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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง	“กลยุทธ์การบริหารจัดการนักแสดง

ในสังกัด:	กรณีศึกษา	สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	7”	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.		เพือ่ศกึษาช่องทางการหานกัแสดงในสงักดัของสถานโีทรทศัน์กองทพั

บกช่อง	7	

	 2.		เพ่ือศึกษาวิธีการและหลักการในการคัดเลือกนักแสดงในสังกัดของ

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	7

	 3.		เพือ่ศกึษากลยทุธ์การบรหิารจัดการนกัแสดงในสงักดัสถานโีทรทศัน์

กองทัพบกช่อง	7

	 4.		เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงในสังกัดสถานี

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง	7

	 ใช้แนวคดิ	ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่เป็นกรอบในการศกึษาและ

การอธิบาย	คือ	แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล	(Human	Resource	Manage-

ment)	 แนวคิดในการจัดคนเข้าท�างาน	 (Staffing)	 แนวคิดเรื่องคุณสมบัติที่ดีของ 

นักแสดงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative)	โดยใช้

วธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-depth	Interview)	แหล่งข้อมลูคอืรวบรวมเอกสาร

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(Documentary	Research)	และแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล	เพื่อ

น�ามาศึกษาวิเคราะห์

	 ผลการศึกษาพบว่า	 	สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	7	นับว่าเป็นสถานี 

ที่ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นของประเทศไทย	และเนื่องจากความส�าเร็จของ

ทางสถานี	 ส่งผลให้นักแสดงต่างก็ต้องการร่วมงานด้วย	 ผลงานและชื่อเสียงที่

ยาวนานของทางสถาน	ีส่งผลต่อการตดัสนิใจเซน็สัญญาเป็นนกัแสดงในสังกดัของ

นักแสดง	 โดยช่องทางการสรรหานักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง	7	แบ่งออกเป็น	4	ช่องทาง	ดังนี้		1.	สมัครด้วยตนเอง		2.	เวทีการประกวด

ที่สถานีจัดขึ้นและเวทีการประกวดที่เป็นพันธมิตรกับทางสถานี	 	3.	บริษัทโมเดล

ลิ่ง/ผู้จัดหานักแสดง		4.	สื่อมวลชน
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 โดยสถานีมีวิธีการและหลักการในการคัดเลือกนักแสดงในสังกัดเบื้องต้น	 

คือ	 คัดเลือกจากประวัติและรูปภาพ	 โดยจะต้องมีลักษณะทางกายภาพ	 มีบุคลิก 

ที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ทางสถานี	 เพ่ือน�ามาทดสอบหน้ากล้อง	 หลังจากนั้น 

น�าไปพิจารณาเพื่อเซ็นสัญญา	และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะต่อไป	ส�าหรับกลยุทธ์

ในการบรหิารจดัการนกัแสดงในสงักดัของทางสถาน	ีจากการศกึษาพบว่า	ทางสถานี

เน้นการบริหารแบบครอบครัว	เพื่อสร้างความสนิทสนมกับนกัแสดงในสงักดัและมี

การมอบหมายงานตามความสามารถและตามความเหมาะสมของนักแสดงแต่ละคน	

โดยทางสถานีไม่ได้มีกฎระเบียบข้อบังคับตายตัว	แต่ให้ความส�าคัญในเรื่องความ

ประพฤติ	 การวางตัวในสังคมของนักแสดงจะต้องไม่กระทบภาพลักษณ์ของทาง

สถานี	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคหลักของการบริหารจัดการนักแสดงของทาง

สถานี	คือ	การขาดแคลนนักแสดงที่มีจ�านวนไม่เพียงพอต่อจ�านวนการผลิตละคร

	 ส�าหรับในส่วนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงในสังกัด

ของทางสถานี	 ประสิทธิผลของนักแสดงวัดจากพัฒนาการในด้านการแสดงของ 

นักแสดงแต่ละคน	 รวมไปถึงการมีคุณสมบัติของนักแสดงที่ดี	 โดยส่วนหนึ่งทาง

สถานีจะวัดจากเรตต้ิงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด	 เน่ืองจากเรตติ้งมีปัจจัยและตัวแปรหลาก

หลาย	จากการศึกษาพบว่าคนภายนอกองค์กรอย่าง	บริษัทโมเดลลิ่ง	นักปั้น	รวม

ไปถึงสื่อมวลชนต่างมองว่าความส�าเร็จของนักแสดงขึ้นอยู่ที่ผลการตอบรับของ

ประชาชน

ค�ำส�ำคัญ:	 นกัแสดง สถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 กลยทุธ์การบรหิารจดัการ

นักแสดง
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงและมีความเจริญเติบโต 

เร็วมากในปัจจุบัน	 ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคล่ือนธุรกิจดังกล่าว

นอกจากบุคลากรในส่วนต่างๆ	 แล้วก็คือ	 ศิลปินหรือนักแสดง	 ดังนั้นคงไม่อาจ

ปฏิเสธได้ว่าหนึ่งอาชีพที่อยู่ในความนิยม	เนื่องจากสามารถสร้างชื่อเสียงและราย

ได้คือ	อาชีพนักแสดงหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า	“ดารา”	ซึ่งนับว่าเป็นอาชีพที่

อยู่ในความสนใจและอยู่ในกระแสของสังคมตลอดเวลา

	 โดยเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนี้	 ในอดีตนักแสดงหรือนักร้อง 

บางคน	 เริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการชักน�าของบริษัทโมเดลลิ่งของบุคคลที่เรียก

ตนเองว่า	นกัป้ัน/แมวมอง	ซึง่กม็ผีูจ้ดัหานกัแสดงหลายคนทีมี่ช่ือเสียงป้ันนกัแสดง

ให้กับวงการบันเทิงหลายคน	อาทิ	คุณพจน์-อานนท์	คุณเอ-ศุภชัย	คุณอุ๊บ-วิริยะ	

เป็นต้น	 แต่ในปัจจบุนักม็หีลากหลายช่องทางทีเ่ปิดโอกาสให้คนธรรมดา	 ก้าวเข้ามา 

สู่การเป็นนักแสดงหรือการเป็นดารามากขึ้นโดยผ่านเวทีการประกวดที่ท�าหน้าที่

เป็นบันไดก้าวแรกที่ท�าให้อาชีพในฝันของใครหลายๆ	 คนกลายเป็นความจริงได้	

ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าปัจจบุนัโอกาสในการทีจ่ะเข้ามาประกอบอาชีพในวงการบนัเทงิ	

มิได้เป็นเรื่องยากเหมือนดังในสมัยอดีตอีกแล้ว	 เนื่องจากมีเวทีที่เปิดโอกาสให้ได้

แสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเองมากขึ้นนั่นเอง

	 ในขณะที่ปัจจุบันมีดารานักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย	 ย่อมเป็น

ธรรมดาตามกฎธรรมชาติคือ	เมื่อคลื่นลูกใหม่มา	คลื่นลูกเก่าก็ต้องไป	ดังนั้นจึงไม่

น่าแปลกใจว่าท�าไมศิลปินผู้ที่เคยโด่งดังในอดีตกลับค่อยๆ	 หายไปจากวงการ	

เพราะสิ่งส�าคัญมากกว่าความส�าเร็จบนเส้นทางนี้คือจะท�าอย่างไรให้สามารถยืน

อยู่บนเส้นทางน้ีได้นาน	 และจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าจะมีงานรองรับ	 และ

โดยเฉพาะการแสดงในสถานีโทรทัศน์แล้ว	 ย่ิงเป็นการเพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์

ให้กับตนเอง
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	 การบริหารนักแสดงในสังกัดของแต่ละสถานีโทรทัศน์	 ก็จะมีการบริหาร

แตกต่างกันไป	ทั้งในเรื่องของการคัดเลือก	การมอบหมายงาน	รวมไปถึงการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับนักแสดง	 ต่างก็มีผลต่อการจดจ�าของผู้ชมด้วยกันทั้งสิ้น	 ดังนั้น

หลายๆ	บรษิทัโมเดลลิง่จึงนยิมผลกัดนันกัแสดงในสงักดัของตวัเองให้ได้เซน็สญัญา

กับทางสถานีโทรทัศน์	 เพราะนั่นหมายถึงอนาคตของนักแสดงในสังกัดและความ

มีชื่อเสียงของบริษัทของตน

	 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 7	 ได้ก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2510	 ตาม 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท	 จ�ากัด	 ใช้ชื่อว่า	

บรษิทักรงุเทพโทรทศัน์และวทิย	ุจ�ากดั	แพร่ภาพระบบส	ีCCIR	สญัญาณ	625	เส้น	

ระบบสี	 PAL	 เป็นคร้ังแรก	 ต้ังแต่วันที่	 27	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2510	 ปัจจุบันมี 

คุณสุรางค์	เปรมปรีดิ์	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก 

ช่อง	7	เป็นสถานีที่มีความเป็นผู้น�าในเรื่องของเรตติ้งละครโทรทัศน์	โดยจากการ

ส�ารวจความนิยมของละครโทรทัศน์ของสถานีทุกช่องจากช่วงเวลาละครหลังข่าว	 

ซึ่งนับว่าเป็นช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุด	จากการวัดความนิยมของ	AGB	Nielsen	

Media	Research	(Thailand)	ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม	ปี	2554	พบว่าละคร

โทรทศัน์ของสถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง	7	มเีรตติง้อยูใ่นระดบัต้นๆ	มาตลอด	

เมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ	 ซ่ึงน่ันหมายถึงความนิยมนั่นเอง	 และตัวแปร

ส�าคัญที่เป็นที่มาของความนิยมในละครแต่ละเรื่องนั้นก็คือนักแสดง	

	 ในแต่ละสถานีจึงให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกนักแสดงเข้ามาเซ็น

สญัญาเป็นนกัแสดงในสงักดั	เพราะนกัแสดงเปรยีบเสมอืนตวัแทนและภาพลกัษณ์

ของสถานซีึง่เป็นทีม่าของความนยิม	จงึท�าให้สถานมีนีกัแสดงในสงักดัเป็นจ�านวน

มาก	 โดยนักแสดงแต่ละคนต่างก็ให้ความภักดีกับทางสถานีและยังคงให้ความไว้

วางใจทางสถานีเป็นผู้ดูแลงานแสดงมาตลอดอาทิ	 กบ-สุวนันท์	 อั้ม-พัชราภา	 

ขวัญ-อุษามณี	เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงช่องทางการสรรหา

นักแสดงในสังกัด	วิธีการ	และหลักการในการคัดเลือก	ตลอดจนกระบวนการดูแล	

กลยุทธ์บริหารจัดการนักแสดงในสังกัด	 ว่ามีหลักการบริหารอย่างไร	 จึงสามารถ

บริหารจัดการนักแสดงในสังกัดให้มีความภักดีกับทางสถานี	 พร้อมทั้งแข่งขันกับ 

นักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1.  เพือ่ศกึษาช่องทางการสรรหานกัแสดงในสงักดัสถานโีทรทศัน์กองทพับก

ช่อง	7

	 2.		เพ่ือศึกษาวิธีการและหลักการในการคัดเลือกนักแสดงในสังกัดของ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7

	 3.		เพือ่ศกึษากลยทุธ์การบรหิารจดัการนกัแสดงในสงักดัสถานโีทรทศัน์

สีกองทัพบกช่อง	7

	 4.		เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงในสังกัดสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “กลยุทธ์การบริหารจัดการนักแสดงในสังกัดกรณีศึกษา:	

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7”	 ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

Research)	จากข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-depth	Interview)	และ

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(Documentary	Research)	เพื่อ

ศกึษาแนวทางการบรหิารและกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการนกัแสดงในสงักดัสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7

ผลการศึกษาและอภิปราย

ช่องทางการสรรหานกัแสดงในสงักดัของสถานโีทรทศัน์กองทพับกช่อง  7
	 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	นับได้ว่าเป็นสถานีที่ได้รับความนิยม

อยู่ในอันดับต้นๆ	ของประเทศไทย	และเนื่องจากความส�าเร็จของละคร	7	สีส่งผล

ให้นักแสดงต่างก็ต้องการมาร่วมงานและด้วยผลงานที่ได้รับการตอบรับที่ดีจาก

ประชาชน	 และชื่อเสียงที่ยาวนานของทางสถานี	 สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ของการเซน็สญัญาเป็นนกัแสดงในสงักดัของนกัแสดง	และในปัจจบุนัช่องทางการ

สรรหานักแสดงเปิดกว้างมากขึ้นจากในอดีต
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		 โดยสามารถสรปุช่องทางการจดัหานกัแสดงได้ดงันี	้เบือ้งต้นเริม่จากการ

สมัครด้วยตนเองซึง่เป็นช่องทางแรกส�าหรบัผูท่ี้ต้องการเป็นนกัแสดงในสังกดัสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 ช่องทางต่อมาคือการผ่านเวทีการประกวดต่างๆ	 มี

นกัแสดงหรอืศลิปินหลายท่านในวงการบนัเทงิทีใ่ช้เวทกีารประกวดเป็นเวทแีจ้งเกดิ	

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท�าให้ผู้ที่มีความต้องการเป็นนักแสดงแสดงความสามารถ	

เพื่อได้รับการพิจารณาเป็นนักแสดงในสังกัด	 โดยมีการแบ่งลักษณะเวทีการ 

ประกวดเป็น	2	ลักษณะ	คือ	เวทีการประกวดที่ทางสถานีจัดขึ้น	อาทิ	เวทีมิสไทย

แลนด์	ยนูเิวอร์ส	เวทไีทยซเูปอร์โมเดล	เป็นต้น	และเวทกีารประกวดทีเ่ป็นพนัธมิตร

กับทางสถานี	 อาทิ	 เวทีมิสทีนไทยแลนด์	 เวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล

เป็นต้น	และนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีอีกหนึ่งเวที	คือ	เรียลลิตี้ทรูอะคาเดมี่	แฟนเท

เซีย	หรือที่รู้จักกันในนามการประกวด	AF	ที่ทางผู้บริหารช่อง	7	มีความสนใจดึง

นักแสดงจากเวทีการประกวดนี้มาร่วมงาน

		 โดยเวทีการประกวดเหล่านี้นับว่าเป็นแหล่งที่มาของนักแสดงในสังกัด

ของสถานีโทรทัศน์สกีองทพับกช่อง	7	ซึง่ทางสถานไีมไ่ด้เปิดโอกาสให้เพยีงแต่ผูท้ี่

ชนะการประกวดเท่านั้น	ผู้ที่ได้ในต�าแหน่งอื่นๆ	ก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ที่ได้รางวัล

ชนะเลศิขึน้อยูก่บัรปูร่างหน้าตา	บคุลกิของแต่ละคนตรงกบัความต้องการของทาง

สถานหีรอืไม่	ซึง่สถานจีะเป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสม	นอกจากนีก้ารเข้ามา

เป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ	 โดยการชักน�าของบริษัทโมเดลลิ่ง

หรือผู ้จัดหานักแสดงต่างก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีส�าหรับนักแสดงคนนั้นๆ	

เนื่องจากชื่อเสียงของบริษัทหรือชื่อเสียงของผู้จัดหานักแสดงเป็นการรับรอง

คุณภาพและสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 ยังเป็นสถานีอันดับต้นๆ	ที่เหล่า

บริษัทโมเดลลิ่งหรือผู้จัดหานักแสดงต่างก็น�านักแสดงในสังกัดของตนไปให้ทาง

สถานีเลือกก่อน		

	 ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ท�างานร่วมกันมานานของบริษัทโมเดลล่ิงและ 

ผูจ้ดัหานกัแสดงกบัทางสถาน	ีการน�านกัแสดงในสังกดัของตนเองเข้ามาแนะน�าให้

กับทางสถานี	เป็นลักษณะการท�างานที่เกื้อกูลกัน	นอกจากนี้เหตุผลหลักของการ

ไว้วางใจให้ทางสถานีเป็นผู้ดูแลงานละครให้กับนักแสดงในสังกัดส่วนหนึ่งมาจาก

ความมีชื่อเสียงของทางสถานี	 โดยเชื่อว่าทางสถานีจะให้ความมั่นคงกับนักแสดง
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ในสังกัดของตนได้	และอีกช่องทางหนึ่งคือสื่อมวลชน	เนื่องด้วยหน้าที่การท�างาน

ของสื่อมวลชนกับนักแสดงที่ต้องท�างานร่วมกัน	 และด้วยประสบการณ์ในการ

ท�างานที่ท�าให้รู้จักผู้ใหญ่ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจหลายท่าน	 สื่อมวลชนจึงเป็น

อีกช่องทางหนึ่งที่นักแสดงในปัจจุบันนิยมให้เป็นผู้ดูแลงานหรือหางานให้และถึง

แม้สือ่มวลชนจะมคีวามน่าเชือ่ถอื	แต่ด้วยความทีบ่รษิทัสือ่กย็งัมข้ีอจ�ากดั	 เนือ่งจาก

ไม่สามารถแสดงตัวชัดเจนว่าจะผลักดันนักแสดงคนใดเป็นพิเศษ	 เนื่องจากต้อง

ท�าตัวเป็นกลางซึ่งก็เป็นที่รู้กันเฉพาะในวงการเท่านั้น	นอกจากนี้ชื่อเสียงของทาง

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 ในทัศนคติของส่ือมวลชนก็มองว่าเป็นสถานี 

อนัดบัต้นๆ	ทีน่กัแสดงหลายท่านอยากร่วมงานด้วย	ด้วยเหตผุลหลกัคอืความเป็น

สถานทีีเ่ป็นทีรู่จ้กัเป็นวงกว้าง	สามารถเจาะกลุม่เป้าหมายได้อย่างกว้างขวางส่งผล

ต่อการจดจ�า

วิธีการและหลักการในการคัดเลือกนักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 
	 เนื่องจากแต่ละสถานีโทรทัศน์มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป	บุคลิก	

คุณสมบัติ	 ลักษณะของนักแสดงในแต่ละสังกัดจึงมีความแตกต่างกันออกไปตาม

แต่ภาพลักษณ์ของสถานีน้ันๆ	 รวมไปถึงวิธีการและหลักการของแต่ละสถานีโดย

วิธีการและหลักการของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 มีวิธีการและหลักการ 

ในการคัดเลือกนักแสดงเข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด	 จะเริ่มจากการ 

คดัเลอืกประวตัแิละรปูภาพ	ซึง่นบัได้ว่าเป็นข้อมลูเบือ้งต้นทีท่�าให้ทางสถานไีด้รูจ้กั

กับนักแสดง	 โดยผู้ที่ต้องการเป็นนักแสดงจะต้องมีประวัติผลงานที่ผ่านมาพร้อม

ทัง้รูปถ่ายแบบเตม็ตวัและครึง่ตวั	เพือ่เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการพจิารณาหรอืแม้แต่

บริษัทโมเดลลิ่งหรือผู้จัดหานักแสดงก็จะต้องมีประวัติของนักแสดงในสังกัดของ

แต่ละคน	เพื่อน�าเข้ามาให้ทางสถานีเลือก	

	 โดยทางสถานีจะคัดเลือกจากลักษณะทางกายภาพ	 บุคลิกที่เหมาะกับ

ภาพลักษณ์ของทางสถานี	เนื่องจากนักแสดงเปรียบเสมือนตัวแทนของทางสถานี	

เพราะเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่ออกสู่สาธารณชน	 ฉะนั้นบุคลิกและลักษณะทางกายภาพ

ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกได้ว่านักแสดงคนนี้สังกัดอยู่ในสถานีใด	 โดยสถานี
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โทรทศัน์กองทพับกช่อง	7	จะเน้นผูท้ีม่ลีกัษณะใบหน้าไทย	ดสูวยคม	หล่อเข้ม	เป็น

เกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือก	 และเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายหลักของทางสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 เป็นคนกลุ่มใหญ่	 โดยเฉพาะในต่างจังหวัด	 เพราะ

ฉะนัน้ในการคดัเลอืกนกัแสดงแต่ละคนจงึต้องค�านงึถงึจดุนีด้้วย	เพือ่ให้เข้าถงึกลุ่ม

เป้าหมายได้มากขึ้น	

	 หลังจากที่ผ่านขั้นตอนในการคัดเลือกรูปร่างหน้าตา	 บุคลิกลักษณะที่

เหมาะสมกบัความต้องการของสถานแีล้ว	ขัน้ต่อไปคอืการทดสอบหน้ากล้อง	ถอืว่า

เป็นการทดสอบความสามารถโดยมีการถ่ายวิดีโอในการแนะน�าตัว	 พร้อมทั้ง

ทดสอบตามบทบาทต่างๆ	ที่ทางสถานีจัดให้ไว้		นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ทางสถานี

น�ามาเป็นส่วนในการตดัสนิใจในการคดัเลอืกนกัแสดงแต่ละคนเซน็สญัญาเป็นนกั

แสดงในสังกัดคือ	น�้าเสียง	 โดยจะต้องมีโทนเสียงที่น่าฟัง	ออกเสียงภาษาไทยได้

ชดัเจน	ซึง่ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์ของนกัแสดงของสถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง	7	

และหลงัจากทีไ่ด้มกีารพจิารณาตามกระบวนการขัน้ตอนดงัทีก่ล่าวมาเบือ้งต้นทาง

สถานีจะน�าวิดีโอที่ได้ท�าการทดสอบนักแสดงแต่ละคนเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ว่าสนใจนักแสดงคนนี้หรือไม่	 แล้วน�าลงมติ	 ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน	 ก็

จะมีการตดิต่อเรยีกนกัแสดงคนนัน้เข้ามาเซน็สญัญาเป็นนกัแสดงในสังกดั	ซึง่ระยะ

เวลาในการเซ็นขั้นต�่าอยู่ที่	 5–7	 ปี	 และการเซ็นสัญญากับทางสถานีได้มีการเปิด

กว้างมากขึ้น	จากในอดีตที่เซ็นสัญญาเฉพาะพระเอก	นางเอก	แต่ในปัจจุบันทาง

สถานีให้นักแสดงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเซ็นสัญญาทุกคน	

	 ส่วนบทบาทที่ได้รับข้ึนอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล	 และหลัง

จากที่ได้มีการผ่านขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงจวบจนขั้นตอนได้เซ็นสัญญาเป็น

นักแสดงในสังกัดแล้ว	จะถึงขั้นตอนของการฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ	ให้

กับนักแสดงในสังกัด	เนื่องจากแต่ละคนมีพื้นฐานการแสดงที่แตกต่างกัน	บางคน

อาจจะเคยผ่านการแสดงมาบ้างแล้ว	 ในขณะท่ีบางคนไม่เคย	 ทางสถานีจะมีการ

ฝึกฝนพื้นฐานการแสดงให้กับนักแสดงในสังกัด	รวมไปถึงเรื่องของการพูด	การใช้

เสียง	 การวางตัวต่อสาธารณชน	 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์	 และอุปนิสัยของ 

นกัแสดงแต่ละคนด้วยว่าจะมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันาความสามารถของตน

เพียงใด
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กลยทุธ์บริหารจดัการนกัแสดงในสงักดัของสถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7
	 ในการบริหารจัดการนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 มี

การวางโครงสร้างองค์การ	 โดยมีการแบ่งฝ่ายในการบริหารจัดการนักแสดงฝ่าย

ศลิปินสมัพนัธ์	ท�าหน้าทีจ่ดัหานกัแสดงหน้าใหม่เพือ่เข้ามาเซน็สัญญาเป็นนกัแสดง

ในสงักดั	ส่งเสรมิทกัษะพร้อมทัง้ตดิตามข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ	ฝ่ายบรหิาร

นักแสดง	 ท�าหน้าที่บริหารภาพลักษณ์นักแสดง	 และประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 คณะกรรมการพิจารณาละคร	 ท�าหน้าที่

พจิารณาคดัเลอืกนกัแสดงเซน็สญัญาเป็นนกัแสดงในสงักดั	โดยเฉพาะบทพระเอก-

นางเอก	ทางช่องจะเป็นผู้เลือกเพื่อส่งทางค่ายละครน�าไปผลิตต่อไป	และส�าหรับ

ตัวละครอื่นๆ	จะมีการตัดสินใจร่วมกับค่ายละคร

		 โดยสถานีมีการบริหารจัดการนักแสดงในสังกัดคือใช้หลักความเป็น

ครอบครัว	เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับนักแสดง	เพื่อให้

นักแสดงกล้าที่จะเข้ามาพูดคุย	 นอกจากน้ีการสร้างความคุ้นเคยกับนักแสดง	 ซึ่ง

ถอืเป็นวฒันธรรมองค์การอย่างหนึง่โดยวธิกีารเข้าไปร่วมอวยพรวนัเกดิไปร่วมงาน

สงัสรรค์ปิดกล้อง	เป็นต้น	และในส่วนของการมอบหมายงานส�าหรบันกัแสดงทีเ่ซน็

สญัญากบัทางสถาน	ีทางสถานจีะดแูลงานในส่วนของละครให้ทัง้หมด	รวมถงึการ

ออกงานต่างๆ	 กับทางสถานี	 โดยในที่นี้ไม่ได้หมายรวมกับงานอื่นๆ	 อาทิ	 งาน

โฆษณา	งานโชว์ตัวต่างๆ	งานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักแสดงเอง	หรือ

นกัแสดงคนใดทีม่ผีูจ้ดัการส่วนตวั	หรอืบรษิทัโมเดลล่ิงคอยดแูลงานให้	บคุคลหรอื

กลุ่มคนเหล่าน้ันจะเป็นผู้คิดอัตราค่าจ้างในแต่ละงาน	 ดูแลคิวงานต่างๆ	 ซึ่งไม่

เกี่ยวข้องกับทางสถานีแต่อย่างใด	 แต่ในกรณีของงานโฆษณา	 บริษัทเอเจนซ่ีที่

วางตัวผู้แสดงเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีจะต้องท�าเรื่องเพื่อขออนุญาต	หรือ

ตัวนักแสดงเองต้องแจ้งกับทางสถานีก่อนว่ามีโฆษณาตัวใดติดต่อเข้ามา	 ซึ่งทาง

สถานีจะช่วยให้ค�าปรึกษากับนักแสดง

	 ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของทางสถานี	 และส�าหรับในส่วน

ของงานละคร	 ทางสถานีจะคัดเลือกและมอบหมายงานตามความสามารถและ

ความเหมาะสมของนักแสดงแต่ละคน	 นอกจากนี้ทางสถานีจะดูจากกระแสการ

ตอบรับของประชาชนว่าชื่นชอบนักแสดงคนใด	 ต้องการให้เล่นคู่กับใคร	 เพื่อ
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ประกอบในการตดัสนิใจในการวางบทบาทในละครแต่ละเรือ่ง	นอกจากนียั้งมนีกัแสดง

บางคนที่ไม่ได้เซ็นสัญญากับทางสถานีหรือที่เรียกกันว่า	 “สัญญาใจ”	 นั้นเองโดย

ทางสถานีไม่ได้มีการบริหารจัดการใดๆ	 กับกลุ่มนักแสดงเหล่านี้	 ทุกอย่างขึ้นอยู่

กับใจ	 โดยทางสถานีจะติดต่อนักแสดงเหล่านี้มาร่วมงานด้วยเมื่อมีบทบาทที่ทาง

สถานเีหน็ว่าเหมาะสม	ส�าหรบัเรือ่งของการตดัสนิใจขึน้อยูก่บันกัแสดงคนนัน้ๆ	ว่า

จะเล่นหรือไม่เล่น	

	 กรณีนักแสดงบางคนที่หมดสัญญากับทางสถานีไปแล้ว	 ในปัจจุบันอาจ

ไม่ได้มีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 แต่นักแสดงเหล่านั้นก็อยู่ด้วยใจด้วยความ

รู้สึกที่ผูกพันและคุ้นเคย	เปรียบสถานีคือบ้านของเขาเหล่านั้นนั่นเอง	และส�าหรับ

เรื่องกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ทางสถานีค่อนข้างให้ความส�าคัญกับเรื่องของภาพ

ลักษณ์	 เพราะนักแสดงคือตัวแทนสถานี	 ถ้าประพฤติตัวไม่เหมาะสม	 ก็จะส่งผล 

กระทบต่อช่ือเสียงของสถานีด้วย	 พร้อมกันนี้นักแสดงจะต้องประพฤติตนเป็น

ตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชน	 รวมไปถึงจะต้องมีความรับผิดชอบงานตามหน้าที่	 หรือ

งานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ไม่ร่วมงานทีขั่ดแย้งต่อภาพลกัษณ์และช่องทีเ่ป็นคูแ่ข่งของ

สถานี	

	 ส่วนในกรณีที่นักแสดงประพฤติตนไม่เหมาะสม	หรือมีข่าวที่ไม่ดีเกิดขึ้น

ทางสถานีจะเรียกนักแสดงคนนั้นมาพบ	 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงถ้าพบว่าผิดจริง

ในเบื้องต้นจะมีการเตือน	 แต่ถ้ายังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมดังกล่าว	 ทางสถานีก็จะ

ยกเลิกสัญญาเป็นขั้นตอนต่อไปและจากการศึกษาพบว่าปัญหาหลักในเรื่องของ

การบริหารจัดการนักแสดงในสังกัดของสถานีคือ	 ปัญหาการขาดแคลนนักแสดง	

จึงเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าทางสถานีใช้แต่นักแสดงหน้าซ�้าๆ	ดังนั้น

ทางสถานีจึงต้องหานักแสดงเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อจ�านวนละครที่ทางสถานี

ผลิตในแต่ละปีซึ่งมีประมาณ	60	เรื่อง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7
	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การบริหาร

จัดการนักแสดงที่ทางสถานีได้น�ามาปฏิบัติ	ส�าหรับในส่วนของประสิทธิภาพ	ทาง
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สถานมิีได้มีหลกัเกณฑ์ทีต่ายตวั	โดยจะวดัผลจากพฒันาการของนกัแสดงแต่ละคน	

จากจุดเริ่มต้นที่ก้าวเข้ามา	จนกระทั่งถึงปัจจุบัน	ว่ามีพัฒนาการไปในทิศทางใด	มี

ทกัษะในส่วนใดทีต้่องได้รบัการฝึกฝนเพิม่เตมิ	โดยในแต่ละปีทางสถานจีะพยายาม

มอบหมายงานที่หลากหลายให้กับนักแสดง	ทั้งงานละครและพิธีกร	 เพื่อเป็นการ

เพิ่มความสามารถที่หลากหลายในการท�างานให้กับนักแสดง	

	 นอกจากนี้ทางสถานีจะมอบหมายบทบาทในละครแต่ละเรื่องให้มี

บทบาทที่หลากหลายให้กับนักแสดงแต่ละคนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นนักแสดงใน

บทบาทที่ไม่ซ�้าเดิม	 โดยทางสถานีจะดูจากกระแสตอบรับอีกทีว่าประชาชนชอบ

ให้นกัแสดงคนนีเ้ล่นบทแบบใด	และนกัแสดงทีม่ปีระสทิธภิาพคอืนกัแสดงทีต้่องมี

คณุสมบตัขิองการเป็นนกัแสดงทีด่คีอืการมวีนิยัในตวัเองและวนิยัในหมูค่ณะ	โดย

เริม่จากการเป็นคนตรงต่อเวลา	มคีวามรบัผดิชอบ	และมคีวามสม�า่เสมอในกจิกรรม

ที่ต้องกระท�า	 อาทิ	 การฝึกหัด	 เตรียมความพร้อมของร่างกายและเสียง	 การเข้า

ร่วมซ้อมอย่างตรงเวลาและจรงิจงัในทกุๆ	ครัง้	ทัง้นีร้วมถงึนสิยัของนกัแสดงแต่ละ

คน	ทีม่คีวามนอบน้อม	ถ่อมตน	สิง่เหล่านี้	ถอืเป็นความรบัผดิชอบทีน่กัแสดงต้อง

มีเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะถึงแม้นักแสดงจะมีความสามารถเพียงใด	แต่ไม่อาจท�างาน

ร่วมกับคนส่วนรวมได้อย่างรับผิดชอบ	 หรือไม่มีมารยาทที่ดี	 ย่อมส่งผลทางร้าย

มากกว่าดีในการท�างาน

	 ส�าหรบัในส่วนของประสทิธผิลของนกัแสดงส่วนหนึง่ทางสถานจีะวดัจาก

เรตติ้ง	แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการวัดผลความส�าเร็จของนักแสดงในสังกัด	 เนื่องจาก

เรตติง้มีปัจจยัและตวัแปรหลากหลาย	ซึง่เรตติง้มส่ีวนในการวดัประสทิธผิลในด้าน

กระแสความนิยมในตัวบุคคล	 และเน้ือหาองค์ประกอบโดยรวมของละคร	 และ 

จากการสัมภาษณ์คนภายนอกองค์การอย่างบริษัทโมเดลล่ิง	 ผู้จัดหานักแสดง	 

รวมไปถึงสื่อมวลชนต่างมองว่าความส�าเร็จของนักแสดงขึ้นอยู่ที่ผลการตอบรับ 

ของประชาชนนั้นเอง	 ทั้งนี้ทางด้านนักแสดงในสังกัดเองก็มองว่าการตอบรับที่ดี

ของประชาชนคอืความส�าเรจ็ในการได้เป็นนกัแสดงในสังกดัของทางสถานแีละเม่ือ

นักแสดงเป็นที่รู้จักของประชาชน	 ประสบความส�าเร็จในงานละครที่สถานีมอบ

หมายให้ก็จะส่งผลต่องานโชว์ตัวรวมถึงโฆษณาสินค้าติดต่อเข้ามา
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

	 จากการที่นักแสดงซ่ึงก็ผ่านช่องทางต่างๆ	 ดังนี้	 สมัครด้วยตนเอง	 เวที

การประกวด	บริษัทโมเดลลิ่ง/ผู้จัดหานักแสดง	และสื่อมวลชน	เพื่อน�ามาคัดเลือก

ให้ได้นักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของทางสถานีรวมทั้ง 

มีการอบรม	พัฒนานักแสดงให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการ

ทางด้านการแสดง	การใช้น�า้เสยีง	การวางตวัในสังคม	กล่าวสรปุได้ว่า	การคัดเลือก

และการพฒันาเป็นส่วนส�าคญัส�าหรบัการบรหิารจดัการนกัแสดงในสงักดัของทาง

สถาน	ีซึง่ในส่วนของการพฒันาต้องมกีารวางแผนเพือ่ปรบัให้เข้ากบัเป้าหมายของ

องค์การที่ได้ตั้งไว้	เพื่อให้บุคคลนั้นๆ	บรรลุเป้าหมาย

	 ในส่วนของหลกัการและวธิกีารในการคดัเลอืกนกัแสดงในสงักดัของทาง

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	 โดยในเบื้องต้นทางสถานีจะพิจารณาคัดเลือก

นักแสดงจากประวัติและรูปถ่าย	 เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น	 หลังจากนั้นก็จะคัด

เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาพูดคุยและทดสอบหน้ากล้อง	 (Casting)	 ถ่ายวิดีโอ

แนะน�าตวั	พร้อมทัง้ให้ทดลองแสดงตามบทบาทต่างๆ	ทีท่างสถานจีดัเตรยีมไว้ให้

	 ส�าหรบัการธ�ารงรกัษา	(Retention)	คอืเรือ่งผลประโยชน์และบรกิารต่างๆ	

ทีอ่งค์การจดัให้แก่พนกังาน	องค์การควรจะด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นขวญัก�าลงัใจและ

แรงจูงใจให้พนักงานมีเจตคติที่ดี	 ซ่ึงจะเกิดผลดีอันกลับมาสู่องค์การ	 การบริหาร

จัดการนักแสดงในสังกัดของทางสถานี	 คือเมื่อผ่านกระบวนการสรรหา	 คัดเลือก	

ฝึกฝนนักแสดงแล้ว	การธ�ารงรักษานักแสดงก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งของทางสถานีสร้าง

ให้นกัแสดงมคีวามผกูพนักบัทางสถานี	โดยใช้หลกัการบรหิารแบบครอบครวั	เพือ่

ลดช่องว่างระหว่างนักแสดงและผู้บริหารของทางสถานีให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน	

อีกทั้งทางสถานียังให้อิสระในเร่ืองของการรับงานของนักแสดง	 ซึ่งทางสถานีมิได้

หกัในส่วนของรายได้จากงานโชว์ตวัหรอืงานโฆษณาเหล่านัน้	พร้อมทัง้มอบหมาย

งานละครให้นักแสดงในสังกัดอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ 

นักแสดงในสังกัดให้อยากจะร่วมงานกับทางสถานีต่อไป	 ส�าหรับเรื่องของการต่อ

สัญญาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักแสดงว่าจะเซ็นสัญญาต่อหรือไม่	 โดยทาง

สถานีให้อิสระในการตัดสินใจอย่างเต็มที่	
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	 การบริหารจัดการนักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7 

คอืทางสถานไีม่ได้มนีโยบายทีต่ายตวั	โดยทางสถานจีะคัดเลือกนกัแสดงทีมี่ความ

เหมาะสม	 ทั้งบุคลิก	 ลักษณะ	 และมีความสามารถตามความต้องการและ 

ภาพลกัษณ์ของแต่ละสถาน	ีนอกจากนีใ้นการคดัเลอืกนกัแสดงต้องให้ความส�าคญั

กับการตอบรับของผู้ชม	เนื่องจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	เป็นสถานีที่

มีคลื่นความถี่ที่กว้างขวางและผู้ชมกลุ่มใหญ่เป็นคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด	เพราะ

ฉะนัน้ในการคดัเลอืกนกัแสดงจึงต้องคดัเลอืกนกัแสดงทีม่บีคุลกิดเูข้าถงึไม่ยาก	จบั

ต้องได้	มีรูปร่าง	หน้าตา	สวยหล่อในแบบไทยๆ	เนื่องจากคนต่างจังหวัดมักจะยึด

ตดิกบัอะไรเดมิๆ	กลยทุธ์การบรหิารจัดการนกัแสดงในสงักดั	ในส่วนของการมอบ

หมายงานละครให้กับนักแสดง	โดยทางสถานีมักจะป้อนงานละครให้กับนักแสดง

ที่ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องโดยจะดูจากกระแสการตอบรับของผู้ชมเป็นหลัก	

	 นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 ในส่วนของวิธีการ

คัดเลือกนักแสดงพบว่า	 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 มิได้มีความแตกต่างกันมาก 

นัก	โดยใช้หลักการเดียวกัน	ตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวมา

ข้างต้น	 แต่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของรูปแบบการท�างานและ

ลักษณะการด�าเนินงานของแต่ละสถานีโทรทัศน์ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ์ปัจจบุนั	ทัง้นีเ้พือ่รองรบัการแข่งขนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	และจากการ

ศกึษายงัพบอกีว่า	ปัจจัยทีต้่องค�านงึถงึในการคดัเลอืกนกัแสดงนัน้จะต้องให้ความ

ส�าคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ทางสถานีควรเพิ่มช่องทางการสรรหานักแสดงในสังกัดให้มากขึ้น 

เช่น	 จัดการประกวดต่างๆ	 ที่นอกเหนือจากการประกวดนางงามหรือนางแบบ 

ที่ทางสถานีจัดขึ้นอยู่แล้ว	 รวมไปถึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในส่วนของเวทีการ

ประกวดไปยังสื่อออนไลน์ต่างๆ	

	 2.			เนือ่งจากภาพลกัษณ์ของทางสถานนียิมนกัแสดงทีม่บีคุลกิ	ลกัษณะ

ทางกายภาพในแบบทีใ่กล้เคยีงกนัหรอืเหมอืนกนั	ดงันัน้ควรปรบัเปลีย่นเกณฑ์ใน
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การคัดเลือกนักแสดงให้มีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น	 เพื่อรองรับการแข่งขัน 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

	 3.	 จากการที่ทางสถานีนิยมผลิตละครโทรทัศน์มีรูปแบบเดิมๆ	 ดังนั้น

ทางสถานีควรผลิตละครให้มีความหลากหลายมากขึ้น	เพื่อให้นักแสดงในสังกัดได้

มีโอกาสแสดงศักยภาพทางการแสดงของตนเอง	

	 4.		ทางสถานีควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักแสดงและแฟนละครได้มีโอกาส

พบปะใกล้ชิดกันมากขึ้น	 เช่น	จัดมีทติ้ง	การท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด	เป็นการสร้างประสบการณ์และความประทับใจ	เพื่อรักษา

กลุม่เป้าหมายไว้ได้นาน	และถอืเป็นการวดัประสิทธิผลของนกัแสดงในสังกดัได้อกี

ทางด้วย
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