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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง ”กลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย”                        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงเส้นทางสู่การประกอบอาชีพธุจกิจการบริหารจัดการศิลปินและกลยุทธ์การ
บริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย  

รายงานการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก Depth Interview) ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
โดยผู้ศึกษาติดตามการท างานจากเหตุการณ์ต่างๆของนักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัว
ดารา และศิลปินดารา จ านวน 10 สังกัดรวมถึงการรวบรวมเอกสาร (Document Research) ซึ่ง
ประกอบด้วยข่าว บทสัมภาษณ์ และภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง กับเส้นทางสู่การประกอบอาชีพธุรกิจการ
บริหารจัดการศิลปินและกลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย  
 ผลการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1  ศึกษาถึงเส้นทางสู่การประกอบอาชีพธุจกิจการบริหารจัดการศิลปินในประเทศไทย                 
พบว่า จุดเริ่มต้นการประกอบอาชีพนักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราส่วนใหญ่มักจะ
มีคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นพ่ีหรือน้อง ญาติ หรือเพ่ือนรุ่นน้องรุ่นพ่ี เป็นศิลปินดาราอยู่ในวงการบันเทิง จึงถูก
ชักชวนให้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัว โดยมีความรักในงานนี้ ชอบความสนุกท้าทายในการท างาน มีความชื่น
ชอบในการพบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืนๆ และรักงานบริการ โดยอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท างานเป็นเพียง
ปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน เช่น ปัญหาคิวนักแสดงซ้อน หรือปัญหาระหว่างผู้ร่วมงาน และ
อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และสิ่งที่เป็นตัวการันตีความส าเร็จในการ
ท างานอาชีพธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดารานั้น ส่วนใหญ่คือตัว ศิลปิน ดารา หรือนักแสดงในสังกัดของ
ตน ประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน มีรายไดซ้ึ่งสามารถน ารายได้นั้นช่วยเหลือครอบครัวและสังคม มี
ชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของสาธารณชน มีตัวตนในวงการบันเทิง และได้รับรางวัลเพ่ือการันตีคุณภาพงาน 
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 กระบวนการท างานที่น าไปสู่ความส าเร็จของการท างานในอาชีพธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดารา 
ได้แก่ การเข้าใจมนุษย์ ความจริงใจและความซื่อตรงต่องาน การตรงต่อเวลา ความอะลุ่มอะล่วย                            
และการประนีประนอมในการท างาน  การมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ความสามารถในการสื่อสารได้ดี                   
การท างานเร็วและละเอียดรอบคอบ และการวางแผนงานที่ดี โดยตัวชี้วัดความส าเร็จของศิลปินดาราใน
ประเทศไทย คือ ชื่อเสียงของศิลปินดารา นั่นหมายรวมถึงการเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป การถูกยอมรับจาก
สาธารณชน และความนิยมของคนในสังคม 
 ส่วนที่ 2  ศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย                    
พบว่า ขั้นตอนหรือวิธีในการคัดเลือกหรือการค้นหาศิลปินดารา คือ นักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือ
ผู้จัดการส่วนตัวดาราพบเจอด้วยตนเอง โดยมีการคัดเลือกจากหน้าตา คาแร็คเตอร์(Character) และ
ความสามารถ หลังจากได้ศิลปินดารามาแล้ว ก็เข้าสู้ขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านรูปลักษณ์ภายนอก เช่นการบ ารุงผิวหน้า ขัดผิวกาย รักษาสิว การท าศัลยกรรม เสริม เติม แต่ง 
เพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่เป็นธรรมชาติ และการดูแลรูปร่าง ด้านบุคลิกภาพ ซึ่งจะส่งศิลปินดาราของตนไปเรียน
เพ่ิมเติมจากสถาบันชื่อดังต่างๆระดับประเทศ เช่น การเดิน การพูด มารยาทไทย และมารยาทบนโต๊ะ
อาหาร อีกทั้งยังเสริมด้วยการแนะน าจากประสบการณ์ของตนเองและประสบการณ์ของผู้อ่ืนรอบข้าง 
และด้านความสามารถ การแสดง การร้อง และการเต้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะในการท างาน และ
เตรียมพร้อมรับงานได้ทันที  
 การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องมีสัญญาระหว่างบริษัทธุรกิจ
บริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการดารากับศิลปินดาราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้เงื่อนไขของ
กฏหมาย โดยจะมีทีมงานที่มีความสามารถทางด้านต่างๆที่แตกต่างกัน ศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จ
แล้วจะมีงานติดต่อเข้ามาเองโดยที่คนดูแลไม่ต้องออกขายงาน เนื่องจากเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง และเป็นที่
นิยมอยู่แล้ว โดยผู้ดูแลจะพิจารณาจากความถนัดและความสามารถของศิลปินดาราว่ามีความเหมาะสม
กับงานนั้นหรือไม่ และจะมีการแบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างบริษัทธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดาราหรือ
ผู้จัดการศิลปินดารากับศิลปินดาราคิดเป็นร้อยละ 20 ต่อ 80 
 ความสัมพันธ์ของนักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการดารากับศิลปินดาราจะให้สนิทสนม
เหมือนเป็นอีกบุคคลคนหนึ่งในครอบครัว ให้ความจริงใจ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความรัก เป็นที่ปรึกษาให้
กันและกัน รู้ใจ รัก และเป็นห่วงเป็นใย และจะเข้าไปรับรู้และมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของ
ศิลปินดารา  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 
 

 การสร้างชื่อเสียง การเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ของศิลปินดารานั้น ผู้ดูแลจะสร้างข่าวก่อนการ
ปล่อยผลงานหรือเปิดตัวศิลปิน โดยข่าวที่สร้างนั้นจะต้องเป็นข่าวเชิงสร้างสรรค์ แง่บวก ข่าวเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์(Public Relation) เพ่ือความสามารถในการควบคุมข่าวให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 
และระหว่าง การมีผลงานจะต้องมีการสร้างข่าวเรื่อยๆ เพ่ือไม่ให้ศิลปินตกกระแส แต่เมื่อมีข่าวที่ไม่พึง
ประสงค์ นักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราจะพูดคุยและปรึกษาเรื่องราวความจริงที่
เกิดขึ้นกับศิลปินดาราของตน และหาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่โกหก แต่อาจไม่พูด
ความจริงทั้งหมด หรือหลีกเลี่ยงการตอบโต้หรือให้ข่าวกับสื่อมวลชน และค านึงถึงส าคัญกับสื่อทั้งสื่อหลัก
(Mass Media) และโซเชียลมีเดีย(Social media) เท่ากัน โดยประเมินใช้งานสื่อตามกลุ่มเป้าหมายหรือ
แฟนคลับของศิลปินดาราแต่ละคน 
ค าส าคัญ วงการบันเทิง, ธุรกิจบริหารศิลปิน, กลยุทธ์การบริหารจัดการนักแสดง, ศิลปิน, นักแสดง, 
นักแสดง, การจัดหา,ศิลปินดารา, ดาราดังหรือดารายอดนิยม, แฟนคลับ, การคัดเลือกนักแสดง   
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“ผู้จัดการดารา” เป็นอาชีพที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อวงการบันเทิง ซึ่งนับเป็นปรากกฎการณ์ที่น่า
จับตาเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับ “ธุรกิจบริหารศิลปิน” (Artist Management)ในเมืองไทย ที่ก าลังกลายเป็น 
“แหล่งรายได้ใหม่” ของวงการอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นองค์การใหญ่ระดับประเทศอย่าง 
อาราทิส แมเนจเม้นท์ ของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, บริษัท อาร์เอส จ ากัด(มหาชน), บริษัท เวิร์คพอยท์ เอน
เทอร์เทนเมนท์ จ ากัด(มหาชน) หรือจะเป็นโมเดลิ่งผู้บริหารจัดการศิลปินรายย่อย เช่น พจน์ อานนท์, เอ 
ศุภชัย ศรีวิจิตร, ปิ๊ก ชาญฉลาด หรือแม้สังกัดฟรีทีวี ช่อง3 และช่อง7 เป็นต้น 

ธุรกิจบริหารศิลปิน (Artist Management)  ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการเลือกศิลปินที่เข้ามาใน
สังกัด รวมทั้งมองหาจุดเด่นของศิลปินแต่ละคน โดยจะมีการเพ่ิมทักษะอย่างเหมาะสม และทักษะที่ตลาด
ต้องการ ทางบริษัทจะหาช่องทางเพ่ือน าศิลปินดาราในสังกัดร่วมงานกับบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
บริษัทจัดกิจกรรมพิเศษ บริษัทผลิตละคร บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ค่ายเพลง หรือเวทีการประกวด
ต่างๆ พร้อมกับมีบริหารจัดการดูแลงานให้กับศิลปินอย่างเป็นระบบและชัดเจนรวมไปถึงกับการจัดการ
ทางด้านกฎหมายที่มีความยุติธรรมกับท้ังฝ่ายของบริษัทจัดหาศิลปินและตัวศิลปินด้วย  

ในอดีตวงการบันเทิงเป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าประกอบอาชีพ “เต้นกินร ากิน”            
ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่เป็นที่ยอมรับและนับหน้าถือตากันมากนักในหมู่สังคม แต่ ณ ปัจจุบันนี้ตรงข้ามกับใน
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อดีตอย่างสิ้นเชิง เพราะวงการบันเทิงได้เติบโตและสร้างมูลค่าอย่างมหาศาล ประกอบไปด้วยอาชีพต่างๆ 
เช่น นักแสดง นักพากย์ นักร้อง ฯลฯ ซึ่งกลายเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
บรรดาเยาวชนที่ก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น  

ยุคต่อมา McDonald สยาม คือ แหล่งรวมวัยรุ่นในสมัยหนึ่ง เป็นที่รู้จักโดยทั่วกันถึงชื่อเสียงของ
การก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปิน ดารา หรือนักแสดงในวงการบันเทิง ก่อก าเนิดแมวมองหรือโมเดลลิ่ง  โมเดล
ลิ่ง หรือ โมเดลลิ่งเอเจนซี่ เป็นตัวแทนในการจัดหาบุคลากรเพ่ือท างานในด้านงานบันเทิงต่างๆ เช่นการหา
นักแสดง เพ่ือเข้าร่วมการแสดงภาพยนตร์ ละคร โฆษณา การจัดหานางแบบ นายแบบ หรือการจัดหา 
พริตตี้ พรีเซ็นเตอร์สินค้า ให้กับวงการธุรกิจต่างๆ มีโมเดลลิ่งที่เปิดเป็นรูปแบบบริษัทจดทะเบียน  และ
โมเดลลิ่งที่ท างานอิสระ โดยถือเป็นจุดก าเนิดอุตสาหกรรมบริหารจัดการศิลปินดาราอย่างเป็นทางการ 

ยุคแห่งการเฟ่ืองฟูของอาชีพในวงการบันเทิง มีสถาบันต่างๆที่เปิดโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการ
บันเทิงอย่างมากมาย เพ่ือบุคคลที่มีความสามารถ เหมาะสม และมีความตั้งใจในการการประกอบอาชีพ
ศิลปิน ดารา หรือนักแสดง เช่น ทรูอะคาเดมี่ แฟนเทเชีย หรือปฏิบัติการล่าฝัน การแสดงโชว์ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหานักล่าฝันผู้ชนะท่ีได้รับความนิยมสูงสุด เวทีประกวด The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ฯลฯ 
ซึ่งได้รับความนิยมไม่น้อย และไม่เพียงแค่เวทีที่เปิดโอกาสให้คนมีฝันได้เข้าสู่วงการนี้เท่านั้น แต่ยังมีแมว
มอง นักปั้น หรือผู้จัดการดาราที่เกิดขึ้นอีกมากมายที่พร้อมจะดึงคนมีแวว สวย หล่อ และมีความสามารถ
เข้าสู่วงการนี้อีกด้วย 

ความง่ายดายในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง เป็นสาเหตุมากจากช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
แต่ตัวชี้วัดความส าเร็จของอาชีพในวงการมายานี้ไม่ใช่เพียงแค่การได้ก้าวเข้ามา ความโด่งดัง ชื่อเสียง 
รายได้ และแฟนคลับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการด ารงอยู่และคงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างผลงาน  
ที่มีคุณภาพ การรักษาภาพลักษณ์ และการเป็นศิลปินนักแสดงอย่างมืออาชีพและยาวนาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของผู้จัดการส่วนตัว นักปั้น โมเดลลิ่ง หรือนักบริหารจัดการศิลปินดารา นั่นเอง   

ดวงใจ สะอาดจิตต์  บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โต๊ะข่าวบันเทิง กล่าวว่า 
“ผู้จัดการดารามีหน้าที่พัฒนาดารานักแสดงในสังกัดตน โดยการสอนการแสดง บางคนมีบ้านให้นักแสดง
อยู่มีครูมาสอนการแสดง คนที่เป็นลูกครึ่งไม่เก่งภาษาไทยก็ให้เรียนภาษาไทย สอนเรื่องบุคลิกภาพ สอน
การดูแลตัวเอง สอนเรื่องการวางตัว บางครั้งก็สอนแม้กระทั่งการด ารงชีวิตอยู่ในวงการ ผู้จัดการดาราจะ
เข้าไปอยู่ในชีวิตของศิลปินดาราที่ตนดูแลเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกัน ต้องรู้ทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับศิลปิน
ดาราของตน นอกเหนือจากนั้นยังต้องเสริมสวย ทั้งผิว ผม หน้า และการศัลยกรรม เป็นการเตรียมพร้อมสู่
การเป็นนักแสดงดาราที่ดีและมีคุณภาพ ถือว่าเป็นเรื่องดีของวงการบันเทิงที่จะมีนักแสดงที่มีคุณภาพ
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ต่อไป ทุกอย่างจะพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน เพราะเกิดการแข่งขันสูงสุด ผลงานจึงต้องวัดกันที่คุณภาพ ตัว
จริงเท่านั้นถึงจะอยู่ได้ มันจะท าให้วงการบันเทิงคึกคักและมีสีสันมากข้ึน”  
 ในยุคแห่งการเจริญเติบโตของสื่อสารมวลชน ก่อให้เกิดการแข่งขันสูงในทุกภาคส่วน เป็นสาเหตุ
ของการเกิดหน่วยงานบริหารจัดการศิลปินดาราขึ้นในองค์กรสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือ
รายย่อย โดยมุ่งสร้างศิลปินดาราในสังกัดที่พร้อมด้วยความสามารถ เหมาะสม และโดดเด่น เพ่ือการส่ง
ผลิตภัณฑ์คุณภาพออกสู่เวทีการแข่งขัน ดังนั้น การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่
ประสบความส าเร็จในประเทศไทย” จึงมีความส าคัญโดยเฉพาะในยุคที่ธุรกิจการบริหารจัดการศิลปิน
ก าลังเติมโต และมีการแข่งขันในระดับสูงเช่นนี้   

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาถึงเส้นทางสู่การประกอบอาชีพธุจกิจการบริหารจัดการศิลปินในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไท  
  

วิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทยในครั้งนี้ 

ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(Depth Interview) ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้
ศึกษาติดตามการท างานจากเหตุการณ์ต่างๆของนักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดารา
และศิลปินดารา จ านวน 10 สังกัดรวมถึงการรวบรวมเอกสาร (Document Research)        ซึ่ง
ประกอบด้วยข่าว บทสัมภาษณ์ และภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557   

 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(Depth Interview)                       
ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ( Informants) จ านวน 17 ท่าน และในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลจากนักบริหารจัดการศิลปิน
ดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดารา และศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทยจ านวน 10 สังกัด  
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 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม(Participant 
Observation) โดยผู้ศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา
สังเกตการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์ 

 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)                  
จากการสัมภาษณ์บุคคลจากธุรกิจการบริหารจัดการศิลปินดาราสังกัดที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย
จ านวน 10 สังกัด โดยสัมภาษณ์นักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดารา และศิลปินดารา  
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ส่วนที่ 1  เส้นทางสู่การประกอบอาชีพธุจกิจการบริหารจัดการศิลปินในประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า จุดเริ่มต้นของบุคคลซึ่งท างานอาชีพในธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดารา ส่วน
ใหญ่มีจุดเริ่มต้นจากการที่มีคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้อง ญาติ หรือเพ่ือนรุ่นน้องรุ่นพี่ เป็นศิลปินดาราอยู่
ในวงการบันเทิง จึงชักชวนให้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัว หรือเรียนจบมาทางด้านนิเทศศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีความมุ่งมั่นจะท างานในสายงานสื่อสารมวลชนด้านบันเทิง และมีโอกาสได้เข้ามา
ท างานในสายอาชีพธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดาราในที่สุด นอกนั้นบางราย และเหตุผลสุดท้ายของคน
ส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาท างานในธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดารา คือ มีคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นพ่ีหรือน้อง ญาติ 
หรือเพ่ือนรุ่นน้องรุ่นพ่ี ท างานอยู่ในสายอาชีพนี้ ตนจึงได้มีโอกาสเข้ามาท างานในธุรกิจบริหารจัดการ
ศิลปินดารา ซ่ึงสาเหตุในการเลือกประกอบอาชีพในธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดารา คือ มีความรักในงานนี้ 
ชอบความสนุกท้าทายในการท างาน มีความชื่นชอบในการพบปะพูดคุยกับบุคคลอ่ืนๆ และรักงานบริการ 
เมื่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นของบุคคลที่ประกอบอาชีพในธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดารานั้น ส่วนใหญ่จะ
มองว่าเป็นแค่ปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน เช่น ปัญหาคิวนักแสดงซ้อน หรือปัญหาระหว่าง
ผู้ร่วมงาน และอาจเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ วิธีการแก้ปัญานั่นคือการ
ร่วมมือร่วมใจของทีมงานในการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ และสิ่งที่เป็นตัวการันตีความส าเร็จในการ
ท างานอาชีพธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดารานั้น ตัว ศิลปิน ดารา หรือนักแสดงในสังกัดของตน ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพการงาน มีรายได้ซึ่งสามารถน ารายได้นั้นช่วยเหลือกครอบครัวและสังคม มีชื่อเสียง 
เป็นที่รู้จักของสาธารณชน มีตัวตนในวงการบันเทิง และได้รับรางวัลเพ่ือการันตีคุณภาพงาน  
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 กระบวนการท างานที่น าไปสู่ความส าเร็จของการท างานในอาชีพธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดารา 
สรุปได้ดังนี้ 

2.1 การเข้าใจมนุษย์ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าศิลปินดาราละนักแสดงในสังกัดของตน 
2.2 ความจริงใจและความซื่อตรงต่องาน และศิลปินดาราในสังกัดของตน 
2.3 การตรงต่อเวลา 
2.4 ความอะลุ่มอะล่วยและการประนีประนอมในการท างาน ไม่ตึงหรือหย่อยจนเกินไป 
2.5 การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
2.6 ความสามารถในการสื่อสารได้ดี 
2.7 การท างานเร็วและละเอียดรอบคอบ 
2.8 การวางแผนงานที่ดี 

 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการท างานดังกล่าวข้างต้นนั้น คือคุณสมบัติที่มีความจ าเป็นต่อการ
ท างานอาชีพธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดารา โดยตัวชี้วัดความส าเร็จของศิลปินดาราที่ถูกวางเป็น
มาตราฐานนั้น คือชื่อเสียงของศิลปินดารา นั่นหมายรวมถึงการเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป การถูกยอมรับจาก
สาธารณชน และความนิยมของคนในสังคม รองลงมา คือ รายได้ของศิลปิน  
 จากการศึกษาเรื่องเส้นทางสู่การประกอบอาชีพอาชีพธุจกิจการบริหารจัดการศิลปินดาราที่
ประสบความส าเร็จในประเทศไทยนั้น มีลักษณะตามแนวคิดเรื่องการบริหารศิลปิน ( Artist 
Management) ที่กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้บริหารจัดการศิลปินโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 
การวางแผน 
1. การประกอบกิจการใดๆ เมื่อมีการวางแผนก็เท่ากับกิจการนั้นส าเร็จไปกว่าครึ่ง 
2. การวางแผนที่ดีจะท าให้ผู้จัดการศิลปินสามารถอยู่ในต าแหน่งที่ยาวนานและมั่นคง 
3.Dr. Carter Mcmara กล่าวไว้ว่า “การวางแผนเป็นการหาว่าคุณจะต้องไปที่ไหน ท าไมจะต้องไปถึงจุด
นั้น ท าอย่างไร ต้องการอะไรในการให้ไปถึงจุดนั้น และรู้ได้อย่างไรว่าคุณถึงจุดนั้นแล้วหรือยัง” (Mcmara 
2006 refers to Paul Allen. Artist management for the music business. Amsterdam : Elsevier, 
Focal press, copyright, 2007. P.156) กล่าวคือ การวางแผนจึงมักถูกมองเหมือนแผนที่บอกทางสู่
ความส าเร็จ 
การท างานอย่างเป็นระบบ 
1. ท างานอย่างเป็นระบบ คือ การรวบรวมทรัพยากรที่จ าเป็นในการท าตามแผนการและน าทรัพยากร
เหล่านั้นมาเรียงตามล าดับที่เหมาะสม 
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2. การก าหนดความรับผิดชอบให้แก่ทีมสนับสนุนศิลปิน และบริหารเวลาของทุกคนเพ่ือความมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการต้องจัดสรรเวลาที่จ าเป็นในการท าตามแผนงานแต่ละขั้น เพ่ือให้ได้ผลตามที่
ต้องการ 
3. ท างานอย่างเป็นระบบ คือ การรวบรวมทรัพยากรที่จ าเป็นในการท าตามแผนการและน าทรัพยากร
เหล่านั้นมาเรียงตามล าดับที่เหมาะสม 
4. ผู้จัดการศิลปินต้องดูแลทั้งเรื่องของทีม การจัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบ การพัฒนาแผนอาชีพ และการ
ด าเนินการจัดการความวุ่นวายให้เป็นระบบ 
การก ากับ 
1. ผู้จัดการศิลปินต้องเป็นผู้น าให้แก่ศิลปิน 
2. ผู้จัดการศิลปินต้องประสานให้ผู้ที่ร่วมท างานร่วมมือให้บรรลุเป้าหมาย 
3. ผู้จัดการศิลปินต้องควบคุมค่าใช้จ่ายของทุน และวางแผน บริหารเวลา แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 
ผู้จัดการคอยกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงจูงใจ เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
การควบคุม 

1. ความสามารถในการจัดการศิลปิน และลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ทักษะประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการศิลปิน โดยการรู้ว่า ศิลปินคือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาสามัญเฉกเช่นมนุษย์คนอ่ืนๆ ความเข้าใจ
ในธรรมชาติของมนุษย์และความรู้เกี่ยวกับวงการแสดงจะช่วยให้ผู้จัดการศิลปินสามารถวางแผน
เตรียมการรับมือได้ดีกับสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับศิลปิน 

2. ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ ผู้จัดการศิลปินและศิลปินเอง จ าเป็นต้องติดต่อกับคนทั่วไปที่
อาจมีพ้ืนฐานกรอบความคิดแตกต่างกัน ความสามารถในการเข้าใจศิลปิน หรือผู้มาติดต่อ และปรับตัวได้
นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมาก 

3. ความเป็นผู้น า เมื่อศิลปินเห็นว่าผู้จัดการของตนมีบุคลิกลักษณะของการเป็นผู้น าหรือมีภาวะ
ผู้น าสูง ก็จะเกิดความเชื่อม่ัน เชื่อถือ และไว้ใจให้เป็นผู้วางแผน 

4. การฝึกสอน ความสามารถในการฝึกสอนศิลปินใกล้เคียงกับความเป็นผู้น า ในแง่ที่เป็นการ
น าพาศิลปินที่ดีควรมีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูสอนร้องเพลง ผู้น าออกก าลังกาย ผู้สอนการแสดง
บนเวที ผู้ฝึกการสัมภาษณ์ ฯลฯ 

5. การสร้างเครือข่าย การแสวงหาพันธมิตรหรือการสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะในการประกอบ
อาชีพการเป็นผู้จัดการศิลปินในช่วงเริ่มต้นใหม่ๆ ผู้จัดการต้องเรียนรู้การเปิดตัวร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ทาง
ธุรกิจ เพ่ือพบปะท าการร่วมงานการประชุม การประกาศผล การแจกรางวัล และสัมมนา ล้วนเป็นงานที่
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ช่วยท าให้ผู้จัดการศิลปินนั้นๆได้พบทางการสร้างงานสร้างเงินใหม่ๆ ช่วยให้ความช่วยเหลือในอาชีพของ
ทั่งผู้จัดการและศิลปิน 

6. การเข้าสังคม สิ่งที่จ าเป็นต้องมีในการสร้างเครือข่ายคือความสามารถในการเข้าสังคม ส าหรับ
ผู้จัดการศิลปิน การเข้าสังคมเก่ง หมายถึง การวางตัวให้เหมาะสมและเข้าหาง่าย เพ่ือที่จะท าให้คนอ่ืน
สบายใจที่มีติดต่อด้วย ผู้จัดการควรรู้จักการเจรจาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ รู้ว่าจะเริ่มและจบการ
สนทนาอย่างไร และรู้ว่าจะท าอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้จัดการทุกคนจะต้องชอบงาน
สังสรรค์ เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของงานการเป็นผู้จัดการต่างหาก 

7. การติดต่อสื่อสาร ผู้จัดการต้องเป็นผู้ที่ติดต่อกับผู้อ่ืน และจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์สื่อสารแบบที่
นิยมใช้กันในวงการบันเทิงอย่างครบครัน 

8. ทักษะอ่ืนๆ ผู้จัดการศิลปินต้องเป็นผู้ที่ไม่ลดละความพยายาม แต่ไม่ใช่การวางอ านาจ ผู้จัดการ
ต้องหาวิธีรับมือกับพวกผู้เบิกทางสู่วงการให้ดี ผู้จัดการที่ดีต้องเข้าใจวิธีการขาย และใช้ความสามารถนั้น
ในการท าให้คนทั่วไปสนใจศิลปิน โดยเฉพาะผู้โฆษณา และผู้สนับสนุนในวงการที่จ าเป็นส าหรับศิลปินของ
เขา ผู้จัดการศิลปินต้องมีสัญชาติญาณทางธุรกิจที่ดี และต้องจัดการงบประมาณและเวลา การใช้เวลา
อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้เป้าหมาย แผนการ และกลยุทธ์ด าเนินไปอย่างถูกต้อง ผู้จัดการที่ดีต้องจ า
เป้าหมายไว้ให้ดี และป้องกันไม่ให้ศิลปินไขว้เขวไปกับความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวงการ ซึ่งมีการ
แข่งขันและให้ผลตอบแทนสูง เป็นหน้าที่ของผู้จัดการที่คอยท าให้ศิลปินมีความมุ่งมั่นอยู่เสมอ ทักษะ
สุดท้าย คือ การแก้ปัญหา เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุด การแก้ปัญหาในที่นี้ประกอบด้วย การแก้ไขความ
ขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาระหว่างบุคคล หาวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นคนที่พ่ึงพาได้เมื่อ
งานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ หรือหากเกิดความไม่มั่นใจขึ้น ผู้จัดการต้องแก้ไขและมีความสามารถที่มี
ความส าคัญพอๆกับการแก้ปัญหา คือการค้นหาปัญหา และจัดการกับปัญหานั้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
ใหม ่
 
ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย 
การคัดเลือกหรือการค้นหาศิลปินดาราในสังกัด 
 ขั้นตอนในการคัดเลือกหรือการค้นหาศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย  สามารถ
สรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1 นักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราพบเจอด้วยตนเอง  
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 1.2 จัดเวทีประกวด เช่น Star Talent เป็นต้น หรือท ารายการเช่น รายการ The Voice, 
Academy Fantasia, The Star, Thailand Got Talent เป็นต้น เพ่ือค้นหาศิลปินดารา 
 1.3 ค้นหาจากเวทีประกวดที่จัดขึ้นเป็นประจ าอยู่แล้ว 
 1.4 ค้นหาจากสื่อมวลชนต่างๆ ทางสื่อมวลชนทั่วไป(Mass Media) เช่น ภาพยนตร์โฆษณา, 
นิตยสาร, มิวสิควิดีโอ ฯลฯ โซเชียลมีเดีย(Social Media) เช่น เว็ปไซด์(Website), เฟสบุ๊ค(Facebook), 
อินสตาร์แกรม(Instagram) เป็นต้น 
 1.5 ออกตามหาจากสถานที่ต่างๆท้ังในและต่างประเทศ 
 1.6 มีบุคคลใกล้ชิดหรือคนรู้จักฝาก 
 1.7 โมเดลลิ่งน าเสนอ 
 1.8 สมัครเข้ามาเอง 
 1.9 ผลักดันคนใกล้ตัวให้เป็นศิลปินดารา 
 โดยมีแนวทางในการคัดเลือกหรือการค้นหาศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด คือ
คัดเลือกจากหน้าตา คาแร็คเตอร์(Character) และความสามารถ ซึ่งทั้ง 3 แนวทางนี้ มีความส าคัญเท่ากัน 
และแนวทางอ่ืนๆ เช่น ตามกระแสนิยม ความมีเสน่ห์ บุคคลิกภาพ พฤติกรรม และเสียงพูด 
 จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนหรือวิธีในการคัดเลือกหรือการค้นหาศิลปินดาราที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับทฤษฎีนี้ คือ ขั้นตอนหรือวิธีในการคัดเลือกหรือการค้นหา
ศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย  มีดังนี้ 
 1. นักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราพบเจอด้วยตนเอง  
 2. จัดเวทีประกวด เช่น Star Talent เป็นต้น หรือท ารายการเช่น รายการ The Voice, 
Academy Fantasia, The Star, Thailand Got Talent เป็นต้น เพ่ือค้นหาศิลปินดารา 
 3. ค้นหาจากเวทีประกวดที่จัดขึ้นเป็นประจ าอยู่แล้ว 
 4. ค้นหาจากสื่อมวลชนต่างๆ ทางสื่อมวลชนทั่วไป(Mass Media) เช่น ภาพยนตร์โฆษณา, 
นิตยสาร, มิวสิควิดีโอ ฯลฯ โซเชียลมีเดีย(Social Media) เช่น เว็ปไซด์(Website), เฟสบุ๊ค(Facebook), 
อินสตาร์แกรม(Instagram) เป็นต้น 
 5. ออกตามหาจากสถานที่ต่างๆท้ังในและต่างประเทศ 
 6. มีบุคคลใกล้ชิดหรือคนรู้จักฝาก 
 7. โมเดลลิ่งน าเสนอ 
 8. สมัครเข้ามาเอง 
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 9. ผลักดันคนใกล้ตัวให้เป็นศิลปินดารา 
  โดยมีการก าหนดแนวทางในการคัดเลือกหรือการค้นหาศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด 
คือคัดเลือกจากหน้าตา คาแร็คเตอร์(Character) และความสามารถ เป็นหลัก และแนวทางอ่ืนๆ เช่น ตาม
กระแสนิยม ความมีเสน่ห์ บุคคลิกภาพ พฤติกรรม และเสียงพูด 
 
การพัฒนาศิลปินดารา 
 จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาศิลปินดาราหรือนักแสดงด้านรูปลักษณ์ภายนอกที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 - การบ ารุงรักษาทั่วไป คือ บ ารุงผิวหน้า ขัดผิวกาย รักษาสิว 
 - การท าศัลยกรรม เสริม เติม แต่ง เพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่เป็นธรรมชาติ 
 - การดูแลรูปร่าง เช่น การออกก าลังกาย เป็นต้น 
 การพัฒนาศิลปินดาราหรือนักแสดงด้านบุคลิกภาพที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย              
นักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราส่วนใหญ่จะส่งศิลปินดาราในสังกัดของตน ไปเรียน
เพ่ิมเติมด้านบุคลิกภาพจากสถาบันชื่อดังต่างๆระดับประเทศด้านบุคลิกภาพทั่วไป การเดิน การพูด 
มารยาทไทย และมารยาทบนโต๊ะอาหาร อีกทั้งยังเสริมด้วยการแนะน าจากประสบการณ์ของตนเองและ
ประสบการณ์ของผู้อ่ืนรอบข้าง และการพัฒนาศิลปินดาราหรือนักแสดงด้านความสามารถที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถพิเศษกับศิลปินดาราในสังกัดทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะในการท างาน และเตรียมพร้อมรับงาน
ได้ทันที ในอีกทางหนึ่งคือเมื่อได้รับงานมาก็จัดพัฒนาความสามารถให้มีความสอดคล้องกับงานที่ได้รับ 
เช่น ละครที่มีบทต่อสู้ ศิลปินดาราก็จะถูกส่งไปเรียนคิวบู้หรือมวยไทย เป็นต้น โดยที่ความสามารถพิเศษที่
นักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราให้ความส าคัญ คือ การเรียนการแสดง การเรียน
ร้องเพลง และการเรียนเต้น และมีแนวทางท่ีส าคัญ กล่าวคือ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างาน
ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ เสริมและเพ่ิมเติมในส่วนที่ศิลปินดาราขาดหรือไม่สามารถท าได้ และรองรับการ
แข่งขันสูงในยุคทีวีดิจิตอล ซึ่งงบประมาณในการพัฒนาศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ ส่วนที่บริษัทธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดารา มีงบประมาณให้กับ
ศิลปินดาราในสังกัดของตน โดยดูตามเหตุและผล และความเหมาะสม เพราะเล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การพัฒนาศิลปินดารา และส่วนที่ปล่อยให้ศิลปินจัดการตัวเอง ในส่วนที่ศิลปินมีความต้องการเสริมหรือ
เพ่ิมเติม โดยผ่านการปรึกษาร่วมกัน 
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 จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาศิลปินดาราประสบความส าเร็จในประเทศไทยนั้น มีลักษณะตาม
แนวคิดของสดใส พันธุมโกมล ตามแนวคิดเรื่องคุณสมบัติที่ดีของนักแสดง ที่กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีของ
นักแสดงไว้ว่า ความงดงามของจิตใจ (Spiritual Beauty) เป็นสิ่งที่ส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใดส าหรับผู้ที่เป็น
นักแสดง ไม่ว่าจะมีความสามารถสักเพียงไร หากนักแสดงขาดความงดงามของจิตใจ ก็จะไม่สามารถ
ถ่ายทอดความงดงามที่แท้จริงของศิลปะการแสดงมาสู่ผู้ชมได้เลย 
 มักมีผู้เข้าใจผิดอยู่เสมอว่า นักแสดงต้องมีรูปร่างหน้าตาดี จะต้องสวย จะต้องหล่อ ซึ่งความ
งดงามของจิตใจกับความสวยความหล่อนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และมีคุณค่าในแง่ของการเป็นนักแสดง
แตกต่างกันมากรูปร่างหน้าตาและความสวยงามที่เป็นเปลือกอยู่ภายนอก หากขาดความงดงามของจิตใจ
ที่อยู่ภายใน จะมีลักษณะว่างเปล่าไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมอยู่ได้เป็นเวลานาน และบางครั้งถ้า
เจ้าของรูปร่างหน้าตาหรือหล่อ ยังไปเกิดความภูมิใจในคุณสมบัติภายนอกของตนจนกลายเป็นความ 
“หลง” ก็จะท าให้เกิดความหยิ่งทะนงที่แสดงออกในทุกอิริยาบถ และจะขวางกั้นพัฒนาการของการเป็น
นักแสดงที่ดีไปได ้
 จิตใจที่งดงามในแง่ของการแสดงนั้น หมายถึง ส านึกที่ถูกต้องซึ่งนักแสดงมีต่ออาชีพนักแสดง ต่อ
ตนเอง และส่วนรวม กล่าวคือ นักแสดงต้องเป็นที่รักในศิลปะของการแสดงมิใช่รักความเด่นความดังของ
ตนเองที่จะได้จาการแสดง นักแสดงที่รักศิลปะของการแสดงจะมีส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นนักแสดง 
และสามารถอุทิศตนเองให้กับศิลปะ เพราะมองเห็นคุณค่าของการแสดงว่าเป็นศิลปะอันลึกซึ้ง
ละเอียดอ่อนที่สามารถท าให้มนุษย์เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถสร้างสรรค์ความงดงามที่จะโน้มน้าว
จิตใจของผู้ชมให้นิยมในคุณธรรมความดี หรือช่วยชี้แนวทางให้มนุษย์แก้ไขสิ่งบกพร่องต่างๆในชีวิต 
ตลอดจนให้ความสุขความบันเทิงแก่ผู้ชม ซึ่งเป็นของขวัญล้ าค่าที่นักแสดงสามารถให้แก่เพ่ื อนมนุษย์
ด้วยกัน เมื่อได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ นักแสดงก็จะมีศรัทธาและความภาคภูมิใจในอาชีพการแสดง 
มิใช่ภาคภูมิใจในตนเอง หรือความสามารถของตน แต่จะมีความเคารพและความซื่อสัตย์ต่อความ
รับผิดชอบอันส าคัญยิ่งที่นักแสดงพึงมีต่อผู้ชม ฉะนั้น จึงจะต้องหมั่นขวนขวายหาความรู้ความช านาญ 
ฝึกฝนตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพ่ือที่จะสามารถท าหน้าที่ของนักแสดงได้อย่างดีที่สุด และหากมีพรสวรรค์ก็
ยิ่งต้องส านึกในความรับผิดชอบที่จะต้องพัฒนาพรสวรรค์ท่ีมีอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน มิใช่เย่อหยิ่ง ความ
ส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแสดงดังกล่าวจ าท าให้นักแสดงเป็นผู้ทีมีจิตใจงดงาม อันเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักแสดงทุกคน 

นักแสดงต้องพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น “ศิลปิน” (Artist) ย่อมเป็นสิ่งที่น่าจะท าได้ หากให้เวลา
และความตั้งใจจริงในการฝึกฝนอย่างถูกวิธี 
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การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย 
 การบริหารจัดการทีมงานที่ประสบความส าเร็จให้ความส าคัญกับการมีทีมงาน โดยจะมีโครงสร้าง
ทีมงานอย่างชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งที่ได้รับ ในส่วนของงานจะเป็นงานที่
ติดต่อเข้ามาเอง เนื่องจากศิลปินดาราของตนเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมอยู่แล้ว โดยจะพิจารณา
จากความถนัดและความสามารถของศิลปินดาราว่ามีความเหมาะสมกับงานนั้นหรือไม่  โดยมีการก าหนด
สัดส่วนการแบ่งรายได้ดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยมีการก าหนดไว้ในสัญญาศิลปินดารา ซึ่งจะมีการท าสัญญา
ร่วมกันโดยใช้สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้เงื่อนไขของกฏหมาย  
 
กลยุทธ์การสร้างข่าว วิธีการรับมือกับข่าว และการให้ความส าคัญกับสื่อสารมวลชนที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทย 
 กลยุทธ์การสร้างข่าวของนักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทย จะมีการสร้างข่าวก่อนการปล่อยผลงานหรือเปิดตัวศิลปิน โดยข่าวที่สร้างนั้น
จะต้องเป็นข่าวเชิงสร้างสรรค์ แง่บวก ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์(Public Relation) เพ่ือความสามารถใน
การควบคุมข่าวให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และระหว่างการมีผลงานจะต้องมีการสร้างข่าวเรื่อยๆ เพ่ือ
ไม่ให้ศิลปินตกกระแส ตัวอย่างข่าวเช่น ข่าวศิลปินดาราท าบุญ ข่าวการช่วยเหลือสังคม ข่าวโปรโมท
ผลงาน หรือข่าวโปรโมท Life Style เป็นต้น และเมื่อเกิดข่าวขึ้นโดยมิได้ตั้งใจจะพูดคุยและปรึกษา
เรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นกับศิลปินดาราของตน และหาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่
โกหก แต่อาจไม่พูดความจริงทั้งหมด หรือหลีกเลี่ยงการตอบโต้หรือให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยนักบริหาร
จัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราให้ความส าคัญกับสื่อหลักและโซเชียลมีเดีย เท่ากัน โดย
ประเมินใช้งานสื่อตามกลุ่มเป้าหมายหรือแฟนคลับของศิลปินดาราแต่ละคน และส่วนน้อยนักบริหาร
จัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราให้ความส าคัญเฉพาะสื่อ  
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
การศึกษาเรื่อง ”กลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย”                        

เพ่ือศึกษาถึงเส้นทางสู่การประกอบอาชีพธุจกิจการบริหารจัดการศิลปินและกลยุทธ์การบริหารจัดการ
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ศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย โดยศึกษาใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  ศึกษาถึงเส้นทางสู่การ
ประกอบอาชีพธุจกิจการบริหารจัดการศิลปินในประเทศ โดยศึกษาถึงจุดเริ่มต้นของการท างานของบุคคล
ในอาชีพธุจกิจการบริหารจัดการศิลปินดารา สาเหตุของการเลือกประกอบอาชีพบริหารจัดการศิลปิน
ดารา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการท างาน ความส าเร็จในการท างานอาชีพบริหารจัดการศิลปิน
ดารา กระบวนการท างานที่น าไปสู่ความส าเร็จ และตัวชี้วัดความส าเร็จของศิลปินดาราในสังกัดของท่าน 
และส่วนที่ 2  ศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศ โดยศึกษาข้น
ตอนและแนวทางในการคัดเลือกหรือการค้นหาศิลปินดารา การพัฒนาศิลปินดารา แนวทางการพัฒนา 
งบประมาณในการพัฒนา การบริหารจัดการศิลปินดาราในด้านต่างๆ      กลยุทธ์การสร้างข่าว วิธีการ
รับมือกับข่าว และการให้ความส าคัญกับสื่อสารมวลชน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการศิลปิน
ดารา  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. เส้นทางสู่การเป็นนักบริหารจัดการศิลปินที่ประสบความส าเร็จนั้น ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจ
มนุษย์ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าศิลปินดาราละนักแสดงในสังกัดของตนได้ มีความจริงใจและความ
ซื่อตรงต่องาน และศิลปินดาราในสังกัดของตน ตรงต่อเวลา มีความอะลุ่มอะล่วยและการประนีประนอม
ในการท างาน ไม่ตึงหรือหย่อยจนเกินไป มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถในการสื่อสารได้ดี ท างานเร็วและ
ละเอียดรอบคอบ และมีการวางแผนงานที่ดี เมื่อเจอปัญหาต้องมีความตื่นตัวในการแก้ปัญหา เมื่อเกิด
ปัญหาในการท างานขึ้นควรมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา และแก้ปัญหานั้นด้วยความรักและ
ความเข้าใจ โดยให้ความส าเร็จของศิลปินดาราของตนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด 
 2. กลยุทธในการการคัดเลือกศิลปินที่ประสบความส าเร็จเริ่มจากด้านบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตา 
และความเหมาะสม โดยมีขั้นตอนในการคัดเลือก คือ การเจอด้วยตนเอง, การจัดเวทีประกวด เช่น Star 
Talent เป็นต้น หรือท ารายการเช่น รายการ The Voice, Academy Fantasia, The Star, Thailand 
Got Talent เป็นต้น, การค้นหาจากเวทีประกวดที่จัดขึ้นเป็นประจ าอยู่แล้ว, ค้นหาจากสื่อมวลชนต่างๆ 
ทางสื่อมวลชนทั่วไป(Mass Media) เช่น ภาพยนตร์โฆษณา, นิตยสาร, มิวสิควิดีโอ ฯลฯ โซเชียลมีเดีย
(Social Media) เช่น เว็ปไซด์(Website), เฟสบุ๊ค(Facebook), อินสตาร์แกรม(Instagram) เป็นต้น, ออก
ตามหาจากสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และหาตามโมเดลลิ่ง 
 3. ส่งเสริมให้ศิลปินดาราพัฒนาตนเองในทุกด้านจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยต้องการมีจัดการให้การพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกการบ ารุงรักษาทั่วไป คือ บ ารุงผิวหน้า ขัด
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ผิวกาย รักษาสิว, อาจมีการสงเสริมให้ท าศัลยกรรม เสริม เติม แต่ง บ้างในจุดที่ขาดหายไป และการดูแล
รูปร่าง เช่น การออกก าลังกาย เป็นต้น ด้านบุคลิกภาพต้องส่งศิลปินดาราในสังกัดของตน ไปเรียนเพ่ิมเติม
ด้านบุคลิกภาพจากสถาบันชื่อดังต่างๆระดับประเทศด้านบุคลิกภาพทั่วไป การเดิน การพูด มารยาทไทย 
และมารยาทบนโต๊ะอาหาร อีกทั้งยังเสริมด้วยการแนะน าจากประสบการณ์ของตนเองและประสบการณ์
ของผู้อ่ืนรอบข้าง และส่วนน้อยจะจ้างสไตล์ลิส(Stylist) ส่วนตัวส าหรับศิลปินแต่ละคน เพ่ือช่วยเหลือ 
แนะน า และคอยให้ค าปรึกษาด้านการแต่งกาย การแต่งหน้า และทรงผม ด้านความสามารถต้องพัฒนา
ให้กับศิลปินดาราในสังกัดทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะในการ
ท างาน และเตรียมพร้อมรับงานได้ทันที และเมื่อได้รับงานมาก็จัดพัฒนาความสามารถให้มีความ
สอดคล้องกับงานที่ได้รับ เช่น ละครที่มีบทต่อสู้ ศิลปินดาราก็จะถูกส่งไปเรียนคิวบู้หรือมวยไทย เป็นต้น 
โดยค านึงถึงความถนัดของศิลปินดาราแต่ละคนด้วย งบประมาณจะต้องแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่วน
ทีบ่ริษัทธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดารา มีงบประมาณให้กับศิลปินดาราในสังกัด
ของตน โดยดูตามเหตุและผล และความเหมาะสม เพราะเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศิลปินดารา 
และส่วนที่ปล่อยให้ศิลปินจัดการตัวเอง ในส่วนที่ศิลปินมีความต้องการเสริมหรือเพ่ิมเติม โดยผ่านการ
ปรึกษาร่วมกัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ เสริมและเพ่ิมเติมใน
ส่วนที่ศิลปินดาราขาดหรือไม่สามารถท าได้ และรองรับการแข่งขันสูงในยุคทีวีดิจิตอล  
 4. การบริหารจัดการทีมงานที่ประสบความส าเร็จต้องให้ความส าคัญกับทีมงาน โดยจ าเป็นต้องมี
โครงสร้างทีมงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งที่ได้รับอย่างชัดเจน 
 5. การจัดหางานและการเจรจาต่อลองงานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ติดต่อเข้ามาเอง เนื่องจากศิลปิน
ดาราของตนเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมอยู่แล้ว แต่การรับงานจ าเป็นต้องค านึงถึงความถนัดและ
ความสามารถของศิลปินดาราว่ามีความเหมาะสมกับงานนั้นหรือไม่ และอีกหนึ่งทางคืองานขององค์กร
หรืองานของผู้จัดการดาราเองที่ศิลปินดาราในสังกัดต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ฝากศิลปินให้กับ
คอนเน็คชั่นส่วนตัวที่ตนรู้จัก บุกขายงานตามโปรดักซ์ชั่นเฮ้าส์(Production House) ผู้จัดละคร หรือ
ผู้สร้างภาพยนตร์ โดยการท าโปรไฟล์(Profile) ศิลปิน เพ่ือน าเสนองาน ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่นักบริหาร
จัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราให้ความส าคัญคือ งานภาพยนตร์โฆษณาสินค้าต่างๆ งาน
ละคร และงานภาพยนตร์ 
 6. จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนการแบ่งรายได้ระหว่างบริษัทธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดาราหรือ
ผู้จัดการดารากับศิลปินดาราอย่างชัดเจน โดยมีการก าหนดไว้ในสัญญาศิลปินดาราที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
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ภายใต้เงื่อนไขของกฏหมาย ซึ่งรายละเอียดในตัวสัญญาส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปใน
รายบุคคล  
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทธุรกิจบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการดารากับศิลปินดารา
ในสังกัดนั้น ควรให้สนิทสนมเหมือนเป็นอีกบุคคลคนหนึ่งในครอบครัว ให้ความจริงใจ สามารถว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยความรัก เป็นที่ปรึกษาให้กันและกัน รู้ใจ รัก และเป็นห่วงเป็นใย เรื่องส่วนตัวของศิลปินดารา
ผู้จัดการดาราจะเข้าไปรับรู้และมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินดารา หรืออาจให้
ความส าคัญมากกับเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับงาน 

8. จ าเป็นต้องสร้างข่าวให้ศิลปินดาราในสังกัด เช่นการสร้างข่าวก่อนการปล่อยผลงานหรือเปิดตัว
ศิลปิน เป็นต้น โดยข่าวที่สร้างนั้นจะต้องเป็นข่าวเชิงสร้างสรรค์ แง่บวก ข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์
(Public Relation) เพ่ือความสามารถในการควบคุมข่าวให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และระหว่างการ
มีผลงานจะต้องมีการสร้างข่าวเรื่อยๆ เพ่ือไม่ให้ศิลปินตกกระแส ตัวอย่างข่าวเช่น ข่าวศิลปินดาราท าบุญ 
ข่าวการช่วยเหลือสังคม ข่าวโปรโมทผลงาน หรือข่าวโปรโมท Life Style เป็นต้น และส่วนน้อยไม่มีการ
สร้างข่าวเลย แต่หากเกิดข่าวที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น ควรจะตั้งรับมือกับข่าวโดยการพูดคุยและปรึกษา
เรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นกับศิลปินดาราของตน และหาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่
โกหก แต่อาจไม่พูดความจริงทั้งหมด หรือหลีกเลี่ยงการตอบโต้หรือให้ข่าวกับสื่อมวลชน  

9. การให้ความส าคัญกับสื่อสารมวลชน ต้องให้ความส าคัญกับสื่อทั้ง 2 ประเภทสื่อหลัก(Mass 
Media) และโซเชียลมีเดีย(Social media) เท่ากัน โดยประเมินใช้งานสื่อตามกลุ่มเป้าหมายหรือแฟนคลับ
ของศิลปินดาราแต่ละคน  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการศิลปินดาราในประเทศไทย แต่ในปี2558ไทยจะ
รวมกับAEC ซึ่งก็หมายความว่าการบริหารจัดการศิลปินดาราแทนที่จะท าเพ่ือคนไทย 65 ล้านคน จะต้อง
ท าเพ่ือคน 10 ชาติ 650 ล้านคน ดังนั้นในครั้งต่อไปจึงควรศึกษาการบริหารจัดการศิลปินดาราใน AEC   

2. การท าวิจัยครั้งนี้เลือกใช้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือนักบริหารจัดการศิลปินดาราและตัว
ศิลปินดารา ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภค และกลุ่ม
ผู้จ้างงาน 
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กิตติกรรมประกาศ 
รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลงได้เป็นอย่างดี  เพราะได้รับความกรุณาอย่างมาก

จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว ที่ปรึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลที่กรุณาเสียสละเวลา
ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา และเขี้ยวเข็นข้าพเจ้าจนท ารายงานโครงการเฉพาะบุคคลส าเร็จ ขอขอบพระคุณ 
รศ. อรนุช เลิศจรรยารักษ์ ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการรายงานโครงการเฉพาะบุคคล และ
ขอบพระคุณ  รศ. ดร. พรจิต สมบัติพานิช ที่กรุณารับเป็นกรรมการรานงานโครงการเฉพาะบุคคล รวมถึง
คณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ 
 ขอบพระคุณผู้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ นักบริหารจัดการศิลปินดาราและศิลปินดาราที่
ประสบความส าเร็จ ทั้ง 10 สังกัด ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องการบริหารจัดการศิลปินดาราที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์                                 
แก่ทั้งผู้ศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพบริหารจัดการศิลปินดาราต่อไปอย่างแน่นอน 
 มีคนเคยบอกว่าการเรียนปริญญาโทจะเกิดความท้อแท้ขึ้นถึง 10 ครั้ง ดิฉันได้เจอทั้ง 10 ครั้งนั้น
แล้ว และสุดท้ายก็ฟันฝ่ามันมาได้ ขอบพระคุณ ดร.ชนินทร์ วิชชุลตา นางบาจาบี วิชชุลตา พี่สาวที่น่ารัก
ทั้งสอง  และเพ่ือนร่วมงานใน บมจ.อสมท ที่คอยเป็นก าลังใจ สนับสนุน ส่งเสริม และดูแลเป็นอย่างดี
ตลอดมา  

สุดท้ายนี้ รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้จะส าเร็จไปไม่ได้ หากดิฉันไม่สามารถเอาชนะใจ
ตนเอง ความอดทน ความพยายาม ความกล้าหาญ และการหมั่นใฝ่หาความรู้ จนส าเร็จได้ในที่สุด 
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