอบอะไรในตวัเรา และทาํสิงนัน       

ใหม้ากขึน และคน้หาว่าประชาชนไม่ชอบอะไรในตวัเรา แลว้ทาํสิงนนัให้ลดนอ้ยลง 

5. การประชาสัมพนัธ์ คือ ภาระหน้าทีของฝ่ายบริหารทีจะประเมินถึงทศันคติหรือ    

ความคิดเห็นของประชาชน แลว้จดัตงันโยบายต่างๆ ขององค์การให้สอดคลอ้งกับ

ผลประโยชน์และความตอ้งการของประชาชน รวมทงัการดาํเนินการปฏิบติังานด้วย

การติดต่อสือสารเพือใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจและยอมรับในหน่วยงาน  
 

ดว้ยเหตุนีจึงจะกล่าวไดว้า่การประชาสัมพนัธ์ คือการติดต่อสือสารและการสือความหมาย

ทางดา้นความคิดเห็นจากองคก์ารสถาบนัไปสู่กลุ่มประชาชนทีเกียวขอ้ง รวมทงัรับฟังความคิดเห็น

และประชามติทีประชาชนมีต่อองค์การสถาบนัด้วยความพยายามอย่างจริงใจ โดยมุ่งทีจะสร้าง

ผลประโยชน์ร่วมกนัและช่วยใหส้ถาบนัสามารถปรับตวัเองให้สอดคลอ้งกลมกลืน (Harmonious 

Adjustment) กับสังคมได้ ฉะนันการประชาสัมพันธ์ จึงถูกนํามาใช้ในล ักษณะความหมาย                

3 ประการ ดว้ยกนัคือ 
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1. การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การสถาบนักบักลุ่มประชาชน 

2. วิธีการทีองค์การสถาบนัใชเ้พือสร้างความสัมพนัธ์ 

3. คุณภาพและสถานภาพแห่งความสัมพนัธ์นนัๆ20 
 

หลกัในการประชาสัมพนัธ์ มี 2 ประเภท21 ดงันี 

1. สือทีนกัประชาสัมพนัธ์สามารถควบคุมได ้

1.1 สามารถควบคุมได้ทงัการผลิต กล่าวคือ เนือหาสาระ วิธีการนําเสนอ รูปแบบ

เทคนิคในการเผยแพร่ 

1.2 สือมวลชนทีนักประชาสัมพันธ์ได้ซือเนือที และเวลา เพือเผยแพร่ข่าวสาร             

ทีตอ้งการหรืออาจเป็นขอ้ตกลงกบัสือมวลชน (Barter) ทีใหเ้นือทีและเวลาเพือให้

เผยแพร่เหมือนกบัการจ่ายเงินซือ 

2. สือทีนกัประชาสัมพนัธ์ไม่สามารถควบคุมได ้

2.1 สือมวลชนทีนกัประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ ซึงปกติจะมีความ

เป็นอิสระ มีพินิจเป็นของตนเองทีจะพิจารณาตดัสินวา่อะไรน่าจะเป็นข่าวได ้

2.2 สือบุคคล ปกติบุคคลมีสิทธิส่วนตวั และมีอิสระไม่สามารถจะไปควบคุมได ้

บุคคลทีเผยแพร่ข่าวสารออกไป และสาธารณชนให้ความเชือถือสูงนนั นอกจาก

จะเป็นผูน้าํทางความคิดแลว้ มกัเป็นพนกังานหรือผูร่้วมกิจกรรม 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้ของสือทงั 2 ประเภท นนัมีความแตกต่างกนั เมือผูจ้ดัการศิลปินจะต้องมี

การดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ จึงจาํเป็นจะตอ้งใชสื้อทงั 2 ประเภทควบคู่กนั เพือส่งเสริม

ใหเ้กิดการประชาสัมพนัธ์ทีดีมีความน่าเชือถือ น่าสนใจ และผูฟั้งไดรั้บขอ้มูลทีตรงกนัจากสือทงั 2 

ประเภทอีกดว้ย  
 

สามารถแบ่งสือทีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 5 ประเภทดงันี 

1. สือประเภทคําพูด ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ เครืองขยายเสียง                  

แถบเสียง แผ่นเสียง 

                                                        
20 สํานักพฒันานโยบายและแผนการประชาสัมพนัธส่์วนประเมินผล,  แนวคิดทฤษฎีต่างๆทีเกียวขอ้ง

กบัการประชาสมัพนัธแ์ละการสือสารมวลชน., 2555. 

21
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2. สือประเภทลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ เอกสารสิงพิมพ์ชนิดต่างๆ หนงัสือพิมพ์

รายวนั นิตยสาร วารสาร จุลสาร เอกสารแผ่นพบั หนงัสือเล่มเล็ก โปสเตอร์ 

ใบปลิว รายงานประจาํปี วารสารประชาสัมพนัธ์ วดีีโอเทป โทรเลข โทรสาร 

รวมทงัคอมพิวเตอร์ 

3. สือประเภทภาพและสัญลกัษณ์ ได้แก่  การแสดงภาพแผ่นป้าย โฆษณาริม   

ทางหลวง ป้ายประชาสัมพนัธ์หรือป้ายโฆษณาขา้งรถประจาํทางหรือทา้ยรถ

ประจาํทาง ป้ายตามทีพกัผูโ้ดยสารประจาํทาง สถานีรถไฟฟ้า ป้ายตามสีแยก

และริมทางด่วน 

4. สือประเภทภาพและเสียงหรือสืออิเลก็ทรอนิกส์ ซึงรวมทงัวิทยุและโทรทศัน์ 

อีกทงัสืออินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอย่างสูงในยุคนี 

5. สือเบด็เตล็ด ไดแ้ก่ จดหมายส่งตรงไปยงัผู ้รับ แผ่นผา้ เครืองใช้ ของชาํร่วย

ต่างๆ เช่นไมขี้ดไฟ กระเป๋าหรือถุงใส่ของ เสือยืดปฏิทิน ฯลฯ สือประเภทนี

มกัจะใช้ผสมกบัสืออืนๆ เพือเป็นการเตือนหรือใหร้ะลึกจดจาํข่าวสารแก่ผูช้ม

อีกดว้ย22 
 

จากหลกัการแนวคิดด้านสือประชาสัมพนัธ์ทีได้กล่าวมาขา้งตน้นัน จึงจะเห็นได้ว่าการ

ประชาสัมพนัธ์นนัมีบทบาทต่อการได้รับความนิยมของศิลปิน เพือศึกษาให้ได้รับความรู้ความ

เข้าใจว่าทัง 2 บริษ ัท มีแนวทางในการพัฒนาศิลปินอย่างไร จนกระทังมีนโยบายในการ

ประชาสัมพนัธ์อย่างไรให้ศิลปินนนัไดรั้บความนิยม 

 

8. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

ณัฐภรณ์ สถิรกุล ไดศึ้กษาวิจยัเรือง กระบวนการสร้างนกัร้องยอดนิยม ของบริษทั แกรมมี 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้ทราบถึงขนัตอนและวธีิการสร้างนักร้อง      

ยอดนิยมของแกรมมี 

ผลการวจิยัพบวา่แทจ้ริงแลว้ “กระบวนการสร้างนกัร้อง” เป็นเพียงเครืองมือหนึงทีช่วยให้

บริษทั แกรมมี สามารถสร้างนกัร้องขึนมาไดอ้ย่างมีระบบระเบียบแบบแผน อนัก่อใหเ้กิดมาตรฐาน

ในการสร้างงาน และในผลงานระดบัหนึง ตวักระบวนการช่วยทาํใหที้มงานผูเ้ชียวชาญในทุกๆฝ่าย

                                                        
22
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สามารถประสานการทาํงาน ความคิดดว้ยกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบัหนึง อนัช่วยให้การ

สร้างนักร้องเป็นไปได้อย่างราบรืน แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในการสร้างนักร้อง         

ใหก้ลายเป็นนกัร้องยอดนิยมขนึไดน้นั นอกจากจะตอ้งมีกระบวนการทีดีแลว้ ยงัตอ้งอาศยัปัจจยัทีมี

ความสําคญัอย่างยิง อีก 4 ประการ ไดแ้ก่ 
 

1. ผูบ้ริหารทีมีความสามารถในการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ตลาดคนฟังเพลง แนวโน้ม 

ทิศทางความนิยม 

2. การสร้างผลงานเพลงทีมีความลงตัวให้กับนักร้อง ความสามารถของทีมงานใน          

การสร้าง 

3. นกัร้องเป็นผูมี้ความสามารถอย่างแทจ้ริง 

4. มีการสร้างภาพลกัษณ์ทลีงตวัใหก้บันกัร้อง 
 

เมือมีกระบวนการสร้างนกัร้องทีดี มีปัจจยัครบทงั 4 ประการแลว้ การเป็นนกัร้องยอดนิยม 

ยงัมีลกัษณะทีไม่คงทีตายตวั แต่จะมีอยู่หรือเป็นอยู่แค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึงเท่านนั โดยมากจะอยู่

ในช่วงของการโปรโมทอลับัมเท่านนั อีกทงัยงัมีการผนัเปลียนไปตามปัจจยัและองค์ประกอบ     

นนัคือแม้วา่นกัร้องทุกคนจะผ่านกระบวนการสร้างเดียวกนั แต่ก็สามารถไดรั้บความสําเร็จหรือ

ไดรั้บความนิยมทีไม่เหมือนกันซึงสามารถเกิดไดจ้ากปัจจยัภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น

เรืองราวส่วนตวัของศิลปิน เหตุการณ์บา้นเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุนีแทจ้ริงแลว้การเป็นนกัร้องยอดนิยมได้นนั ต้องมาจากปัจจยัหลายๆ ประการ

รวมกันอย่างสอดคล้อง กลมกลืน นักร้องยอดนิยมไม่อาจเกิดขึนได้จากปัจจยัใดปัจจยัหนึง        

เพียงประการเดียว และการเป็นนกัร้องยอดนิยมนนั มีลกัษณะทีไม่คงทีตายตวั เนืองจากนกัร้อง    

ยอดนิยม เป็นลกัษณะของการนิยมทีผกพนัเปลียนแปลงไปตามปัจจยั และองค์ประกอบหลายๆ 

ประการรวมทงัยคุสมยัดว้ย 
 

กิติพนธ์  นาคประชา ไดศึ้กษาวิจยัเรือง โครงการจดัตงัค่ายเพลงขนาดเล็กในยุคดิจิตอล 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจ และหารูปแบบการบริหาร

จัดการทีเหมาะสมสําหรับค่ายเพลงขนาดเล็ก ในภาวะอุตสาหกรรมเพลงประสบปัญหา              

อย่างในปัจจุบนั 

ผลการวจิยัพบวา่  ปัญหาสําคญัทีค่ายเพลงกาํลงัประสบอยูใ่นยุคปัจจุบนั คือรายไดท้ีลดลง

อนัเนืองมาจากสินคา้ละเมิดลิขสิทธิ ทงัในรูปแบบซีดีและแผ่น mp3 รวมถึงการดาวน์โหลดเพลง

โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายทางเวบ็ไซต ์หรือผ่านทางโปรแกรมแชร์ไฟล์ อีกทงัความทนัสมยัของอุปกรณ์

พกพาต่างๆทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลทีผูป้ระกอบการตอ้งปรับตวักบัยอดขายทีลดลง เพือหารายได้
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เข้ามาแทนทีสินคา้เพลงทีลดลงสําหรับค่ายเพลงขนาดใหญ่ แต่ในส่วนของค่ายเพลงขนาดเล็ก      

ไม่ค่อยให้ความสนใจในด้านธุรกิจมากนกั แต่มุ่งไปทีการสร้างสรรค์ผลงานเพลงในแบบทีเป็น

ตวัตนของศิลปินและทางค่ายตอ้งการนาํเสนอ เพือตอบสนองกลุ่มผูฟั้งทีติดตามผลงานของทางคา่ย

อย่างสมาํเสมอ 

ดงันนัโครงการจดัตงัค่ายเพลงขนาดเล็กในยุคดิจิตอล จึงเป็นโครงการทางวฒันธรรมทีมี

ความสนใจในการลงทุน และมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั ซึงการดาํเนินงานของค่ายเพลงไม่ได้

มุ่งหวงักาํไรสูงสุด แต่ตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงในแบบทีทางค่ายตอ้งการ และสามารถดาํเนิน

ธุรกิจไดใ้นระยะยาว อีกทงัคาํนึงถึงความพึงพอใจของศิลปินทีรวมงานกบัทางค่ายโดยพยายามทีจะ

สร้างรายไดอ้ย่างสูงสุดจากช่องทางต่างๆใหก้บัศิลปินผูส้ร้างสรรค์ผลงานเพลง เพือเป็นทางเลือก   

ทีมีแนวทางชดัเจนใหก้บัผูฟั้งในอุตสาหกรรมเพลง 
 

ปิยา พงศ์กุลภาไดศ้ึกษาวจิยัเรือง กลยุทธ์ในการบริหารศิลปินในยุคผนัผวน กรณีศึกษา 

บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบการ

บริหารจดัการและปัญหาการบริหารจดัการของ บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) เพือนาํไปสู่การ

วเิคราะห์กลยุทธ์ในการบริหารศิลปินใหมี้ความยงัยนื 

ผลของการศึกษาพบว่ารูปแบบในการบริหารจดัการศิลปินพบว่า ทงั 2 บริษทั มีขนัตอน   

ในการจดัการศิลปินทีคล้ายคลึงกนั แตกต่างกนัทีระบบการทาํงาน และวิธีการจดัการของแต่ละ

ขนัตอน 

นอกจากนนัปัญหาทีพบในการบริหารจัดการศิลปินส่วนใหญ่เกิดมาจากการทีศิลปิน     

เป็นมนุษย์ ทาํให้การบริหารจดัการ และการควบคุมให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจึงทาํได้ยาก 

ตลอดจนปัจจยัภายนอกองค์กรในเรืองของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลให้

กระทบต่อความนิยม และการประสบความสําเร็จของศิลปินนนัๆ  

อีกทงัศิลปินจะตอ้งมีรูปลกัษณ์ และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีโดดเด่น ตลอดจนความสามารถ

ทีไดรั้บการพฒันามาเป็นอย่างดี และต้องมีภาพลกัษณ์ทีเป็นคนดี และเป็นตวัอย่างทีดีของสังคม   

จึงจะเป็นทียอมรับ 
 

ฐิติมา ธารารัตนกุล ได้ศึกษาวิจ ัยเรือง กระบวนการสือสารกลุ่มและอัตลักษณ์ของ                      

“ศิลปินอินดี” มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการก่อกาํเนิดของศิลปินอินดีในประเทศไทยตลอดจนศึกษา

กระบวนการสือสารกลุ่มและอตัลกัษณ์ของศิลปินเพลงอินดีในประเทศไทย รูปแบบการวิจยัเป็น

งานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากลุ่มตวัอย่างดงันี ศิลปินอินดีในอดีตทีประสบ

ความสําเร็จ 3 คน, ศิลปินอินดีในปัจจบุนัจาํนวน 10 คน, เจา้ของค่ายเพลงอินดี 4 คน, ตวัแทนกลุ่ม
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หรือสมาคมอินดี 1 คน, เจา้ของบริษทัจดัจาํหน่ายงานเพลงอินดี 1 คน และเจา้ของร้านค้าปลีกย่อยที

จดัจาํหน่ายเพลงอินดี 4 คน 

ผลการวจิยัพบวา่ พฒันาการของกระบวนการก่อกาํเนิดศิลปินเพลงอินดีในประเทศไทยมี 6 

ระยะ คือ 1. ยุคใตดิ้น คือ อินดี 2. ดีเจวาสนากบัของนอก 3. โมเดิร์นด็อก ยุคทองของเพลงอินดี 4. 

ฟ้าเปลียนสีหลงัโมเดิร์นด็อก 5. ระลอกเลก็ทีกลบัมา และ 6. คน้หา "อินดี" ในยุคปัจจบุนั  

กระบวนการสือสารกลุ่มของศิลปินอินดีจะเป็นการสือสารระหว่างบุคคล เนืองจากกลุ่ม

ศิลปินมีขนาดเล็ก โดยมากนนัมกัจะเป็นกลุ่มเพือนกนัตงัแต่สมยัเรียน ทาํให้มีทศันิคติไปในทิศทาง

เดียวกนั หรือคลา้ยกนั ส่งผลใหก้ารทาํงานนนัง่ายขึน ไม่วา่จะเป็นทีห้องบนัทึกเสียงหรือบา้นของ

สมาชิกในวงคนใดคนหนึง แต่ละคนจะมีหนา้ทีรับผิดชอบงานทีตนนนัมีความถนดั ทาํงานอย่างมี

อิสระ  

อตัลกัษณ์ของศิลปินอินดี คือ เอกลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะของวง ซึงมีความแตกต่างกนั

ออกไป ไม่วา่จะเป็นเรืองของชือวง, บุคลิกลกัษณะท่าทางของสมาชิกในวง, การแต่งกาย, แนวเพลง

, เนือหาของบทเพลง, ขนัตอนวธีิการทาํงาน และรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ต สิงต่างๆ เหลา่นีเองถอื

เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละวง แต่อย่างไรก็ตามสิงทีศิลปินอินดีมีเหมือนกนั นนัก็คือการได้

สร้างสรรคผ์ลงานผ่านจินตนาการ ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง และการแสดงดนตรี โดยไม่มีการ

บงัคบัจาํกดัรูปแบบ กระบวนการสือสารกลุ่ม สามารถสร้างการดาํรงไวซึ้งอตัลกัษณ์ให้กบัศิลปิน

อินดีได ้เพราะกระบวนการสือสารกลุ่มทาํใหเ้กิดแรงสนบัสนุนจนสามารถดาํเนินงานตอ่ไปได ้และ

แรงสกดัจะเป็นการลดความเขม้แขง็ของอตัลกัษณ์ความเป็นศิลปินอินดีลงไป แรงสนบัสนุนทีทาํให้

ศิลปินอินดีดาํรงอยู่ได้นนัก็คือ การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรของกลุ่มอินดีดว้ยกันเอง ตลอดจนมี

ช่องทางจาํหน่ายผลงานจากบริษทัจดัจาํหน่ายและร้านคา้ปลีกสําหรับเพลงอินดี 
 

สุมาลี เจือประสิทธิ ไดศึ้กษาวจิยัเรือง การบริหารจดัการธุรกิจเพลงอินดีในประเทศไทย 

การศึกษาวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาพฒันาการของธุรกิจเพลงอินดีในประเทศไทย และ 

โครงสร้างการบริหารธุรกิจ เพลงอินดีในประเทศไทย เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ใช้วธีิการสัมภาษณ์

เจาะลึกผูบ้ริหารธุรกิจเพลงอินดี วเิคราะห์เอกสาร และผลงานเพลงตลอดจนการสังเกตการณ์อยา่งมี

ส่วนร่วมของผูวิ้จยั แนวคิดสําคญัทีใช้ในการศึกษาคือแนวคิดธุรกิจเพลงและแนวคิดศิลปะแนว

โพสต ์อิมเพรสชนันิสซึม และเอก็เพรสชนันิสซึม  

ผลการศึกษาพบวา่ ธุรกิจเพลงอินดีในประเทศไทยมีพฒันาการแบ่งเป็น 5 ยุค ไดแ้ก่ 1. ก่อน 

พ.ศ. 2532-2536) มีตน้กาํเนิดจากเพลงใตดิ้น 2. ยุคขยายตวั (พ.ศ. 2537-2539) เป็นช่วงกระแสอลั

เตอร์เนทีฟรุ่งเรือง มีค่ายเพลงอินดีเกิดขึนจาํนวนมาก 3. ยุคกลืนกลาย(พ.ศ. 2540-2542) เป็นยุคที

ค่ายเพลงต่างชาติ และค่ายเพลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงมาร่วมแข่งขนัในตลาดเพลงอินดีจนไม่
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เกิดความแตกต่างของงานเพลง 4. ยุคสร้างตวัตน(พ.ศ. 2543-2544) เพลงอินดีกลบัมาเฟืองฟูอีกครัง

หลงัจากมีสถานีวทิยา แฟต เรดิโอมาสร้างกระแส เกิดค่ายเพลงอินดีหน้าใหม่ทีมีคุณภาพ 5. เพลง

อินดียุคกระแสทางเลือก(พ.ศ. 2545-2548) แนวเพลงอินดีมีความเจริญเติบโตสูงสุด มีค่ายเพลงอินดี

ขนาดเลก็เกิดขนึมากมาย จนทาํใหเ้พลงอินดีนนัมีอิทธิพลสูงมากก่อให้เกิดกระแส “เด็กแนว” ขึน  

ภายในโครงสร้างการบริหารธุรกิจเพลงอินดีในประเทศไทย วิธีการผลิตเพลงอินดีมี 3 แบบ

ไดแ้ก่ 1. การทาํงานแบบศิลปินเดียว 2. การทาํงานแบบรวมศิลปิน 3. แบบมาสเตอร์สําเร็จรูป ค่าย

เพลงอินดีส่วนใหญ่ใชว้ธีิการผลิตแบบที 1 ผสม กบัแบบที 2 ส่วนแบบมาสเตอร์สําเร็จรูป ส่วนใหญ่

เป็นค่ายเพลงอินดีภายใตอุ้ตสาหกรรมขนาดใหญ ่ซึงในดา้นผลงานเพลงนนัไม่มีแนวเพลงกาํหนด

เฉพาะเจาะจงวา่เป็นแนวเพลงใด กล่าวคือศิลปินอินดีนนัมีแนวเพลงทีหลากหลาย เกิดจากความ

ถนดัความชอบและสนใจส่วนตวัของศิลปิน ผลิตผลงานเพือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง   

นอกจากนีการเผยแพร่และสือสารผลงานเพลงอินดี มีความสําคญัต่อโครงสร้างการ

บริหารธุรกิจ เริมตน้ด้วยการสือสารโดยตวัตนของศิลปินอินดี มีความสําคญัเทียบเท่า กับการ

สือสารมวลชน การใช้สือมวนชน พบว่า ค่ายเพลงอินดีส่วนมากเน้นการสือสารทางสือวิทยุมาก

ทีสุด และมีการผลิตมิวสิควิดีโอเพือเผยแพร่ทางโทรทศัน์ สําหรับการบริหารการจาํหน่าย เป็น

ระบบทียดืหยุ่นเพือรองรับค่ายเพลงและศิลปินอินดีทีมีจาํนวนมาก 
 

     ปิยะนันท์ นิมกิงรัตน์ ไดศึ้กษาวิจยัเรืองอตัลักษณ์และปรากฏการณ์เพลงใต้ดินใน

สังคมไทยปัจจุบนั เป็นงานวิจยัทีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 3 ขอ้ดงัต่อไปนี 1. เพือศึกษาประวติั

ความเป็นมาของเพลงใตดิ้นไทย 2. เพือศึกษาถึง อตัลกัษณ์ของเพลงใต้ดินไทยในปัจจุบนั 3. เพือ

ศึกษาถึงปรากฏการณ์ของเพลงใตดิ้นไทยทีมีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบนัโดยศึกษาเพลงใต้

ดินไทยในช่วงระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2546  

โดยใช้วธีิการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากบุคคลทีเกียวข้องในวงการเพลงใตดิ้นและ

วงการเพลงไทย รวมถึงการเก็บขอ้มูลจากเอกสาร  

ผลจากการศึกษาพบวา่เพลงใตดิ้นของประเทศไทยนนัมีความคลา้ยคลึงกบัเพลงใตดิ้นของ

ต่างประเทศ เนืองจากในตอนแรกนนัมีจุดประสงค์เพือถ่ายทอดถึงความยากลาํบากของชีวติ ต่อมา

เมือเพลงเหล่านีถูกใชเ้ป็นสือในการจุดประกายความคิดของกลุ่มวยัรุ่น อย่างต่อเนืองจนมาถึงยุค

ปัจจุบนัเมือเพลงใตดิ้นไดเ้ปลียนบทบาทกลายเป็นตวัแทนของความคิดสร้างสรรค์ เป็นการทาํงาน

ของศิลปินอิสระ หรือค่ายเพลงอิสระ โดยไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงเป็นไปตามความต้องการ

ของดนตรีในกระแสหลกั และไม่ไดห้วงัผลสําเร็จจากยอดขายเหมือนค่ายเพลงขนาดใหญ่ อีกทงัยงั

มีชือเรียกแตกต่างไปจากเดิมทีเรียกว่าเพลงใตดิ้นเป็น “เพลงอินดี”   
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ผลของการศึกษาอตัลกัษณ์ดา้นดนตรีของเพลงใต้ดินไทยโดยมีตวัอย่าง 16 เพลง พบว่า       
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเพลงไทยสมยันิยมทวัไป แต่ในบางเพลงจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเรือง

ของการออกแบบเสียงของเครืองดนตรีโดยใชซิ้นธิไซเซอร์เขา้มาช่วย ใชล้กัษณะการร้องในหลาย

รูปแบบ ได้แก่ การร้องตามท่วงทาํนองปกติการร้องแบบแนวร็อค และการร้องกึงพูดเพือเพิม

บรรยากาศในเพลง ทางดา้นเนือหาพบวา่เนือหาส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเนือหาทีมีเรืองเกียวกบัความรัก 

นอกจากนนัเป็นเรืองเกียวกับอารมณ์ความรู้สึกในการแสวงหาอิสระและจุดมุ่งหมายในชีวิต 

สะทอ้นถึงมุมมองวถิีชีวติและความคิดของคนในยุคปัจจุบนัโดยใช้ภาษาตรงไปตรงมาไม่เนน้ความ

สระสลวยมาก แต่ยงัคงมีลกัษณะของคาํคลอ้งจองแบบบทกลอนอยู่ ภาษาแสดงอารมณ์อยา่งชดัเจน

เป็นธรรมชาติและมีการใชภ้าษาองักฤษเขา้มาผสมในเนือเพลง ในส่วนของอตัลกัษณ์ดา้นลกัษณะ

ทวัไปของเพลงใตดิ้นไทยในปัจจุบนั พบวา่ การทาํงานทีอิสระระหวา่งค่ายเพลงร่วมกบัศิลปิน เน้น

ความสร้างสรรคแ์ละคุณภาพงานมากกวา่ผลกาํไร ซึงเป็นอตัลกัษณ์ทีโดดเด่นของเพลงใต้ดินไทย

ในปัจจุบนัและเป็นทีรับรู้ของคนในสังคม จากการศึกษาปรากฏการณ์และผลกระทบของเพลงใต้

ดินไทยทีมีต่อสังคม พบวา่ ปัจจุบนัสือต่างๆไดใ้ห้ความสนใจเผยแพร่ข่าวและผลงานเพลงใต้ดิน

ไทยอยา่งแพร่หลายมากขึน เพลงใตดิ้นไทยไดเ้ขา้ไปเกียวขอ้งกบัศิลปะแขนงอืนๆ เช่น ภาพยนตร์ 

หนงัสือ ทาํใหเ้กิดกระแสนิยม และก่อใหเ้กิดวฒันธรรมร่วมสมยัขนึ 
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บทที 3 

ระเบียบวิธีวจิัย  

ในการศึกษ าเ รื อง “กระบวนการพัฒนาศิ ลปินขอ งค่าย เพลงอิ ส ระ กร ณีศึกษ า                      

บริษ ัท สมอลล์รูม จํากัด แ ละบริษัท สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกัด” ฉบับนีเ ป็นการศึกษาวิธีทาง

กระบวนการพัฒนาศิลปินของทงั 2 บริษัท และเนืองจากผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล         

ของทัง 2 บริษัทได้ จึงได้เลือกบริษัท สมอลล์รูม จํากัด และบริษัท สไปร์ซซี ดิสก์ จํากัด             

เป็นกรณีศึกษา ในการศึกษากระบวนการพฒันาศิลปินครังนี โดยมีระเบียบวธีิวจิยัดงัต่อไปนี 

 

แหล่งข้อมูล 

 การศึกษาวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร 

แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร ไดแ้ก่ 

1. หนงัสือทีเกียวขอ้ง 

2. เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

3. ประเภทเอกสาร – จดบนัทึก  

 

การสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล 

จากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลสําคญัซึงเป็นผูเ้ ชียวชาญทีเกียวข้องกับกระบวนการพัฒนาศิลปิน     

ของทงั 2 บริษทั ผูใ้หข้อ้มูลสําคญัในการศึกษาครังนีทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงดงันี 
 

1. คุณเจตมนต ์มละโยธา (กรรมการบริหาร บริษทั สมอลล์รูม จาํกดั) 

2. คุณชยับรรณฑิต พืชผลทรัพย ์(อดีตผูก่้อตงั บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั) 

3. คุณนารีรัตน์ สว่างศรี (ผูจ้ดัการศิลปิน บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั) 

 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 การวิจยัครังนีจะเป็นการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยมีคาํถามหลกั 

(Main Questions) ในการสร้างบทสนทนา แต่หากมิไดรั้บคาํตอบตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา

อย่างครบถว้นจะใช้คาํถามทีเจาะลึก (Probing Questions) โดยสร้างขึนมาจากแต่ละหัวข้อในการ
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สืบคน้วรรณกรรม ทงันีคาํถามหลกัในการสัมภาษณ์นนัจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

อีกทงัยงัแบ่งวธีิการสัมภาษณ์เป็น 2 แบบกล่าวคือ  

1. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลทีเป็นทางการ 

ใชวิ้ธีการจดบนัทึกขอ้มูลเชิงวชิาการ  

2. ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เพือให้ได้มาซึงข้อมูลส่วน 

ย่อยต่างๆทีมีความละเอียดมากยงิขนึ ในงานคน้ควา้อิสระฉบบันี 

 

อุปกรณ์ทีใช้ในการค้นคว้า 

1. กลอ้งบนัทึกภาพวีดีโอ 

2. กลอ้งถ่ายภาพในระบบดิจิตอล 

3. สมุดบนัทึก 

4. คอมพิวเตอร์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และจากเอกสารต่างๆ มาเพือ

เป็นการประกอบการวเิคราะห์ โดยใชห้ลกัแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

ถึงกระบวนการพฒันาศิลปินของทงั 2 บริษทั แบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ไดด้งันี 

1. การคดัเลือกศิลปิน 

2. การพฒันาศิลปิน 

3. การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปิน 

4. การดูแลศิลปิน 

5. การใช้สือประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมชือเสียงให้กบัศิลปิน 

 

การเสนอผลงาน 

 เมือไดข้อ้มูลแลว้ ผูศึ้กษาจึงนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์

และขอบเขตของการศึกษาในบทที 1 โดยนาํเสนอเนือหาภายในบทที 4 เพือเป็นผลของการศึกษา

ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ แล้วจะนําผลการศึกษาทีได้นนัสรุปและอภิปรายผลในบทที 5     

พร้อมกบัการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้องไปใช้ในลาํดบัต่อไป 
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บทที 4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรือง “กระบวนการพัฒนาศิลปินของค่ายเพลงอิสระกรณีศึกษา บริษัท 

สมอลล์รูม จาํกดั และบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั” นนัมีวตัถุประสงค์เพือใหท้ราบถึงขนัตอน และ

วิธีการพฒันาศิลปินให้ไดรั้บความนิยมของทงั 2 บริษทั ว่ามีกระบวนการขนัตอนในการจดัการ

ศิลปินอย่างไรบา้ง ซึงในส่วนนีผูศึ้กษาจะนาํเสนอผลการศึกษาดงันี 
 

ผลการศึกษา 
สามารถจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาโดยในวตัถุประสงคน์นัมีคาํถามทีใชใ้นการ

นาํการศึกษา ซึงแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี  
 

วัตถุประสงค์  

เพือให้ทราบถึงขนัตอนในกระบวนการพฒันาศิลปินของ บริษทั สมอลล์รูม จาํกัด และ

บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

1. การคดัเลือกศิลปิน 

2. การพฒันาศิลปิน 

2.1 บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั  

2.2 บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

3. การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปิน 

4. การดูแลศิลปิน 

5. การใช้สือประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมชือเสียงใหก้บัศิลปิน 
 

สําหรับการนําเสนอผลการศึกษาเรือง กระบวนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ 

กรณีศึกษา บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั และบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

1. การคัดเลอืกศิลปิน 

จากการสัมภาษณผ์ูพ้ฒันาศิลปินของทงั 2 บริษทัในเชิงลึกนนัพบวา่ การคดัเลอืกศิลปินของ

ค่ายเพลงอิสระ(ค่ายเพลงอินดี)นนั มีนโยบายในการเลือกศิลปินทีมีทกัษะความสามารถในดา้น   

การแต่งเพลง ทาํเพลง  บนัทึกบทเพลงได้เองเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่เพียงแต่ศิลปินจะต้องเล่น     

ดนตรีได ้หรือร้องเพลงไดเ้ท่านนั เนืองจากการทีศิลปินมีทกัษะทางดนตรีดา้นอืนๆดว้ย จะสามารถ

ส่งผลดีให้กับทางบริษทั ในเรืองของข้อจาํกัดในปริมาณทรัพยากรบุคคลและงบประมาณได ้     
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รวมไปถึงยงัเป็นผลดีให้กบัตวัศิลปินทีจะสามารถนาํเสนอผลงานไดโ้ดยไม่ถูกจาํกดัดว้ยขอ้กาํหนด

ต่างๆของสังกดั เมือศิลปินผลิตผลงานเพลงไดด้ว้ยตนเอง จึงส่งผลใหแ้นวแพลงของศิลปินตรงตาม

ความตอ้งการของศิลปินไดอ้ยา่งเตม็ที แต่อย่างไรก็ดีเมือศิลปินมีช่องทางในการนาํเสนอผลงานได้

อย่างไร้ขอ้จาํกดั ขนัตอนในการคดัเลือกศิลปินของทางสังกดัจึงเป็นไปอย่างละเอียดรอบครอบ 

กล่าวคือสังกดัจะมีนโยบายในการเลือกศิลปินทีตรงตามทิศทางขององคก์ร  โดยจะไม่เลือกศิลปินที

มีแนวทางต่างไปจากรูปแบบของสังกดั เนืองจากภาพลกัษณ์ของศิลปินสามารถส่งผลต่อภาพลกัษณ์

โดยรวมของสังกดัได ้เพือความเป็นทีนิยมหรือจดจาํของแฟนเพลง การสร้างภาพลกัษณ์ของศิลปิน

และสังกดัทีสอดคลอ้งกนัยงิจะทาํใหเ้ป็นทีหนา้จดจาํ  

ช่องทางการคดัเลือกศิลปิน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ช่องทางดงันี 

1. เวทีประกวด สังกดัไดพ้บเห็นศิลปินผ่านช่องทางการประกวดดนตรีตามงานประกวด

ต่างๆ ซึงในบางงานประกวดดนตรีนนัสังกดัอาจมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการตดัสิน หรือ

ทาํงานร่วมกบัผูส้นบัสนุน เช่น การประกวดเพลงประกอบโฆษณาของดีเทค (DTAC) โดย วงแทค

ทู คลัเลอร์ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจึงไดเ้ขา้สู่การเป็นศิลปิน  ในสังกดัสมอลลรู์ม เป็นตน้  
2. การแนะนําผ่านคนรู้จัก เนืองจากศิลปินในสังกัดนันยังคงมีเพือนนักดนตรีทีมี

ความสามารถรวมทงัในขณะนนัทางสังกดัมีความตอ้งการศิลปินทีตรงกันกบัคาํแนะนาํต่างๆ เช่น 

วงอามแชร์ (Armchair) ไดรั้บคาํแนะนาํจากนกัดนตรีในสังกดั  รวมไปถึงเมือมีการทดสอบของทาง

สังกดัก็พบวา่วงนีมีความน่าสนใจ จึงไดเ้ป็นหนึงในศิลปินของสังกดัสมอลลรู์ม หรืออย่าง วงสควซี 

แอนิมอล (Sqweez animal) เป็นตน้ 

3. สืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น สือโทรทศัน์ วทิยุ รวมไปถึงสือดิจิตอลอย่าง

อินเตอร์เน็ต ในยุคทีคลืนวทิยุแฟต เรดิโอ มีความนิยมในหมู่ผูฟั้งเพลงอินดี ก็นบัว่าทาํใหเ้กิดศิลปิน

อินดีหนา้ใหม่มากมาย จากการทีศิลปินมีโอกาสส่งเพลงไปใหก้บัคลืนวทิยุไดเ้ปิดเพลงของตน เมือ

เพลงไดรั้บการตอบรับทีดี ศิลปินก็จะไดรั้บความสนใจจากค่ายเพลงอินดีดว้ย อย่างวง SLUR ทีได้

ผ่านการเล่นดนตรีจากงานแฟตเฟสติวอลจนเป็นทีจบัตามองของทางสังกดัสมอลล์รูม หรือบอย 

ตรัย ภูมิรัตน จากสังกดัสไปร์ซซี ดิสก์  เป็นตน้ ต่อมาในยุคปัจจุบนันีสือหลกัทีจาํเป็นสําหรับค่าย

เพลงอินดีก็ไม่อาจปฏิเสธ    ไดว้า่สืออินเตอร์เน็ตมีความสําคญัเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นไดว่้าในยคุ

ปัจจุบนัมีศิลปินหนา้ใหม่ทีสร้างชือเสียงจากสืออินเตอร์เน็ตไม่นอ้ยอยา่ง Music video เพลงของวง 

Lomosonic ทีเป็นกระแสการพูดถึงภายในขา้มคืนจากระบบ Social network โดยมียอดเขา้ชมสูงถึง 

6,596,932 ผูเ้ขา้ชม จากวนัที 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 จนถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 25571  

                                                        
1

 http://youtu.be/tUuqWFExZgY 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. การนาํเสนอผลงานดว้ยตนเอง ทางสังกดัเปิดโอกาสใหศิ้ลปินสามารถนาํเสนอผลงาน

ของตนได ้แต่อยา่งไรก็ดีผลงานนนัตอ้งมีคุณภาพ มีความน่าสนใจทงัตวัผลงาน และตวัศิลปิน อีก

ทงัยงัตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งผลงานและภาพลกัษณ์ของศิลปินดว้ย 
 

จึงจะกล่าวได้วา่การคดัเลือกศิลปินนนัถือเป็นจุดเริมต้นของศิลปินทีจะเขา้สู่กระบวนการ 

พฒันาศิลปินต่อไป โดยทงั 2 สังกดัให้ความสําคญักับการคดัเลือกศิลปิน เนืองจากศิลปินถือเป็น

ทรัพยากรมนุษยที์สําคญัขององคก์าร สามารถส่งผลให้องค์การประสบความสําเร็จไดโ้ดยผูศึ้กษา

สามารถจาํแนกช่องทางการคดัเลือกศิลปินเป็นแผนภูมิไดด้งันี 
 

4.1  แผนภูมิช่องทางการคัดเลือกศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1    แผนภูมิช่องทางการคดัเลือกศิลปิน 

 
2. การพฒันาศิลปิน 

ในการพฒันาศิลปินนนัจากการสัมภาษณ์ ผู ้ศึกษาพบวา่ลกัษณะของค่ายเพลงอิสระนนั      

มีการพฒันาศิลปินทีใหค้วามเชือมนัในตวัศิลปินค่อนขา้งสูง ใหค้วามคิดอิสระในการแสดงออกของ

ผลงานเพลงในแบบกวา้งๆ โดยทางสังกัดจะไม่เข้าไปสร้างกรอบให้ก ับศิลปินมากเกินไปนัก    

เนืองด้วยทงั 2 สังกัด ให้ความสําคญักับการคัดเลือกศิลปินก่อนการเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัด    

อย่างละเอียดและให้เกิดความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ รวมถึงแนวความคิดขององค์การอยู่ก่อน

แลว้ เรียกไดว้า่เป็นการเลือกบุคคลากรทีมีศกัยภาพตามทีองค์การได้ตระหนกัไวแ้ลว้ ดงัทีกล่าวไว ้

ในหวัขอ้การคดัเลือกศิลปิน วา่ศิลปินไม่เพียงแต่เล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เท่านนั คุณสมบติัของ

ศิลปินในรูปแบบค่ายเพลงอิสระยงัตอ้งมีความสามารถทางดา้นการแต่งเนือร้อง ทาํนอง เรียบเรียง

เสียงประสาน และสร้างสรรคผ์ลงานเพลงไดใ้นระดบัหนึงเพือทีจะนาํเสนอผลงาน  

 

 

การคัดเลอืกศิลปิน 

1. เวทีประกวดดนตรี 2. การแนะนาํจากคนรู้จกั 3. สืออิเล็กทรอนิกส์ 4. การนาํเสนอผลงานดว้ยตนเอง 
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โดยจะเห็นไดจ้ากการสัมภาษณ์ของ ทงั 2 บริษทั ไดด้งันี 
 

2.1 บริษัท สมอลล์รูม จํากัด 

 “สมอลล์รูมจะเป็นผูค้ดัสรรคศิ์ลปินเองตงัแต่ก่อนเขา้สังกดัอยู่แลว้ เมอืเลอืกและดูแนวทาง

ของศิลปินตงัแต่ตน้จะพบว่าศิลปินเป็นแนวทางทีเป็นไปได้และเห็นว่าเหมาะกบัสังกดัอยู่แล ้ว    

เมือศิลปินมีการทาํผลงานเพลงออกมาจะมีการปรับเปลียนหรือดูตามความเหมาะสม ศิลปินจะเป็น 

ผูท้าํงานเพลงเองทงัหมดและส่งใหส้ังกดัตรวจสอบวา่ผ่านหรือไม่ผ่านและตอ้งแกไ้ขอย่างไร มีการ

นดัประชุมศิลปินทุกคนรวมกนัตลอดทุกๆสัปดาห์ สัปดาห์ละหนึงครัง”2 จากคาํกล่าวของ คุณเจต

มนต์ มละโยธา 
 

จากการพัฒนาศิลปินของบริษัท สมอลล์รูม จํากัด 
 

ตัวอย่าง : ศิลปินทปีระสบความสําเร็จ วง TATTOO COLOUR 
 

 
 

ภาพที 2   ตวัอย่าง : ศิลปินทีประสบความสําเร็จ วง TATTOO COLOUR 
 

เป็นการรวมกลุ่มวงดนตรีในกลุ่มเพือนในชนัมธัยมศึกษาทีโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน   

โดยใช้แนวดนตรีป๊อบร็อก สมาชิกในวงประกอบดว้ย หรินทร์ สุธรรมจรัส, รัฐ พิฆาตไพรี, เอกชยั 

โชติรุ่งโรจน์, ธนบดี ธีรพงศ์ภกัดี โดยขณะนนัได้มีชือวงว่า “ไอศกรีม 479” ก่อนทีจะมาเป็น         

วง TATTOO COLOUR ในปัจจุบัน ซึงมีการทาํเพลงขายในโรงเรียนด้วยตนเองประกอบกับ      

การแข่งวงดนตรี ต่อมาเมือมีการแยกย้ายเพือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาจึงเหลือสมาชิกในวง   

สามคนคือ หรินทร์ สุธรรมจรัส, รัฐ พิฆาตไพรี, เอกชยั โชติรุ่งโรจน์ ทีมาศึกษาต่อในสถาบนั

                                                        
2 เจตมนต ์มละโยธา. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั. สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2556,       
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เดียวกนัทีมหาวทิยาลยัขอนแก่น เมือมีการประกวดแต่งเพลงของโฆษณาแฮปปี จาก DTAC พวกเขา

ไดล้งสมคัรและไดรั้บรางวลัในการชนะการประกวด จึงไดม้ีโอกาสเป็นศิลปินในสังกดัสมอลล์รูม        

ซึงหลงัจากนนัไดช้กัชวน ธนบดี ธีรพงศ์ภกัดี กลบัมาเป็นสมาชิกในวงอีกครัง โดยออกอลับมัแรก 

ในปี พ.ศ. 2549 อลับมั Hong Ser ทีมีเพลงดงัอย่างเพลง “ฟ้า” และ “ฝากที” จนได้มีอลับมัชุดที 2  

ชุดที 3 ตามมา โดยมีชืออลับมัวา่ ชุดที 8 จงเพราะ, ตรงแนวๆตามลาํดบั ซึงไดฝ้ากเพลงทีมีชือเสียง   

ไวม้ากมายอย่างเพลง จาํทาํไม, ขาหมู, เปิดเพลงไหน เปิดเมือไหร่ ก็ยงัสวยงาม, เธอไม่อาจเอารัก-

ไปจากหวัใจ, ลบัสุดยอด ฯลฯ  
 

 Target group  1. วยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา  

2. เพศชาย, เพศหญิง 

3. วยัทาํงานตอนตน้เมือจบการศึกษาใหม่ๆ 
 

 แนวเพลง Variety Pop 
 

Image 1. เป็นตวัแทนของวงดนตรีมธัยมทีประสบความสําเร็จสร้างแรงบนัดาล 

    ใจใหเ้ดก็นกัเรียนนกัศึกษา 

2. ภาพลกัษณ์ในแบบกวนๆ มีมุขตลกทงัชืออลับมั และเนือหาของเพลง 

3. สีหนุ่มสดใสเฮฮา 
 

Look เฮฮา มีความเป็นธรรมชาติ เหมือนคนทวัไปทาํให้ผู้ฟังรู้สึกกับศิลปิน       

มีความใกลชิ้ดกนั สนุกสนาน ทะเลน้ กวนๆ 
 

 Positioning 1. ธรรมชาติ สดใส ตลก กวนๆ เฮฮา 

   2. วงดนตรี Pop หลากหลาย ทีมีทงัสุขเศร้าครบทุกรูปแบบ 
 

Selling point 1. ศิลปินทีขบัเคลือนแรงบนัดาลใจของคนยคุใหม่ 

2. เพลงเศร้าทีมีความชัดเจนในเนือหาแบบสุดๆ เพลงเร็วทีสนุกสนาน  

และแฝงความเฮฮา ครบทุกรูปแบบ 
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ตัวอย่าง : ศิลปินทีได้รับรางวัล GREASY CAFÉ 
 

 
 

ภาพที 3    ตวัอย่าง : ศิลปินทีไดรั้บรางวลั GREASY CAFE 
 
 อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร นกัร้อง นกัดนตรี นกัแต่งเพลง ช่างภาพหนุ่ม เจา้ของบทเพลง     

บริตป๊อบ หลงัจากฝากเพลงเดียว ในอลับมั Compilation ทีเข้ามาเปิดมุมมองใหม่ให้วงการดนตรี

ไทยครังใหญ่อย่าง Smallroom 001 – 002 เพลง Quest และเพลง Pop ในปี 2008 จนกระทงัไดอ้อก

อลับมัเดียวอลับมัแรกของเขาทีไดรั้บความนิยมคืออลับมั “สิงเหล่านี” สิงสําคญัและจุดเด่นจะอยู่ที

เนือเพลงดว้ยการเขียนเองบอกเล่าเรืองราวและสะทอ้นมุมมองต่างๆทีเต็มไปด้วยความหม่นหมอง 

ประกอบกบัอารมณ์เศร้า 
 

 Target group  1.  กลุ่มนกัเรียนศิลปะ  

2. วยัรุ่นทีมีความชอบความเรียบง่ายลึกซึง แบบเท่ห์ๆ 
 

แนวเพลง บริตป๊อบ 
 

 Image  1. เป็นตวัแทนของผูช้ายทีมีความเท่ห์ เรียบง่าย แฝงดว้ยความสุขมุ 

   2. เซอร์ในแบบของนกัศิลปะ ช่างภาพและนกัเขียน 
 

 Look  เท่ห์ มีสไตล์ เรียบง่าย แต่ลาํลึก การแต่งตวัเป็นสไตลสี์ขาวดาํเรียบๆ  
 

 Positioning 1. มาดเซอร์ เรียบง่าย เท่ห์ เป็นนกัถ่ายภาพ ทาํงานศิลปะ 

2. เป็นทงันักร้อง นกัแต่งเพลง และนกัดนตรี ในแบบสะเทือนอารมณ์   

หม่นหมอง 
 

 Selling point 1. ศิลปินทีไดรั้บรางวลัมากมายทีสังกดัภูมิใจ 

   2. ทาํเพลงเองไม่วา่จะเป็นเรืองของดนตรี ทาํนอง การร้อง การแต่งคาํร้อง 
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2.2 บริษัท สไปร์ซซี ดิสก์ จํากัด 

  ในบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ นนัจะไม่ตีกรอบใหก้บัศิลปินก็จริง แต่จะแบ่งกลุ่มศิลปินในการ

พฒันาศิลปินเป็น 2 กลุ่มอยา่งชดัเจนดงันี 

 ศิลปินกลุ่มที 1 คือ ศิลปินทีไดรั้บความนิยมในกระแสหลกั เป็นศิลปินอินดีทีมีความ

แตกต่างแต่ยงัไดรั้บความนิยมในกระแสแนวเพลง หลกัดว้ยลกัษณะของแนวเพลงทมีีความเป็นป็อป

บุคคลทวัไปเขา้ถึงได ้และใหค้วามสนใจ เช่น วง MILD, วงละอองฟอง เป็นตน้ 

 ศิลปินกลุ่มที 2 คือ ศิลปินทีมีความเป็นตวัตนสูง จดัเป็นกลุ่มศิลปินทีมีแนวเพลงทีชดัเจน

ในแบบของตน โดยไม่อิงแนวเพลงทีอยู่ในกระแสนิยม มีความแปลกและแตกต่าง เช่น วงกาเนชา 

เป็นตน้ จากคาํกล่าวของ คุณนารีรัตน์ สวา่งศรี ดงันี 

“บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ นนั จะมีส่วนในการปรับแกไ้ขผลงานของศิลปินน้อยมาก โดยยึด

งานหลกัทีศิลปินนาํเสนอ โดยมีการปรับแกไ้ขงานบา้งประมาณ 10% จากตวัผลงานในแง่ของการ

คุยงานร่วมกันระหว่างฝ่าย Creative ฝ่าย PR กบัตวัศิลปินวา่สปอนเซอร์ตอ้งการภาพศิลปินกับ

สินคา้เขา้ไปอยู่ในงานของศิลปินว่าศิลปินมีความรับไดห้รือรับไม่ไดอ้ย่างไร จดัการให้เกิดความ

พอดีระหวา่งสปอนเซอร์กบัตวัผลงานของศิลปินเอง อีกทงัทางสังกดันันจะมีการพูดคุยกบัศิลปิน

ก่อนในขนัตอนแรกเพือประเมินวา่เพลงแบบนีจะสามารถขายไดห้รือไม่ เป็นการประเมินยอดขาย 

ถา้ทางสังกดัมองวา่เพลงอาจจะไม่ไดรั้บความสําเร็จในแง่ของยอดขายนกั ศิลปินตอ้งกลบัไปแก้ไข 

แต่ถา้ศิลปินไม่ปรับแกไ้ขแต่พร้อมยอมรับวา่ขอความเป็นตวัตนมากกว่าแต่ต้องได้รับผลตอบแทน 

ทีนอ้ยกวา่ หากเป็นทียอมรับไดข้องศิลปินก็ชดัเจนในกลุ่มของแฟนเพลงในรูปแบบนนัไป โดยที

ตอ้งมีรายไดแ้ตกต่างกนั ซึงสามารถพูดคุยกนัไดก้ับทางสังกดัถึงเป้าหมายทีชดัเจนของแต่ละวง  

บางวงทีไม่อิงกระแสหลกัเลยหรือจากการประเมินยอดขายก่อน ก็จะได้งบประมาณในการทาํงาน  

300,000 – 500,000 บาท ศิลปินทีมีการประเมินยอดขายว่าได้มาก หรือวงทีประสบความสําเร็จ     

อยู่แลว้ก็จะไดง้บประมาณ 1,000,000 บาท จะเป็นการประเมินจากลกัษณะของแนวเพลงกระแส

หลกัในช่วงนนั รวมไปถึงความสําเร็จในแง่ชือเสียงของศิลปินทีมีอยูเ่ดิม”3 
 

                                                        
3 นารีรัตน์ สวา่งศรี.  ผูจ้ดัการ บริษทั สไปร์ซซี ดิสก ์จาํกดั. สมัภาษณ์, 1 ตุลาคม 2556. 
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จากการพัฒนาศิลปินของบริษัท สไปร์ซซี ดิสก์ จํากัด 

ตัวอย่าง : ศิลปินทปีระสบความสําเร็จ วง ละอองฟอง 

 

 
 

ภาพที 4   ตวัอย่าง : ศิลปินทีประสบความสําเร็จ วง ละอองฟอง 

 

ก่อตงัวงครังแรกในปี พ.ศ. 2539 เป็นช่วงเวลาทีกระแสเพลงอลัเทอน์เนทีฟไดรั้บความนิยม 

ซึงวงละอองฟองนนัไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวเพลงสวดิีชป็อป มีจุดเด่นของดนตรีทีความสดใส 

เป็นการผสมผสานดนตรีแจ๊สป็อป อลับมัแรกของวงละอองฟอง Volume 1 ไม่ไดรั้บความนิยม 

สมาชิกในวงจึงได้แยกยา้ยไป จนกระทงั พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ละอองฟองได้ออกอลับมัใหม่    

อีกครังชือ Volume 2 โดยมีสมาชิกเหลือ 3 คน คือ ตนุภพ (กีตา้ร์) กบั พงศ์จกั (เบส) และนกัร้องนาํ

คนใหม่ คือ กรกมล ชยัวฒันเมธิน อลับมันีเองเป็นทีสนใจ และนิยมมากขึนของกลุ่มผู ้ฟัง หลงัจาก

นนัจึงไดอ้อกอลับมัเต็ม Cozy Collection เมือวนัที 5 กนัยายน พ.ศ. 2548 เพลงได้รับความนิยมคือ

เพลงทีมีชือวา่ เพลงต่างใจเดียว โดยติดอนัดบัในรายการวิทยุอย่าง Fat radio เป็นเวลายาวนานถึง               

29 สัปดาห์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 วงละอองฟองไดอ้อกอลับมัใหม่ในนามอลับมัว่า Wind – up city 

โดยมีการนาํเพลงไปเปิดในคลืนวิทยขุองประเทศญีปุ่น ซึงไดรั้บความนิยมติดอนัดบัตน้ๆ จึงทาํให้

ในอลับมันีมีวางจาํหน่ายในประเทศญีปุ่น 
 

Target group  1. กลุ่มวยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษาจนถึงวยัทาํงานตอนตน้ 

  2. อายุ 16-28 ปี 

  2. เพศหญิง และชาย 

3. กลุ่มคนทีมีความชอบแนวดนตรีป๊อบทีหลากหลาย ฟังสบายสนุก 

   สดใส 
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แนวเพลง ป็อป 

 Image  แฟนตาซี สดใส สนุกสนาน 
 

 Look  แฟนตาซี วาไรตี สดใส เฮฮา   
 

 Positioning 1. ความสามารถทางดา้นดนตรีของทงัสามคน 

   2. ความเป็นเอนเตอร์เทรนเนอร์ในการแสดง    

3. ป็อปในแบบละอองทีลอยเป็นฟองเบานุ่ม สนุกสดใส 
 

 Selling point 1. ศิลปินทีมีความเฮฮาร่าเริง สนุกสนานกบัการแสดง 

2. ศิลปินสามารถเป็นทีนิยมไดท้งัสาวทีชอบเพลงสดใสน่ารัก และหนุ่ม   

    ทีชอบความเฮฮาสดใส 

 

ตัวอย่าง : ศิลปินทีได้รับรางวัล วง กาเนชา 
 

 

 

ภาพที  5   ตวัอย่าง : ศิลปินทีไดรั้บรางวลั วง กาเนชา 

 

การรวมตวัของกลุ่ม Academic Artist (นกัดนตรีในสายการศึกษา) ทีชืนชอบดนตรีในแนว 

Black Music อย่าง Funk Soul R&B และ Jazz โดยพวกเขาได้นิยามไวว้่าเป็น Street Jazz เป็นเพลง 

Jazz ทีฟังง่ายๆ และเพลิดเพลิน อีกทงัทางวงยงัไดรั้บรางวลัสีสันอะวอร์ดส์ครังที 22 ถึงสามรางวลั 

ในสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยียม, อลับมัยอดเยียม, และศิลปินใหม่ยอดเยียมอีกด้วย สมาชิกในวง

ประกอบไปดว้ย   
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1. คเณศ พกัตระเกษตริน (บอมบ)์ นกัร้อง, นกัแต่งเพลง 

2. ธรรศตะวนั ไขแสง (ตะวนั) กีตา้ร์ อาจารยจ์ากดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

3. สมิต วิริยะกุล (สมิต) กีตา้ร์ อาจารยจ์ากศุภการดนตรี 

4. นฐัพล เทพพิทกัษ ์(ถวั) มือกลอง จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

5. กิตติโชติ คุณานนัทกิจ (แซงก์) เบส จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ศิลปากร 
 

Target group  1. กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาดนตรีวยัทาํงาน 

  2. อายุ 17 – 35 ปี 

  3. เพศหญิง - เพศชาย 

4. กลุ่มคนทีมีความชอบแนวดนตรีแจ๊สฟังสบายๆ มีสุข ทุกข์ เศร้า 

หม่นหมองไปตามเรืองราวของชีวติ 
 

 แนวเพลง Black Music (Funk Soul R&B และ Jazz) 
 

 Image  เรียบง่าย สุขุมนุ่มลึก ดูมีความเป็นดนตรีตะวนัตก 
 

 Look  ภาพลกัษณ์มีความรู้มีการศึกษาทางดา้นดนตรีทีดี เรียบง่าย สุขุม  
 

 Positioning 1. ความน่าสนใจของบทเพลง เทคนิคการเล่นดนตรี เป็นดนตรีศึกษา  

   2. วงดนตรีแนวแจ๊สทีฟังไดง่้ายๆ ไม่ว่าจะกบับุคคลธรรมดาหรือ  

    นกัศึกษาดนตรี 
 

 Selling point 1. ศิลปินทีมีความสามารถทางดา้นดนตรีแจ๊สอย่างชดัเจน 

   2. ศิลปินสามารถเป็นตวัอย่างหรือแนวทางดนตรีแจส๊สู่ตลาดเพลงป็อป 

   ในประเทศไทย 

  

การพฒันาศิลปินถือเป็นการส่งเสริมทกัษะทางความสามารถ ภาพลกัษณ์ ทศันคติทางด้าน

ต่างๆของศิลปินใหดี้ขึน โดยจะเห็นไดว้า่ค่ายเพลงอินดีนนัจะให้อิสระกบัศิลปิน ยึดหลักความเป็น

ตวัตนของศิลปินใหค้งไว ้โดยจะสามารถแสดงกระบวนการพฒันาศิลปินของทงั 2 บริษทัได้จาก

แผนภูมิดงันี 
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  4.2 แผนภูมิการพัฒนาศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  6   แผนภูมิการพฒันาศิลปิน 

การพฒันาศิลปิน 

บริษทั สมอลล์รูม จาํกดั บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

ไม่เนน้การปันศิลปิน ส่งเสริมทศันคติทีดีต่อการทาํงาน 

ไม่ปรับเปลียนผลงาน            

ทีศิลปินสร้างสรรคม์ากนกั 

มุง่เน้นการคดัเลือกศิลปิน            

ให้ตรงตามเป้าหมายขององคก์าร 

แบง่กระบวนการพฒันา

ศิลปินออกเป็น 2 กลุ่ม 

กลุม่ที 1 

 ศิลปินทีได้รับความนิยม 

กลุ่มที 2  

ศิลปินมคีวามเป็นตวัตน

สูง 

พฒันาให้เป็นไปตาม

แนวทางความตอ้งการของ

ตลาดโดยทีไมท่าํให้ศิลปิน

สูญเสียความเป็นตวัตน 

พูดคุยกบัศิลปินเพือหา     

จุดร่วมทีมีความพอดี

ระหวา่งความเป็นตวัตน  

กบัผลทีจะได้รับความนิยม 
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3. การสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัศิลปิน 

ภาพลกัษณ์ของศิลปินนนัถือวา่มีความสําคญั เนืองจากเป็นปัจจยัทีสามารถส่งผลให้ศิลปิน

จะไดรั้บความนิยมหรือไม่ก็ได ้เมือศิลปินนนัมีผลงานทีดีมีคุณภาพแล้ว ภาพลกัษณ์ก็จะมาเป็นอีก

หลกัสําคญัหนึงทีจะช่วยส่งเสริมผลกัดนัให้ศิลปินมีความโดดเด่น น่าสนใจ ควรค่าแก่การจดจาํ 

“เมือเพลงผ่านเรียบร้อยแลว้ ค่ายจะมีบทบาทในการดูแลเรืองของภาพลกัษณ์ของศิลปินทงัหมดเลย

โดยการคุยกนัใหเ้กิดความเห็นชอบไปในทิศทางเดียวกันก่อน ในรูปแบบทีศิลปินรับไดแ้ละค่าย     

ก็มองวา่เห็นดว้ย โดยทางสังกดัเป็นผูน้าํเขา้สินคา้อยู่แลว้ในเรืองของเสือผา้หนา้ผมการแต่งตวัของ

ศิลปินจึงมีความพร้อมเป็นอย่างมากจะเห็นไดช้ดัจากการแต่งกายของ วงละอองฟอง หรือวง MILD 

มีการปรับภาพลกัษณ์ของศิลปินใหดี้ขึน”4  

 

ตัวอย่างรูปภาพของ วง ละอองฟอง 

 

 
 

ภาพที 7   ตวัอย่างรูปภาพของ วง ละอองฟอง 

 

                                                        
4
 นารีรัตน์ สวา่งศรี.  ผูจ้ดัการ บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั. สมัภาษณ์, 1 ตุลาคม 2556. 
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ตัวอย่างรูปภาพของ วง MILD 
 

 
 

ภาพที 8  ตวัอย่างรูปภาพของ วง MILD 

 

จากแนวความคิดดา้นภาพลกัษณ์ ของ บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกัดนนั จะเห็นได้วา่ทาง

บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของศิลปินให้สอดคล้องกับผลงานเพลง อีกทงัยงัมี   

แนวทางการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่ศิลปิน เนืองจากสังกัดสไปร์ซซี ดิสก์นนั มีเงินทุนและ

ความพร้อมในดา้นนี  จากการมีผูบ้ริหารเดียวกบั CMG (Central Marketing Group) คือ บริษทั       

ในเครือ Central ทีดูแลสินคา้นาํเขา้หลากหลายแบรนด ์เป็นสินค้าประเภทเสือผา้ เครืองสําอาง ฯลฯ 

นนัเอง 
ทางด้านสังกัดสมอลล์รูม มีแนวทางในดา้นภาพลกัษณ์ทีว่า ภาพลกัษณ์ขององค์การจะ

ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของศิลปินมีความเข้มแข็งมนัคงได้ กล่าวคือสมอลล์รูม มีนโยบายในด้าน

ภาพลกัษณ์ทีวา่ “ค่ายเปรียบเหมือนดงันามสกุลของศิลปิน”5 โดยไม่ว่าในการแสดงคอนเสิร์ตหรือ

โชวใ์ดๆก็ตามของแต่ละวงมีการเอ่ยชือวงก่อนแลว้ต่อทา้ยดว้ยชือของค่าย หรือเอ่ยชือค่ายเป็นหลกั 

เช่น เทคทูคลัเลอร์ จากสมอลล์รูม เป็นต้น ด้วยการสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกัน           

ของศิลปินภายในสังกัดนีเอง จึงส่งผลให้ศิลปินทีมีชือเสียงอยู่แลว้ก็ไดรั้บความสนใจมากยิงขึน     

อีกทงัศิลปินทียงัไม่ไดรั้บความนิยมมากนกัเมือใช้นามสกุลเป็นชือสังกดัก็ทาํให้ไดรั้บความสนใจ

จากกลุ่มผูฟั้งมากยงิขนึ 

 

ผูศึ้กษาจึงสามารถกล่าวใหเ้ห็นภาพชดัเจนจากขอ้มูลการสัมภาษณ์เป็นแผนภูมิไดด้งันี 

                                                        

 
5
เจตมนต ์มละโยธา. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สมอลลรู์ม จํากดั. สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2556. 
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4.3 แผนภูมิการสร้างภาพลักษณ์ 

 

 
 

ภาพที  9  แผนภูมิการสร้างภาพลกัษณ์ 

 

4. การดูแลศิลปิน 

การดูแลศิลปินในลกัษณะของค่ายเพลงอิสระนนั ถือได้วา่เป็นเรืองทีตอ้งมีความใส่ใจ

เนืองจากธุรกิจค่ายเพลงอิสระเป็นการทาํงานทีมีรูปแบบของระบบองค์กรเล็กๆทีมีความอบอุ่น              

ดงัจะเห็นได้จากคาํกล่าวเปรียบเทียบการทํางานของบริษัท สมอลล์รูม ว่าเป็นรูปแบบของ 

“ครอบครัว” โดย คุณเจตมนต ์มละโยธา ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ในการดูแลศิลปินไวว้า่  

“การทาํงานในแบบครอบครัว ถึงแมว่้าเราคา้ขายในเชิงพาณิชยแ์ต่เราก็ไม่ไดเ้อาธุรกิจมานาํ

ความรู้สึก  คาํนึงถึงเรืองต่างๆกบัศิลปินมากกว่า อย่างบางครังเรายงัไม่ไดเ้งินจากบริษทัทีวา่จา้ง     

แต่เราก็ตอ้งจ่ายเงินใหก้บัศิลปินก่อน เป็นความสัมพนัธ์อนัดีทีมีต่อกนัทีมากกว่าธุรกิจ เป็นเหมือน

ญาติเป็นเหมือนครอบครัว คือเพือนกนับางทีเรายงัไม่ให้ยืมเงินเลย แต่อนันีก็ยืมกันได้ เหมือนให้

เงินลูก เพราะว่าพอทุกคนมาอยู่ทีนีก็เป็นเด็กดีทงันันเลย ทีนีจะจริงจงักับเรืองความสัมพนัธ์

ความรู้สึก และใหค้วามสําคญักบัเรืองพืนทีของบริษทัให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บา้น  พืนทีในการใช้

บริเวณส่วนกลางของศิลปินจะมีความสําคญัมากพอๆ กับพืนทีต้อนรับลูกค้า พีรุ่ง (คุณรุ่งโรจน์                 

อุปถมัภ์โพธิวตัน์) จะเป็นคนออกแบบเอง กบัผูช้่วยทีเป็นนักแต่งเพลงซึงเป็นสถาปนิกทงัคู่ จึงให้

ความสําคญักบัเรืองพืนทีเป็นอยา่งมาก เพราะจะสามารถส่งผลต่อความรู้สึกของศิลปินของผูท้าํงาน

ร่วมกนัได”้6 

                                                        

 
6 เจตมนต ์มละโยธา. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั. สมัภาษณ์, 11 พฤศจิกายน2556. 

การสร้างภาพลกัษณ์ 

บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์าร           

ให้แขง็แรงเพือส่งเสริมภาพรวมของศิลปิน 

เนน้การสร้างภาพลกัษณ์ของศิลปิน            

ด้วยการส่งเสริมทางดา้นการแตง่กาย 



47 

 

ซึงบริษัท สไปร์ซซี ดิสก์ จํากัด มีแนวทางในการดูแลศิลปิน ทีใกล้เคียงกับบริษัท             

สมอลล์รูม จาํกดั ในแง่ของการประสานงานการติดต่อการทาํงาน เนืองจากองค์กรของค่ายเพลง

อิสระเป็นการทาํงานทีมีพนกังานไม่มากนกั ศิลปินสามารถนาํเสนอผลงานไดโ้ดยตรง โดยไม่ต้อง

รอการผ่านขนัตอนของผูใ้หญ่ตาํแหน่งต่างๆ เหมือนกบัการทาํงานของค่ายใหญ่ จึงทาํให้เกิดผลดี

ทีว่าการติดต่อประสานงานเพือการดาํเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสร้างความสะดวก

ใหก้บัศิลปิน โดยคุณนารีรัตน์ สวา่งศรี กล่าววา่ “การทาํงานในลกัษณะของสไปร์ซซี ดิสก์เป็นการ

พูดคุยกนัสามารถวงิหาผูบ้ริหารไดโ้ดยตรงวา่งานผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไร”7 ด้วยเหตุนีเองจึงทาํให้

ขนัตอนในการทาํงานสร้างสรรคข์องศิลปินสามารถยืดหยุ่นได ้เพราะศิลปินสามารถตดัสินใจเองได ้

จึงจะเห็นไดว่้าการดูแลศิลปินในค่ายเพลงอิสระ นนัมีความใกล้ชิดของผูท้าํงานร่วมกัน

ระหวา่งผูดู้แลพฒันาศิลปิน กบัตวัศิลปินเอง จะทาํงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดว้ยการพูดคุยอย่าง

โอนอ่อนผ่อนปรน หาจุดทีเป็นความพอดีระหวา่งตวัศิลปินและสังกดั เพือให้เกิดความสอดคลอ้ง

ต่อแนวทางในการทาํงาน โดยสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ดงันี 

 

4.4 แผนภูมิการดูแลศิลปิน 
 

 
ภาพที 10  แผนภูมิการดูแลศิลปิน 

 

 

                                                        
7 นารีรัตน์ สวา่งศรี.  ผูจ้ดัการ บริษทั สไปร์ซซี ดิสก ์จํากดั. สมัภาษณ์, 1 ตุลาคม 2556. 

การดูแลศิลปิน 

บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

ใชร้ะบบครอบครัว มีระบบแต่ไม่มากเกินไป ศิลปิน                

สามารถพูดคุยงานกบัผูบ้ริหารได้โดยตรง 
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5. การใช้สือประชาสัมพนัธ์เพอืส่งเสริมชือเสียงให้กบัศิลปิน 

จากแนวคิดการใช้สือประชาสัมพันธ์ ทีผู ้ศึกษาได้นําเสนอไวใ้นบทที 2 นัน สามารถ

รวบรวมเพือเชือมโยงกบัการสัมภาษณ์จากทงั 2 บริษทัไดด้งันี 

เมือแบ่งสือทีใช้ในการประชาสัมพนัธ์ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 5 ประเภทก็จะเห็นได้ว่า

ทุกๆสือประชาสัมพนัธ์นนั มีความจาํเป็นทีจะช่วยส่งผลให้ศิลปินนนัได้รับความนิยม เสริมสร้าง

ความสนใจใหก้บัทงัตวัสือมวลชน ผูฟั้งเพลง ตลอดจนทาํให้ศิลปินมีชือเสียงเป็นทียอมรับ อีกทงั

การใช้สือประชาสัมพนัธ์นันถา้มีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกับภาพลกัษณ์ก็จะยงิส่งผล    

ใหเ้กิดความน่าเชือถือ และนิยมชมชอบ 
 

ดว้ยเหตุนีจึงจะกล่าวถึงการใชสื้อประชาสัมพนัธ์ทงั 5 ประเภท ของทงั 2 บริษทั ดงันี8  

1. สือประเภทคาํพูด ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์ เครืองขยายเสียง แถบเสียง 

แผ่นเสียง นบัเป็นสือพืนฐานทีทงั 2 บริษทัเลือกในการนาํเสนอศิลปินเมือศิลปินไดเ้ป็นพรีเซนเตอร์

ของสินคา้หรือ ไดท้าํเพลงประกอบโฆษณา ก็นบัไดว้า่เป็นอีกช่องทางหนึงในการประชาสัมพนัธ์

ได ้

2. สือประเภทลายลกัษณ์อักษร ไดแ้ก่ เอกสารสิงพิมพ์ชนิดต่างๆ หนังสือพิมพ์รายวนั 

นิตยสาร วารสาร จุลสาร เอกสารแผ่นพบั หนังสือเล่มเล็ก โปสเตอร์ ใบปลิว รายงานประจาํปี 

วารสารประชาสัมพนัธ์ วดีีโอเทป โทรเลข โทรสาร รวมทงัคอมพิวเตอร์      สือประเภทนีมีทงัการ

ซือช่องทางในการเผยแพร่เพือการประชาสัมพนัธ์แต่ก็นบัว่าเป็นการลงทุนเพือให้ศิลปินไดเ้ป็นที

รู้จกั 

3. สือประเภทภาพและสัญลกัษณ์ ได้แก่ การแสดงภาพแผ่นป้าย โฆษณาริมทางหลวง  

ป้ายประชาสัมพนัธ์หรือป้ายโฆษณาข้างรถประจาํทางหรือท้ายรถประจาํทาง ป้ายตามทีพัก

ผูโ้ดยสารประจาํทาง สถานีรถไฟฟ้า ป้ายตามสีแยกและริมทางด่วน ศิลปินของทงั 2 บริษทั ไดร้ับ

ผลประโยชน์จากสือประชาสัมพนัธ์ประเภทนีเนืองจากการทาํงานร่วมกบัผูส้นบัสนุน เช่น วง The 

yers ศิลปินของสังกดัสมอลลรู์ม ในการเป็นพรีเซนเตอร์ของนาํดืมโคก้ เป็นตน้ 

4. สือประเภทภาพและเสียงหรือสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึงรวมทงัวิทยุและโทรทศัน์ อีกทงั   

สืออินเตอร์เน็ตได้เขา้มามีบทบาทเป็นอย่างสูงในยุคนี ตอ้งนบัวา่สือประชาสัมพนัธ์จากช่องทาง

อินเตอร์เน็ตนนัเป็นผลดีกบัค่ายเพลงอิสระอย่างมาก เนืองจากก่อให้เกิดประโยชน์ทีดีถึง 4 ประการ 

                                                        
8 ชุธีภรณ์ รัตนรัตน์. การเปิดรับสือประชาสมัพนัธ์ และการตดัสินใจเลือกดาวน์โหลดเพลงผ่านเวบ็ไซต์

ของบริษทั คา่ยเพลง Love is วารสารศาตรมหาบณัฑิต (การจดัการสือสารภาครัฐและเอกชน) คณะวารสารศาสตร์

และสือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2550 
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อนัไดแ้ก่ 1. ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ตาํ เนืองจากระบบ Social network ต่างๆ ลว้นเป็นช่อง

ทางการประชาสัมพนัธ์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย    2. รวดเร็ว เพราะระบบอินเตอร์เน็ตสามารถแพร่สือ

ประชาสัมพนัธ์ได้แบบทนัต่อเหตุการณ์ เรียกว่านาทีต่อนาทีเลยทีเดียว  3. เจาะกลุ่มเป้าหมาย        

ไดส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มแฟนเพลงของศิลปินได้โดยตรง  4. การเชือมโยง สามารถกระจายข่าวสาร

เชือมโยงได้ทวัโลก ด้วยเหตุนีเองสือประชาสัมพันธ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นทางเลือก          

ทีสําคญัของค่ายเพลงอิสระทงั 2 บริษทัโดยสังกดัสมอลล์รูม ไดก้ล่าววา่ “สมอลล์รูมนนัไดเ้ลิกมอง

ในแง่ทีเป็นขอ้เสียของระบบ Social Network ไปแลว้ในแง่ทีวา่ทาํใหไ้ม่มีคนซือ CD เพราะวา่ระบบ

นีทาํใหเ้กิดขอ้ดีมากมายทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากขึนศิลปิน      ทีไม่มีคุณภาพจะมาออกอลับมั

นนัเป็นเรืองยากมากในยุคนีเนืองจากสือไม่ไดเ้ป็นสือกลางอีกต่อไป  แต่ผูบ้ริโภคจะเป็นสือกลาง

และเป็นผูเ้ลือกเอง ทาํให้การติดต่อสือสารกบัศิลปินเป็นเรืองง่ายขนึ เป็นผลดีกบัศิลปินอินดีในการ

แสดงออกทางผลงานและสือสารไดโ้ดยตรงกบักลุ่มแฟนเพลง”9 

5. สือเบด็เตลด็ ไดแ้ก่ จดหมายส่งตรงไปยงัผู ้รับ แผ่นผา้ เครืองใช้ ของชาํร่วยต่างๆ เช่น 

ไมข้ีดไฟ กระเป๋าหรือถุงใส่ของ เสือยดืปฏิทิน ฯลฯ สือประเภทนีมกัจะใช้ผสมกบัสืออืนๆ เพือเป็น

การเตือนหรือใหร้ะลึกจดจาํข่าวสารแก่ผูช้มอีกดว้ย การทาํของชาํร่วย หรือของทีระลึกต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นการจาํหน่ายใหก้บัแฟนเพลง หรือแจกให้กบันกัข่าวต่างๆ เป็นแนวทางทีสังกดัสมอลล์รูม    

มีการปฏิบตัิอย่างสมาํเสมอเพือให้เกิดความประทบัใจและน่าจดจาํ อีกทงับริษทั สไปร์ซซี ดิสก์      

ก็ใหค้วามใส่ใจในการผลิตของทีระลึกกบัทุกๆวงในบริษทัเช่นกนั 
 

4.5 แผนภูมิการใช้สือประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 11  แผนภูมิการใช้สือประชาสัมพนัธ์ 
 

                                                        

 
9
 เจตมนต ์มละโยธา. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั. สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2556. 

   ชยับรรฑิต พืชผลทรัพย.์ ผูร่้วมกอ่ตงั บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั. สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2556.  

การใช้สือประชาสัมพนัธ์ 

1.สือประเภทคาํพูด 2. สือประเภท         
ลายลกัษณ์อกัษร 

3. สือประเภทภาพ     
และสัญลกัษณ์ 

4. สือประเภทภาพและ

เสียง, สืออิเลก็ทรอนิกส์ 

5. สือเบด็เตลด็ 
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บทที 5 

สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา กระบวนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ กรณีศึกษาบริษทั สมอลล์รูม 

จาํก ัด และบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั ซึงไดด้าํเนินมาเป็นลาํดบั สามารถสรุปและอภิปรายผล     

ไดด้งันี 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพือใหท้ราบถึงขนัตอนในกระบวนการพฒันาศิลปิน ของ บริษทั สมอลล์รูม จาํกดั และ

บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลของการศึกษาสรุปไดเ้ป็น 5 หวัขอ้ ดงันี 
 

1. การคดัเลือกศิลปิน 

2. การพฒันาศิลปิน 

3. การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปิน 

4. การดูแลศิลปิน 

5. การใชสื้อประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมชือเสียงใหก้บัศิลปิน 
 

จากการศึกษาทาํให้ผูศึ้กษาพบวา่กระบวนการพฒันาศิลปินนนัมีขนัตอนทีสําคญั 5 ขนัตอน

ดงัทีไดก้ล่าวถึงหวัขอ้ขา้งตน้ และจะอภิปรายในลาํดบัต่อไป 

 

1. การคัดเลือกศิลปิน 

การคดัเลือกศิลปินนนัถือเป็นขนัตอนทีสําคญัเป็นอยา่งมากสําหรับค่ายเพลงอินดี เนืองจาก

แนวทางในการทาํงานของค่ายเพลงอินดีนันถือเป็นองค์กรขนาดไม่ใหญ่นัก ศิลปินจึงมีสิทธิ         

ในการนําเสนอผลงานไดด้้วยตนเอง ศิลปินนอกจากจะต้องมีความสามารถทางด้านดนตรีแล้ว                 

ยงัต้องมีความสามารถทางด้านการผลิตผลงานเพลงได้อีกดว้ย ดงันนัการคดัเลือกศิลปินของทงั       
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2 บริษัท จึงไม่ได้พิจารณาศิลปินทีมีความสามารถทางด้านดนตรีเ ท่านัน  ศิลปินย ังต้องมี

ความสามารถรอบดา้นในด้านการสร้างสรรค์ผลงานเพลงด้วย เช่น การแต่งเนือร้องทํานองได ้   

ของศิลปิน เป็นตน้  
 

ดว้ยเหตุนีเองทงั 2 บริษทั จึงให้ความสําคญัในการคดัเลือกศิลปินเขา้สังกัดเป็นอย่างมาก 

ถือเป็นขนัตอนแรกในกระบวนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระเพือใหไ้ดรั้บความนิยมต่อไป 
 

ช่องทางการคดัเลือกศิลปินเขา้สังกดั ของทงั 2 บริษทั แบ่งไดเ้ป็น 4 ช่องทางดงันี  
 

1. เวทีประกวด กล่าวคือทางบริษทัมีการร่วมงานกบัผูส้นบัสนุนต่างๆ จดัการประกวด    

วงดนตรีผู้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจะมีสิทธิได้เป็นศิลปินในสังกัด หรือได้เขา้มาทาํงาน

ร่วมกนั  

2. การแนะนาํผ่านคนรู้จกั ทงั 2 บริษทัจะไดพิ้จารณาศิลปินผ่านช่องทางนี เนืองจากความ

ใกล้ชิดในการทํางานของศิลปินเองกับผู้พ ัฒนาศิลปิน จึงมีการติดต่อสอบถาม

ดาํเนินงานกนัอยู่เสมอว่าทางสังกดันนัมีความตอ้งการศิลปินแนวไหนอยู่บา้ง จึงมีการ

แนะนาํเพือนหรือญาติพีนอ้งเขา้มานาํเสนอผลงาน 

3. สืออิเล็กทรอนิกส์ สือโทรทศัน์ วิทยุ และสืออินเตอร์เน็ต ในยุคทีคลืนวิทยุแฟตเรดิโอ 

คือสือทีเป็นช่องทางทีชดัเจนในการนาํเสนอผลงานของศิลปินอินดีทาํให้ไดรั้บความ

นิยมและมองเห็นผลงานจากสังกดั แต่ในยุคปัจจุบนันนัสืออินเตอร์เน็ตก็นบัว่าเป็น

ช่องทางทีทาํใหศิ้ลปินหนา้ใหม่ไดแ้จง้เกิด 

4. การนาํเสนอผลงานดว้ยตนเอง ทางสังกดัเปิดโอกาสใหศิ้ลปินสามารถนาํเสนอผลงาน

ของตนได ้แต่ผลงานนนัๆต้องมีคุณภาพ อีกทงัศิลปินยงัต้องมีเอกลกัษณ์ทีโดดเด่น       

มีความน่าสนใจทงัตวัตนของศิลปิน และผลงาน 
 

หากขนัตอนในการคดัเลือกศิลปินนนัเกิดขอ้ผิดพลาดก็จะส่งผลใหศิ้ลปินนนัไมไ่ดรั้บความ

นิยมได ้ 
 

ขอ้ผิดพลาดทีเกิดจากการคดัเลือกศิลปินมีไดด้งันี 
 

1. ศิลปินมีแนวทางทีไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดขององค์กร  

2. ศิลปินมีแนวทางทีอาจจะซาํหรือคลา้ยคลึงกบัศิลปินทีมีชือเสียงอยูแ่ลว้กบัทงัสังกดัของ

ตนหรือสังกดัอืนๆ 

3. ศิลปินยงัมีแนวทางทีไม่ชดัเจนเพียงพอ ยงัไม่เป็นตวัจริงในแนวเพลงของตน 
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2. การพัฒนาศิลปิน 

ในดา้นของขนัตอนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระนนั ผูศึ้กษาพบว่ามีความแตกต่าง

กบัค่ายเพลงขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก เนืองด้วยค่ายเพลงอิสระจะให้ความสําคญัในการคดัเลือก

ศิลปินทีมีความพร้อมความสามารถทางด้านดนตรีไม่เพียงแต่การเล่นดนตรีหรือการแสดงดนตรี  

แต่เพียงเท่านนั ยงัมีความสามารถในดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานเพลงอีกดว้ย อีกทงัศิลปินส่วนใหญ่

ของทงั 2 สังกัดไม่เพียงแต่เป็นนกัดนตรีเท่านนั ยงัเป็นนกัศึกษาดนตรีโดยตรงจากมหาวทิยาลยั      

ทีมีชือเสียงหรือเป็นอาจารยจ์ากคณะดนตรีในมหาวทิยาลยัต่างๆ  
 

จึงทาํใหเ้กิดความแต่งต่างทางดา้นขนัตอนการพฒันาศิลปินกบัค่ายเพลงขนาดใหญ่ดงันี 

1. ไม่มีการเรียนการสอนดนตรีใหก้บัศิลปินโดยสังกดั 

2. ศิลปินเป็นผูส้ร้างสรรคผ์ลงานเพลงเอง อีกทงัยงัสามารถนาํเสนอผลงงานเองไดโ้ดยตรง

กบัผูบ้ริหาร 
 

การพฒันาศิลปินของ บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั ศิลปินเป็นผูท้าํงานเพลงเองทงัหมด โดยมี

การนาํเสนอต่อสังกดั ซึงจะมีการพิจารณาปรับเปลียนตามคุณภาพและความเหมาะสมของผลงาน 

อีกทงัยงัมุ่งเน้นการพฒันาศิลปินในด้านการปฏิบัติด้วยด้านคุณธรรม เน้นให้ศิลปินเป็นคนดี         

ดงัหลกัการดา้นจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 

การพฒันาศิลปินของ บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกัด นนัจะแบ่งศิลปินออกเป็น 2 กลุ่ม     

กล่าวไดด้งันี   

ศิลปินกลุ่มที 1 ศิลปินทีไดร้ับความนิยมในกระแสหลกั 

ศิลปินกลุ่มที 2 ศิลปินทีมีความเป็นตวัตนสูง 
 

โดยแนวทางในการปฏิบตัิงานกบัทงั 2 กลุ่มศิลปินจะมีความแตกต่างกนัออกไป ในแง่ทีว่า

ศิลปินกลุ่มที 1 ศิลปินทีได้รับความนิยมในกระแสหลกันันจะต้องมีการนําเสนอผลงานทีอาจ

สอดคลอ้งกบัผูส้นบัสนุน เป็นการโฆษณาหรือเพือการคา้ต่างๆ มีการพูดคุยกบัสังกดัถึงแนวทาง

สร้างสรรคผ์ลงานทีไม่ไดมุ่้งเนน้แต่เพียงความเป็นตวัตนของศิลปินเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะตอ้ง

มุ่งเนน้ถึงการนาํเสนอสินคา้ดว้ย เป็นตน้ ในส่วนของศิลปินกลุ่มที 2 ศิลปินทีมีความเป็นตวัตนสูง 

ทางสังกัดจะไม่ตงักรอบให้สร้างสรรค์ผลงานเพลงตามผู้สนับสนุนต่างๆ แต่เน้นการพูดคุย           

ให้ศิลปินเกิดความเข้าใจถึงข้อแตกต่างของงานแสดงทีศิลปินจะได้รับ รวมถึงขอ้แตกต่างของ            

ผลตอบแทนทีน้อยกว่าศิลปินในกลุ่มแรก หากเป็นการตกลงทีเข ้าใจตรงกันและยอมรับได ้         

ทางสังกดัจะไม่เขา้ไปมีส่วนในการปรับเปลียนแนวทางของศิลปินมากนกั หากเพียงแต่ปรับปรุง

แก้ไขตามความเหมาะสมเพือใหเ้กิดผลงานเพลงทีมีคุณภาพ  
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ดว้ยเหตุนีในการพฒันาศิลปิน ผูศึ้กษาจึงสามารถสรุปถึงขอ้เหมือน และขอ้แตกต่างของทงั 

2 บริษทั ดงันี 

1. บริษทั สมอลล์รูม จาํกัด และ บริษัท สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกัด ให้ความอิสระในการ

สร้างสรรค์ผลงานเพลงของศิลปินอย่างเต็มที โดยศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงาน

เพลงเพือนาํมาเสนอกบัสังกดัไดโ้ดยตรง  

2. บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั มีระเบียบแบบแผนในการพฒันาศิลปิน ทีแบ่งแยกลกัษณะ

ของศิลปินทีชดัเจน 

3. บริษทั สมอลล์รูม จาํกดั มีการมุ่งเน้นแนวความคิดด้านคุณธรรมการปฏิบติัตวัของ

ศิลปิน 

  

3. การสร้างภาพลักษณ์ให้กับศิลปิน 

การสร้างภาพลกัษณ์ก็เปรียบเสมือนการสร้างความเชือมนั เชือถือให้เกิดขึนกบัตวัศิลปิน 

และสังกดั ดงัจะเห็นไดจ้ากทฤษฎีความหมายของคาํว่า “ภาพลกัษณ์” ทีว่าเป็นภาพทีเกิดขึนในใจ

ของคน ซึงอาจจะเป็นภาพทีเกิดขึนกบัสิงมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตก็ได้ อย่างภาพลกัษณ์ทีมีต่อบุคคล 

สถานที องค์กร สถาบนั เป็นตน้ ภาพลกัษณ์มีได้ทงัแบบทีเป็นบวกและเป็นลบ ซึงภาพลกัษณ์        

ทีเกิดขึนนนัก็อาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงเสมอไป ขึนอยู่กับการตีความของแต่ละคน ซึงเป็นผล      

มาจากความคิดของแต่ละคน ทีมีความแตกต่างกนัทงัดา้นความรู้ ค่านิยม ความเชือ หรือแมก้ระทงั

ประสบการณ์ทีแตกต่างกัน โดยภาพลกัษณ์ทีดีนนัต้องใช้เวลาในการสังสมทีละเล็กทีละน้อย

จนกระทงัซึมซบัฝังรากฐานอย่างมนัคงไวใ้นจิตใจและความรู้สึกของผูค้น ดงันนัหากจะแก้ไขหรือ

เปลียนแปลงภาพลกัษณ์ทีไดเ้กิดขึนแลว้นนัจึงเป็นไปไดย้าก1  
 

ดว้ยหลกัทฤษฎีนีเอง จึงทาํใหเ้ห็นว่าภาพลกัษณ์ของศิลปิน และองค์กรมีส่วนสําคญัทีทาํให้

ศิลปินนนัไดรั้บความสนใจจนเกิดความนิยมได ้ 
 

แนวคิดการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปินของ บริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั 

สมอลล์รูม เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรทีสมบูรณ์แข็งแรง จนสามารถนําไป

ส่งเสริมใหก้บัศิลปินในสังกดัเกิดความน่าสนใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากการใช้คาํว่า สมอลลรู์ม ซึงเป็นชือ

ของสังกัดต่อท้ายวงต่างๆ เมือไปแสดงสร้างความหนักแน่นให้กับศิลปินเกิดความน่าเชือถือ       

                                                        
1

 ดวงสมร จกัรพนัธุ์. กลยุทธ์การบริหารภาพลกัษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกบัการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย                                

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2549. 
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โดยสมอลล์รูมนนัไม่ไดเ้ขา้ไปมีบทบาททีชดัเจนในการตีกรอบภาพลกัษณ์ของศิลปินเนืองจาก    

ได้ให้ความสําคัญกับการคดัเลือกศิลปินซึงเป็นขนัตอนแรก ดงัทีกล่าวไวข้า้งต้นแล้ววา่สังกัด          

มีแนวทางในการคดัเลือกศิลปิน ดว้ยแนวความคิดทีวา่ศิลปินต้องมีความสามารถทางด้านดนตรี   

ซึงแนวดนตรีนันต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ทีศิลปินเป็น โดยจะต้องมีเอกลักษณ์             

ทีชดัเจนอยู่แลว้ในตอนตน้ อีกทงัแนวดนตรี, ภาพลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของศิลปินทีตอ้งสอดคลอ้ง

ในตวัเองแลว้ ยงัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางของสังกดัอีกดว้ย 
 

แนวคิดการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปินของ บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั 

ในการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปินของสังกดั สไปร์ซซี ดิสก์ นนัถือไดว่้ามีความใกลเ้คียง

กบัแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ของค่ายเพลงขนาดใหญ่ เนืองจากผู้บริหารของสังกัดนัน      

เป็นผูบ้ริหารเดียวกับ CMG (Central Marketing Group) คือ บริษทัในเครือ Central ทีดูแลสินคา้

นาํเข้าหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทเสือผ้า สินค้าแฟชนั หรือสินค้าประเภท

เครืองสําอางต่างๆ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของศิลปินอย่างเตม็ที  
 

จากการศึกษาผูศึ้กษาจึงเห็นวา่แนวทางการส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปินนนั ทงั 2 สังกดั

มองเห็นวา่เป็นเรืองสําคญั แต่แนวทางในการปฏิบติันนัทงั 2 สังกดัมีความแตกต่างกนั  

โดยบริษัท สมอลล์ รูม จํากัด ให้ความสําคัญกับการคิดเลือกศิลปินตังแต่ตอนต้น           

มอบความคิดอิสระให้กบัศิลปิน ซึงมีแนวทางใหศิ้ลปินเป็นกรอบกวา้งๆ ทงัทางดา้นแนวเพลงและ

ภาพลกัษณ์ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั โดยไม่เขา้ไปปรับเปลียนอะไรในตวัศิลปินมากนกั โดยมุง่เนน้

ภาพลกัษณ์ขององคก์รดงัทีกล่าวมา  

ในส่วนของบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั จะเขา้มามีบทบาทในดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปิน

มากกว่าบริษทั สมอลล์รูม แต่ดว้ยการพูดคุยและไดรั้บความยินยอมจากศิลปิน เพือให้วงมีความ  

โดดเด่น น่าจดจาํมากยงิขนึ เสริมสร้างเอกลกัษณ์ และสีสันในการแต่งตวัของศิลปินนนัเอง  

 

4. การดูแลศิลปิน 

หลกัในแนวคิดของการดูแลศิลปินนนัมีความแตกต่าง จากสินคา้อืนๆ เพราะวา่ศิลปินนัน

ถือเป็นมนุษย์เป็นสิงมีชีวติ มีความรู้สึกนึกคิด ตามหลักการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์นนั       

จะเห็นไดว้า่ผูพ้ฒันาศิลปินหรือสังกดัค่ายเพลงอิสระ จะต้องมีจริยธรรมในการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ 

ความสัมพนัธ์ในองค์การนนัเป็นสิทธิและหนา้ทีของทงัสองฝ่าย ผู้พฒันาศิลปินและศิลปิน 

การทีบุคคลไดป้ระพฤติปฏิบติัในทางทีถูกตอ้งซึงสิทธิจะก่อให้เกิดหนา้ทีแก่อีกฝ่ายหนึง 
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ดงัคาํกล่าวของ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ “เขาไม่ใช่พนกังาน แต่เขาเป็นคน และผูจ้ดัการควรปฏิบติั

ต่อคนอยา่งมีศกัดิศรีและดว้ยความนบัถือ”2 

การดูแลศิลปินในค่ายเพลงอิสระนนัมีความใกล้ชิดเป็นอย่างมากระหว่างการทํางานของ

ศิลปินกบัผูพ้ฒันาศิลปินเนืองดว้ยเป็นการทาํงานในองค์กรขนาดเล็กทีทงั 2 ฝ่ายให้ความสําคญั    

ต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองค์กร ดงัตวัอย่างของสมอลล์รูมทีใหค้าํนิยามในการดูแลศิลปิน

วา่เป็นการทาํงาน ในรูปแบบของ “ครอบครัว” สไปร์ซซี ดิสก์ ก็ให้ความดูแลทีใกลช้ิดกบัศิลปิน

โดยทีศิลปินสามารถพูดคุย ตกลงหรือต่อรองในการทาํงานต่างๆไดก้บัผูบ้ริหารโดยตรง 

 

5. การใช้สือประชาสัมพันธ์เพือส่งเสริมชือเสียงให้กับศิลปิน 

หลงัจากการทาํงานในขนัตอนต่างๆ ดงัทีกล่าวมาแลว้นนั ขนัตอนการประชาสัมพนัธ์นนั  

ก็ถือเป็นขนัตอนทีมีความสําคญัยิง อย่างไรก็ดีไม่วา่การทาํงานในทุกๆขนัตอน ดงัทีกล่าวมาแลว้นนั

จะทาํให้สังกัดได้ศิลปินทีมีความยอดเยียมทงัทางด้านคุณธรรม ความสามารถทางด้านดนตรี      

และการสร้างสรรค์ผลงานก็จริง แต่การประชาสัมพนัธ์ทีดีจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ศิลปิน

ไดรั้บความนิยมมากยงิขนึ  

โดยทงั 2 บริษทั สามารถแบ่งช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ไดอ้อกเป็น 5 ประเภทดงันี 

1. สือประเภทคาํพูด ไดแ้ก่ วิทยกุระจายเสียง, โทรทศัน์ 

2. สือประเภทลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ สือสิงพิมพ์ หนงัสือพิมพ ์เอกสารแผ่นพบั นิตยสาร 

3. สือประเภทภาพและสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ การแสดงแผ่นป้ายโฆษณา 

4. สือประเภทภาพและเสียง หรือสืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต 

5. สือเบด็เตลด็ ไดแ้ก่ จดหมายส่งตรงไปยงัผูร้ับ, ของชาํร่วย, ของทีระลึก 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 จากการศึกษาวจิยัเรือง กระบวนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ กรณีศึกษา บริษทั 

สมอลล์รูม จาํกดั และบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั ผูศึ้กษาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 หวัขอ้ในการ

อภิปราย ไดด้งันี 
 

1. ปัจจัยทีส่งผลให้เกิดปัญหาในการทํางานด้านพัฒนาศิลปิน 

ศิลปินนนัเป็นทรัพยากรมนุษย์ ทีมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด จึงทาํให้ทงั 2 สังกัด กล่าววา่

การทาํงานดา้นการพฒันาศิลปินสิงทีเป็นปัญหาและอุปสรรคมากทีสุด คือการทาํงานร่วมกบัมนุษย์

                                                        
2
ผศ. ดร. พิชิต เทพวรรณ์. เครืองมือการจัดการทรัพยากรณ์มนุษยส์มยัใหม.่2555. 
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นนัเอง ความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย ์สามารถเปลียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามกาลเวลา และ

ประสบการณ์ต่างๆทีพบเจอ จึงทาํให้เกิดปัญหาในบางกลุ่มศิลปินเมือโด่งดงัมีชือเสียงแล้วก็จะมี

ความต้องการและรสนิยมแตกต่างไปจากเดิม ดงัค ํากล่าวของคุณนารีรัตน์ สว่างศรี ว่า “ยิงดัง         

ยงิเรืองเยอะเป็นเรืองปกติของศิลปิน”3 เป็นตน้  
 

โดยทงั 2 บริษทั มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยการพูดคุยทาํความเข้าใจกับ

ศิลปินเป็นหลกัเพือให้เกิดความลงตวักบัทงั 2 ฝ่าย ทงักับค่ายเพลงและกบัตวัศิลปิน เพือหาจุด

กึงกลางทีสามารถทาํใหไ้ดข้อ้ตกลงทีเหมาะสมระหวา่งศิลปินและสังกดั  
 

2. ปัจจัยทีก่อให้เกิดผลสําเร็จในกระบวนการพัฒนาศิลปิน 

ความสําเ ร็จทีเกิดขึนในกระบวนการพฒันาศิลปินนัน ประกอบไปด้วยการปฏิบัติ               

5 ขนัตอนในการพฒันาศิลปินดงันี 
 

1. การคดัเลือกศิลปิน สําหรับค่ายเพลงอิสระในการคดัเลือกศิลปินถือเป็นขนัตอนทีมี

ความสําคญั เพือให้ไดศ้ิลปินทีมีคุณภาพ 

2. การพฒันาศิลปิน ทงั 2 บริษทันนัมีความแตกต่างกนัเล็กน้อย โดยมีจุดทีเหมือนกนัคือ

การใหค้วามคิดอิสระกบัศิลปินโดยมีการแก้ไขผลงานตามความเหมาะสมเพียงเลก็นอ้ย 

จุดทีแตกต่างกันคือ บริษัท สไปร์ซซี ดิสก์มีการแตกรายละเอียดของการทํางาน          

ในประเภทศิลปินกลุ่มทีไดรั้บความนิยมกบักลุ่มทีมีแนวเพลงทีแตกต่าง 

3. การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปิน ทงั 2 บริษทัมีความแตกต่างกนั โดยบริษทั สมอลลรู์ม 

มุ่งเน้นการค ัดเ ลือกศิลปินให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ บริษัท โดยมีภาพลักษณ์               

ทีสอดคลอ้งกบัแนวเพลงตงัแต่ตน้ ดงันนัในการทาํงานจึงไม่ปรับแกไ้ขผลงานเพลงและ

แนวทางของศิลปินมากนัก แต่เน้นการส่งเสริม ภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เข้มแข็ง     

เพือส่งเสริมใหศิ้ลปินไดรั้บความสนใจมากขึน ซึงทางสังกดั สไปร์ซซี ดิสก์ นนัมีการ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินอย่างเต็มทีเนืองจากมีผู ้บริหารเ ดียวกับ Central        

เป็นผูน้าํเขา้สินคา้เสือผา้ แฟชนัต่างๆ จึงทาํให้มีความคล้ายคลึงกบัแนวทางการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของค่ายเพลงในกระแสหลัก ทีวา่การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของศิลปิน    

เป็นเรืองสําคญัทาํใหน้่าจดจาํ มีเอกลกัษณ์ โดดเด่น 

                                                        
3
 นารีรัตน์ สวา่งศรี.  ผูจ้ดัการศิลปิน บริษทั สไปร์ซซี ดิสก ์จาํกดั. สมัภาษณ์, 1 ตุลาคม 2556. 
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4. การดูแลศิลปิน ทงั 2 บริษทัมีแนวทางในการดูแลศิลปินทีใกลเ้คียงกนั คือการให้ความ

ใกล้ชิดคุ ้นเคยกบัศิลปินเป็นอย่างมาก เพือความราบรืนในการทาํงานสามารถพูดคุย   

ตกลงกนัได ้ใหเ้กิดความเหมาะสมทงักบับริษทัและตวัศิลปิน 

5. การใชสื้อประชาสัมพนัธ์ สือนบัวา่เป็นกระบวนการเผยแพร่ให้ศิลปินไดรั้บความนิยม

ทงั 2 บริษทั ไดใ้ห้ความสําคญักับการประชาสัมพนัธ์ เพือเป็นการนาํเสนอให้ศิลปิน 

เป็นทีนิยมไดร้ับความสนใจจากกลุ่มผูฟั้ง 
 

จากการศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง รวมไปถึงการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้าก

การสัมภาษณ์ทาํให้ผูศึ้กษาพบวา่กระบวนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ กรณีศึกษา บริษทั 

สมอลล์ รูม  จํากัด  และ บริษัท สไปร์ ซซี  ดิสก์  จํากัด นันสามารถกล่าวโ ดยร วมได้ด ังนี                          

บริษ ัท สมอ ลล์รูม จําก ัด  มีขันตอนในกระบวนการพัฒนาศิลปินหลักๆใกล้เ คียงกันกับ                        

บริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกดั ก็จริงแต่ทงั 2 บริษทันัน ก็มีขนัตอนในรายละเอียดของการทาํงาน                

เชิงลึกทีแตกต่างกนัออกไปดงัทีไดอ้ภิปรายไวข้า้งตน้  

ซึงจะเห็นได้วา่สังกดั สมอลล์รูม จะมีการดาํเนินงานทีเป็นลกัษณะของค่ายเพลงอิสระ 

อย่างมาก โดยใหอ้ิสระกบัศิลปินใหค้วามสําคญักบัความสัมพนัธ์ต่อผูท้ีทาํงานร่วมกบัสังกดัในแบบ

เครือญาติ แต่จะเน้นไปทีขนัตอนแรกคือขนัตอนของการคดัเลือกศิลปิน ใหมี้คณุสมบติัแบบทีสังกดั

ตอ้งการไวก้่อนแลว้ เพราะในปัจจุบนัสังกัดสมอลล์รูมไม่มีนโยบายในการปันศิลปินขึนมาใหม่

ทงัหมด เนืองจากมีความตอ้งการศิลปินทีมีความสามารถพร้อมจะกา้วเขา้สู่การเป็นตวัจริงในวงการ

ดนตรีอินดี ขนัตอนในการคดัเลือกศิลปินจึงเป็นปัจจยัทีสําคญัในการพิจารณาศิลปินของสมอลลรู์ม 

จึงทาํใหก้ารทาํงานในขนัตอนอืนๆง่ายขึน โดยสามารถให้อิสระกบัศิลปินไดอ้ย่างเต็มที เนืองจาก

ทางสังกดัเองก็ทราบแนวทางของศิลปินอยู่แลว้ อีกทงัตวัศิลปินเองก็สามารถนําเสนอผลงานและ

ตวัตนไดอ้ย่างอิสระ แต่ในทา้ยทีสุดสมอลลรู์มจะไม่ลืมทีจะเนน้เรืองของคุณธรรมควบคูก่บัคณุภาพ

ของผลงานเพลงเป็นหลกัเสมอ และจะยึดหลกัในการทาํงานแบบเครือญาติให้ศิลปินเป็นเหมือน  

คนในครอบครัว 

ทางดา้นสังกัด สไปร์ซซี ดิสก์ ถือเป็นค่ายเพลงอิสระทีมีทุนสูง จึงส่งผลให้การทาํงาน

ค่อนข้างมีรูปแบบมีระเบียบแบบแผนทีใกล้เ คีย งกับการทํางานขอ งค่ายเพลงขนาดใหญ่                       

ดงัตวัอย่างเช่นการพฒันาศิลปิน หรือการสร้างภาพลกัษณ์ ให้กบัศิลปิน ก็จะเห็นวา่มีการทาํงาน     

ทีแบ่งแนวทางของศิลปินเป็นกลุ่มชดัเจน ใกลเ้คียงกบัการทาํงานของค่ายใหญ่ โดยยงัมีความเป็น

ค่ายเพลงอิสระในแบบของสไปร์ซซี ดิสก์อยู่ กล่าวคือมีการวางระบบทีชัดเจนตามแนวทาง        

ของศิลปิน แต่ไม่กาํหนดกรอบแนวเพลงของศิลปินมากเกินไป ให้ศิลปินสามารถนาํเสนอผลงาน

พูดคุยแสดงความคิดเห็นนาํเสนอความเป็นตวัตนได ้ตามขอ้ตกลงทีเหมาะสมกบัทางสังกดั โดยทาง
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สังกดัสามารถส่งเสริมทางดา้นการพฒันาศิลปิน ดา้นภาพลกัษณ์ไดอ้ย่างเต็มที แต่หากศิลปินทีมี

แนวทางเป็นของตนเองสูงทางสังกดัก็จะไม่ตีกรอบการทาํงานให้กบัศิลปินมากเกินไป เน้นการ

พูดคุยใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกันในทิศทางการทาํงานและความเขา้ใจถึงความแตกต่างของระบบ  

การทาํงาน, ประเภทงานทีรับแสดงคอนเสิร์ตและรายไดร้ะหวา่งศิลปินทีไดรั้บความนิยมในกระแส

หลกั กบักลุ่มศิลปินทีมีความเป็นตวัตนสูง อีกทงัสังกดัสไปร์ซซี ดิสก์มีทิศทางสําหรับอนาคตทีจะ

พฒันาศิลปินใหไ้ดรั้บความนิยมรูปแบบดนตรีในกระแสหลกัมากขนึ 

ดว้ยเหตุนีจึงจะเห็นไดว้า่ทงั 2 สังกดั มีขนัตอนในกระบวนการพฒันาศิลปินตามหลกัใหญ่

จากวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้อง 5 ข้อ คือ 1. การคดัเลือกศิลปิน 2. การพฒันาศิลปิน               

3. การสร้างภาพลกัษณ์ให้กับศิลปิน 4. การดูแลศิลปิน 5. การใช้สือประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริม

ชือเสียงให้กับศิลปิน แต่เมือปฏิบติังานจริงในเชิงลึกนนัทงั 2 สังกัด ก็มีแนวทางในแบบของตน      

ทีชดัเจนต่อการทาํงานทงั 5 หวัขอ้ซึงแตกต่างกนัออกไป ดงัทีไดก้ล่าวมา 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. หนังสือและทฤษฏีทางด้านการบริหารจดัการศิลปินอินดีนันยงัไม่ค่อยมีภาษาไทย      

จึงตอ้งใชห้นงัสือภาษาองักฤษเพือประยุกตใ์ช้ ซึงในบางกรณีลกัษณะการพฒันาศิลปิน   

ในประเทศไทยมีความแตกต่างกับต่างประเทศ ควรมีหนงัสือดา้นการบริหารศิลปิน         

ในประเทศไทยเพิมเติม 

2. หนังสือและทฤษฏีทางด้านการบริหารจดัการยงัไม่มีเนือหาทีเฉพาะเจาะจงถึงการ

บริหารศิลปินโดยตรง จึงตอ้งใชห้นงัสือการบริหารธุรกิจทวัไปหรือหนงัสือการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์ขา้มาประยกุตใ์ช ้ดงันนัควรมีหนงัสือดา้นการบริหารศิลปินโดยตรง     

เพือเป็นหลกัและแนวทางทีชดัเจนในการศึกษาต่อไป 

3. ประวตัิวงการดนตรีอินดีในประเทศไทยหลงัจากปี 2548 จนถึงปัจจุบันไม่มีขอ้มูล

อา้งอิงทีชัดเจนนกั ควรมีหนงัสือประวตัิดนตรีอินดีในประเทศไทยทีชดัเจน อีกทงั

ขอ้มูลทีทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั 

4. ปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตหรือช่องทาง Social network เข้ามามีบทบาทต่อกลุ่มผูฟั้ง ทาํให้

ศิลปินอินดใีนยุคปัจจบุนัไม่เพียงแต่ตอ้งแข่งขนัในวงการดนตรีอินดีเท่านนั ยงัมีศิลปิน

หนา้ใหม่มากมาย ทีมีคาํจาํกดัความว่า “เน็ตไอดอล” เป็นศิลปินทีไดรั้บความนิยมจาก

ช่องทาง Social network ต่างๆ จึงทาํให้ความรู้ทางดา้นออนไลน์ Marketing เป็นเรืองที

ควรจะมีการศึกษาเพิมเติม เพือกา้วทนักบัผู้อืนในยุคทีผูบ้ริโภคมีช่องทางในการฟังเพลง

ทีเปลียนไปจากรูปแบบอนาล็อกสู่ระบบดิจทิลั 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครังต่อไป 

1. อาจมีการศึกษาค่ายเพลงอิสระอืนๆ เพือเป็นการเปรียบเทียบเพิมเติม ซึงอาจพบ           

ขอ้แตกต่างในกระบวนการพฒันาศิลปิน 

2. ผู ้ทีสนใจในกระบวนการพัฒนาศิลปิน สามารถศึกษาแนวทางทีจะประสบ

ความสําเร็จของศิลปินผ่านช่องทาง Social network เพิมเติม เนืองจากในยุค

ปัจจบุนั ระบบ Social network ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อวงการดนตรีเป็นอย่างมาก 
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แบบสัมภาษณ์ 

แสดงคําถามหลักทีใช้ในการสัมภาษณ์ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั คาํถามเพือการวจิยั 
คาํถามหลกัทีใชใ้นการสัมภาษณ์           

เพอืเจาะลึก 

เพือให้ทราบถึงขันตอน 

และวิธีการในการพฒันา

ศิลปินของค่ายเพลงอิสระ

ทงั 2 บริษทั 

1. กระบวนการสร้างศิลปิน

ประกอ บไปด้วยขันตอน

ใดบา้ง 

1. ในแต่ละขนัตอนของการทํางานนนัเป็น

อย่างไรบา้งทงัในดา้น การคดัเลือกศิลปิน, 

การพัฒนาศิลปิน, การดูแลศิลปิน, การ

สร้างภาพลกัษณ์ศิลปิน, การดูแลรูปแบบ

วงจรชีวิตศิลปิน 

 2. กลยทุธ์การบริหารศิลปิน

เพลงอินดีทีมีความเป็นไป

ไดอ้ย่างยงัยืนเป็นอยา่งไร 

2. การคดัเลือกศิลปินมีแนวทางอย่างไร 

และจากช่องทางใดบา้ง 

  3. มีแนวทางในการประชาสัมพนัธ์ศิลปิน

อย่างไรใหไ้ดร้ับความนิยม 

  4. สถานการณ์ในการบริหารศิลปินเพลง

อินดีนนัเป็นอย่างไร 

  5. ปัจจยัทีส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการทาํงาน

พฒันาศิลปินมากทสุีด 

  6. ปัจจยัใดทีก่อใหเ้กิดผลสําเร็จ 

ในกระบวน การพฒันาศิลปิน 
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คําถามทีใช้ในการสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์เกยีวกบัประวตัค่ิายเพลง 

1. ประวติัและจดุเริมตน้ในการก่อตงัค่ายเพลง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. จากจุดเริมตน้ในยคุแรกของสังกดัจนถึงปัจจุบนันนัมีความเปลียนแปลงไปอย่างไรบา้ง

ทงัในเรืองของแนวเพลง และในเรืองของการจดัการศิลปิน 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

แบบสัมภาษณ์เกยีวกบัแนวทางในการทํางานของค่ายเพลง 

 

1. วิธีการและแนวทางในการคดัเลือกศิลปินเขา้สังกดั 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. การบริหารจดัการศิลปินสําหรับสังกัด มีบทบาทในการวางแนวทางของศิลปินมาก

นอ้ยเพียงใด ไม่วา่จะเป็นเรืองของแนวเพลง วธีิการเล่นหรือร้องรวมไปถึงการแต่งกาย 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. แนวคิดในการจดัการศิลปินของสังกดันนัเป็นอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..….  

3.1 มีความเหมือนหรือแตกต่างจากค่ายในกระแสหลกัอย่างไรบา้ง 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3.2 จุดแข็งทีสามารถมองวา่เป็นแนวทางในการจดัการศิลปินนนัคืออะไร 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3.3 สิงใดทีสังกดัมองวา่มีแนวโนม้ในการปรับเปลียนใหเ้ขา้กบัวงการดนตรีในยคุ

ปัจจบุนั ซึงเป็นเรืองของการตลาดและการจดัการศิลปินอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ในยุคทีมีระบบ Social Network ทาํใหเ้กิดผลดีหรือผลเสียในการจดัการศิลปินอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.  ปัจจยัใดต่อไปนีทีเป็นปัญหา/อุปสรรคทีสุดในการพฒันาศิลปิน 

ก. การคดัเลือกศิลปิน 

ข. การพฒันาศิลปิน 

ค. การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปิน 

ง. การดูแลศิลปิน 

จ. การใช้สือประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมชือเสียงให้กบัศิลปิน 

6.  ปัจจยัใดต่อไปนีทีเป็นส่วนทาํใหศ้ิลปินประสบความสําเร็จมากทีสุด 

ก. การคดัเลือกศิลปิน 

ข. การพฒันาศิลปิน 

ค. การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปิน 

ง. การดูแลศิลปิน 

จ. การใชสื้อประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมชือเสียงใหก้บัศิลปิน 

7.  ทิศทางในการจดัการศิลปินในอนาคตจะเป็นในรูปแบบใด 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.  หวัใจสําคญัของคนทีทาํงานดา้นการจดัการศิลปินนนัคืออะไร และทาํอย่างไรให้ศิลปิน  

ไดรั้บความนิยม 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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