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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง “การจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการศิลปินใน

ธุรกิจบันเทิง การสื่อสารการตลาดศิลปินในธุรกิจบันเทิง และปัญหาอุปสรรคในการจัดการศิลปินในธุรกิจ
บันเทิง  

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้การวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทและผู้จัดการศิลปินอิสระจ านวน 10 
ท่าน รวมกับการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) 
โดยใช้ช่วงระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือน เมษายน 2559 ถึง เดือน กรกฎาคม  2559 

ผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นข้อค้นพบดังนี้ 
ข้อสรุปที่  1 การจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง  ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของผู้จัดการ

ศิลปิน ด้านความรู้ ผู้จัดการศิลปินส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนหรือนิเทศ
ศาสตร์และการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังจบอาชีวศึกษา มีประสบการณ์ในการท างานที่มีความใกล้ชิด
เกี่ยวข้องกับศิลปิน มีการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุน ส่วนทักษะในการจัดการศิลปินแบ่งเป็นทักษะ
ส่วนตัวของผู้จัดการศิลปินและทักษะในการเตรียมความพร้อมให้กับศิลปิน พบว่าผู้จัดการศิลปินมีการ
สร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในวงการบันเทิง และมีความสามารถในการเป็นผู้น าให้กับ
ศิลปิน ด้านทักษะที่เตรียมให้กับศิลปินพบว่า ผู้จัดการศิลปิน พาศิลปินออกงานและให้เรียนรู้การท างาน
เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับศิลปิน ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศิลปิน ได้แก่ อ านาจทางการเงิน ;
วิจารณญาณ  ส่วนการวางแผนของผู้จัดการศิลปินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัท 
กับผู้จัดการศิลปินอิสระ พบว่า มีการวางแผนแตกต่างกัน ผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัท แบ่งการวาง
แผนการจัดการศิลปินออกเป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ คือ 1.)กลุ่มศิลปินหน้าใหม่ 2.) กลุ่มที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว และ 
3.) กลุ่มที่เคยมีชื่อเสียง ศิลปินที่มีชื่อเสียงมากจะมีราคาค่าตัวที่สูงขึ้น และพบว่า มีการหักค่าคอมมิชชั่น



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 
 

จากศิลปินในสัดส่วน 30 ต่อ 70 โดยศิลปินได้ 70% ผู้จัดการได้ 30%   ในส่วนของการจัดองค์กรผู้จัดการ
ศิลปิน ประกอบด้วย ฝ่ายสรรหาและพัฒนาศิลปิน ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายดูแลศิลปิน และ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน และทีมสนับสนุนด้านต่างๆ การศึกษาพบว่าการดูแลศิลปินที่เป็นสังกัดบริษัทจะใช้
การเซ็นสัญญา ส่วนผู้จัดการศิลปินอิสระพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลกันโดยที่ไม่มีสัญญา ใช้การดูแล
กันที่เรียกว่า สัญญาใจ   

ข้อสรุปที่ 2 เพ่ือศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดของศิลปินในธุรกิจบันเทิง แบ่งเป็นหลักการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด ผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ตามรูปแบบธุรกิจและตามไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค  ส่วนผู้จัดการศิลปินอิสระไม่ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
ด้านผลิตภัณฑ์มีการ พัฒนาทักษะ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ ด้านช่องทางในการน าเสนอผลงานของ
ศิลปิน คือช่องทางในสื่อหลักและช่องทางโซเชียลมีเดีย ด้านราคาค่าตัวศิลปิน มาจากชื่อเสียง และกระแส
ความนิยมเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดค่าตัวศิลปิน การสื่อสารการตลาดทั้งผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัท
และผู้จัดการอิสระมีลักษณะเหมือนกัน การส่งเสริมผลงาน มีการวางแผนและก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ในการสร้างข่าวเพ่ือท าให้ศิลปินเป็นที่รู้จัก ผลักดันศิลปินใหม่ให้ออกงานควบคู่ไปกับศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้ว
เพ่ือให้ศิลปินใหม่ในสังกัดเป็นที่รู้จัก ในบางครั้งผู้จัดการศิลปินและศิลปินเองยังต้องมีการจัดกิจกรรมของ
ตนเองเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเองและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา 
และต้องรู้จักการช่วยเหลือสังคม  

ข้อสรุปที่  3 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลในการจัดการงานศิลปินในธุรกิจบันเทิง ในการท า
ธุรกิจด้านการจัดการศิลปิน แบ่งปัญหาอุปสรรคการจัดการศิลปิน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปัญหาด้านการ
จัดการ และปัญหาด้านการสื่อสารการตลาด 1. ปัญหาด้านการจัดการแบ่งเป็น 1.1) ปัญหาเงินทุน พบว่า  
ผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทมีเงินทุนสนับสนุนศิลปินมากกว่าผู้จัดการอิสระ ทั้งนี้ยังพบว่าบริษัทที่มีเงินทุน
มากกว่าให้ผลตอบแทนกับศิลปินได้ดีกว่าบริษัทที่มีเงินทุนน้อย ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาการเซ็นสัญญา
ของศิลปินกับบริษัทหรือผู้จัดการศิลปิน 1.2) ปัญหาจากตัวศิลปิน พบว่า ศิลปินที่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวส่ง
ผลกระทบต่อการท างานของศิลปิน เช่นอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงไม่เต็มที่เพราะมีเรื่องกังวลใจ  
นอกจากนี้ปัญหาด้านการวางแผน ผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทและผู้จัดการศิลปินอิสระ ในบางครั้งวาง
แผนการท างานศิลปินที่ไม่เหมาะสมกับตัวของศิลปิน 1.3) ปัญหาการจัดองค์กร พบว่า ผู้จัดการศิลปิน
สังกัดบริษัท มิศิลปินในสังกัดมากเกินไปและไม่ผลิตงานให้กับศิลปินจนศิลปินหมดสัญญา ส่วนผู้จัดการ
อิสระที่มีศิลปินในมือมากกว่าไปก็ไม่สามารถดูแลศิลปินได้ทั่วถึง  1.4)ปัญหาด้านการควบคุม พบว่า ศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงแล้วย้ายสังกัดเมื่อหมดสัญญา 2. ปัญหาด้านการสื่อสารการตลาด พบว่าผู้จัดการศิลปินสังกัด
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บริษัท มีปัญหาจากการแข่งขันในการสรรหาศิลปินเข้ามาอยู่ในสังกัด นอกจากนี้ยังพบปัญหาจากการแย่ง
งานในวงการบันเทิงของผู้จัดการศิลปินอิสระที่พยายามผลักดันเด็กในสังกัดของตนเองได้งานในวงการ
บันเทิง   ด้านกิจกรรมพิเศษ พบว่าผู้จัดการศิลปินต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากลูกค้าและสื่อมวลชนใน
การออกงานกิจกรรมพิเศษ  

การจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิงนั้นผู้จัดการศิลปินต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในการท าธุรกิจโดยแท้จริง 
มากกว่านั้นต้องเป็นผู้ที่อยากเห็นผู้อื่นประสบความส าเร็จ เป็นงานปิดทองหลังพระ ต้องใช้ความอดทน มี
ไหวพริบ รู้จักการแก้ปัญหา และที่ส าคัญต้องมีความจริงใจ การมีมิตรภาพที่ดีในวงการบันเทิงจะท าให้การ
จัดการศิลปินมีโอกาสประสบความส าเร็จ แต่ทั้งนี้การจัดการเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งเท่านั้นที่มีแบบ
แผนในการสร้างศิลปิน สุดท้ายแล้วชื่อเสียงและความส าเร็จที่มาจากความพร้อมและคุณภาพในการ
ท างานของศิลปินและผู้จัดการศิลปินก็ไม่อาจตอบได้ถึงความส าเร็จทั้งหมด เพราะยังมีเรื่องของจังหวะ
และโอกาศที่เข้ามา ซึ่งในบางครั้งก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าศิลปินคนนี้ท าไมถึงโด่งดังมีชื่อเสียงประสบ
ความส าเร็จมากกว่าคนอ่ืนๆ  

 

Abstract 
 

The objectives of this study were 1) to study the artist management and its 
marketing communication in entertainment business, and 2) to explore the artist 
management difficulties in entertainment business.    

Qualitative research method was used to collect a primary data by using in-depth 
interview as its tool. Ten artist managers including dependent and independent artists 
were participated in the interview. Meanwhile, documentary research was also applied to 
this study. This research was held between April and July 2016. Its findings could be 
summarized as follows, 

1) The artist management in entertainment business composed of the readiness 
of artist manager in terms of knowledge and educational background. Most of artist 
managers’ educational background were journalism and mass communication, 
communication arts, and business administration.  Some of them were from vocational 
school, but they had some work experiences in artist management. The capital investment 
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was also required for the artist manager. Skills and capabilities for artist manager were 
divided into personal skill and managerial skills. Artist manager needed to build network 
and relationship to any stakeholders in entertainment industry and was able to lead the 
artist at the same time. In aspect of managerial skill, artist manager should be an effective 
job provider in order to enhance the experiences to the artist. There were several factors 
such as ‘source of capital’ and ‘self-perception’ for becoming a manager to the particular 
artist. However, artist manager’s plan was dissimilar between dependent and independent 
artist. For dependent artist, artist was classified into three groups, namely 1) new comer 
2) famous artist, and 3) famous artist in the past. It found that the more famous of the 
artist, the higher price was required. 70% of the price went to the artist and 30% for the 
artist manager as the commission. In addition, there were more parties involved in the 
dependent artist such as artist recruitment and development, marketing communication, 
sales, accounting and finance, and other supporting teams. For independent artist, the 
study found that there was no formal agreement contract signed like dependent artist.   
 

2) Marketing communication in entertainment business was divided into marketing, 
marketing mix and marketing communication. Dependent artist manger would plan target 
marketing according to business concept and consumer lifestyle unlike independent artist 
manager which did not clearly classify the target marketing. Artist’s skills were required to 
develop as well as the appearance. Social media was the main communication channel 
for the artist. Price of artist was determined from the reputation and the popular trends. 
Marketing communication of both dependent and independent artist was indifferent. 
There was a timeline set to promote the artist by introducing new artist through news and 
events and/or presenting new artist with the famous artist at the same time. Occasionally, 
artist manager and artist himself needed to set up his own activity or join the social activity 
as a way to promote and also maintain the good relationship with the sponsors.       

3) Difficulties of the artist management were categorized into two parts, namely 1) 
management, and 2) marketing communication. In aspect of management, the study 
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found that ‘source of fund’ of dependent artist was higher than independent artist which 
led to more compensation returned to the artist and affected to the agreement contract 
afterwards. Regarding the difficulties of artist, the study found that there was some 
personal problem from the artist affected to his work. Sometimes, artist plan and job 
requested were inappropriate for both dependent and independent artist. In terms of 
organizational problem, it showed that dependent and independent artist managers had 
too many artists in hands and did not provide jobs to the artists until the contract was 
ended. Moreover, for some artist whom already outstanding in the market, they moved 
to the new place when the contract was expired. Regarding difficulties of marketing 
communication, the study found that it was competitive among dependent artist 
managers to seek for artists under their own management. Additionally, there was some 
extra competitive from artist whom belong to independent artist manager for getting jobs 
in entertainment industry. In case of some unexpected events happened during the 
events, artist managers also needed to have an effective problem solving skill.  

Artist managers in entertainment business must truly tribute all they have to their 
jobs. They needed to see other accomplishments than themselves. They do good things 
without flaunting it. Effective problem solving skill, intelligence, sincerity were strongly 
required for artist managers. Good connection and great friendship among people in 
entertainment industry were another two factors to support the artists to reach their goals. 
However, only high quality of both artist and artist manager might not be able to drive for 
becoming a successful artist. The artist destiny could be another.           

 

 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
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เนื่องจากอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีการเติบโตจากขายตัวของธุรกิจบันเทิง และการเติบโตของทีวี
ดิจิตอล  นอกจากนี้ธุรกิจสื่อและบันเทิงไทยยังได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
จีน  ศิลปินดาราจึงถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการผลิตงานในอุตสาหกรรมบันเทิง จึง ได้มีการสรรหา
ศิลปินดาราเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิง จนเกิดเป็นอาชีพทางการจัดการศิลปิน หรือที่เรียกว่า นัก
ปั้นดารา แมวมองศิลปิน  เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งความสามารถรูปร่างหน้าตาจากเวที
การประกวดต่างๆ เพ่ือผลักดันเข้าสู่วงการบันเทิง ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้เห็นการแข่งขันและความต้องการ
ศิลปินในอุตสาหกรรมบันเทิงเพ่ิมมากขึ้น  จึงเกิดนักปั้นดารา ผู้จัดการศิลปิน ทั้งที่เป็นอิสระ รวมถึงการ
เปิดโมเดลลิ่ง เพ่ือการจัดหาศิลปินนักแสดงเข้าสู่วงการบันเทิง จนเกิดเป็นค่าย หรือสังกัด ในรูปแบบของ
บริษัทเพ่ือธุรกิจบันเทิงโดยตรง 

กระบวนการทางธุรกิจในการจัดการศิลปิน แต่ละค่ายแต่ละ สังกัด จึงต้องมีวิธีการพัฒนาการผลิต
ศิลปินเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจ ในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพ่ือให้ศิลปินนักแสดงเป็นที่รู้จัก ได้รับการ
ยอมรับ มีชื่อเสียง ตั้งแต่ การสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินดารา การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ
ความสามารถ การบริหารศิลปินดาราให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับของตัวศิลปินดารา
จะน ามาซึ่งราคาค่าตอบแทน รายได้ทางธุรกิจในอนาคต  จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ศึกษามีความสนใจการ การ
จัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิงในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

3.1  เพ่ือศึกษาการจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง 

3.2 เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดของศิลปินในธุรกิจบันเทิง 

3.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานศิลปินในธุรกิจบันเทิง 

วิธีการวิจัย 

การจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง  ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ( 
Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  รวมถึงการศึกษาจาก
เอกสาร(Document Research) ที่เกี่ยวข้อง ท าการเก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์บุคคลผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
จัดการศิลปินทั้งรูปแบบบริษัทและผู้จัดการศิลปินอิสระ โดย ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ด้านการจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง   การสื่อสารการตลาดศิลปินในธุรกิจ
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บันเทิง และปัญหา อุปสรรคในการจัดการศิลปิน โดยคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการศิลปิน
ทั้งผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทและผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัท  เป็นผู้ปั้นศิลปินจนมีชื่อเสียงประสบ
ความส าเร็จเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป   มีประสบการณ์ในการสรรหาศิลปินอย่างน้อย 5 ปี  
ประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับศิลปิน ทั้งงานโปรโมทศิลปิน รวมถึงงานกิจกรรมพิเศษของ
ศิลปิน และในปัจจุบันต้องประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการศิลปินท าหน้าทีใ่นด้านต่างๆตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ซึ่งได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการสัมภาษณ์ จ านวน 10  

ผลการศึกษาอภิปรายผล 

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง 

การเป็นผู้จัดการศิลปิน ต้องมีการการเตรียมความพร้อมของผู้จัดการศิลปิน ด้านความรู้  จาก
การศึกษาพบว่าผู้จัดการศิลปินส าเร็จการศึกษาด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์
และบริหารธุรกิจ และมีการเรียนรู้จากการหาประสบการณ์ในบริษัทด้านโปรดักชั่นและบริษัทรับจัด
กิจกรรมพิเศษ  สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศิลปินของ อัลเลน พอลล์  ที่กล่าวว่า ผู้จัดการศิลปินควร
ส าเร็จการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนและบริหารธุรกิจ  รวมถึงการส าเร็จการศึกษาทางด้านกฏหมาย  ทั้งนี้
ไม่พบผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายในการเป็นผู้จัดการศิลปินตามที่              อัลเลน พอลล์กล่าว 
แต่พบว่ามีการจัดหาทนายความ เป็นทีมสนับสนุนด้านกฎหมาย เพ่ือดูผลประโยชน์ทางกฏหมายลิขสิทธิ์
ผลงานให้กับศิลปิน  นอกจากนี้ยังพบผู้ส าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นผู้จัดการศิลปินซึ่งพบเพียงส่วน
น้อยและไม่ตรงตามแนวคิดของ อัลเลนพอลล์   ทั้งนี้แนวคิดการจัดการศิลปินที่กล่าวถึงการฝึกฝนหา
ประสบการณ์ของผู้ที่จะท าอาชีพผู้จัดการศิลปิน จากการท างานในบริษัทโปรดักชั่นและบริษัทรับจัด
กิจกรรมพิเศษ  ซึ่งพบว่าผู้จัดการศิลปินทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ฝึกฝนประสบการณ์การท างานร่วมกับ
ศิลปินก่อนจะมาเป็นผู้จัดการศิลปิน ตรงตามแนวคิดดังกล่าว  

 ในขณะที่ปัจจัยที่ด้านการเงินมีผลต่อการจัดการงานศิลปินผู้ที่มีอ านาจทางการเงินมากกว่าย่อม
ได้เปรียบ ทั้งนี้ยังรวมถึงการมีความสัมพันธ์อันดีกับเครื่อข่ายผู้สนับสนุนในธุรกิจบันเทิงเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ท าให้ผู้จัดการศิลปินมีโอกาสได้งาน ตามที่ อัลเลน พอลล์ ได้ กล่าวว่า ปัจจัยด้านการเงินมีผลต่อ
ความส าเร็จของงานศิลปิน นอกจากนี้ผู้จัดการศิลปินต้องมีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพ่ือคอย
ช่วยเหลือในงานผู้จัดการศิลปิน ทั้งนี้ผลการศึกษายังพบว่ามีการวางแผนงานศิลปินออกเป็น 3 กลุ่ม 1.)
กลุ่มศิลปินหน้าใหม่ เป็นกลุ่มที่ต้องสรรหาและพัฒนาขึ้นมาใหม่  2.) กลุ่มที่มีชื่อเสียงอยุ่แล้ว และกลุ่มที่ 
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3.) กลุ่มที่เคยมีชื่อเสียง  ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวางแผนงานศิลปินของ อัลเลน พอลล์ ที่ไม่ได้มีการ
แบ่งกลุ่มศิลปินดังกล่าว ในขณะที่ผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทมีการจัดองค์การแบ่งออกเป็น 5 ฝ่ายได้แก่ 
ฝ่ายสรรหาและพัฒนาศิลปิน ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายดูแลศิลปิน และฝ่ายบัญชีการเงิน 
นอกจากนี้ยังมีทีมสนับสนุนศิลปินจากการศึกษาพบว่าผู้จัดการศิลปินใช้ทนายความและที่ปรึกษาทางการ
เงิน ตามที่อัลเลน พอลล์ ได้กล่าวไว้ว่าผู้จัดการศิลปินต้องใช้ทีมสนับสนุนในการท างานสร้างศิลปิน  
นอกจากนี้การศึกษาพบว่าทีมผู้สนับสนุน ประกอบไปด้วย ทีมเสื่อผ้าเครื่องแต่งกาย ทีมช่างแต่งหน้าท าผม 
ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดองค์การของผู้จัดการศิลปินด้วย  ส่วนการสั่งการไม่พบการสั่งงานในลักษณะของการ
ออกค าสั่งกับศิลปิน เนื่องด้วยงานผู้จัดการศิลปินเป็นงานที่ต้องใช้ความร่วมมือของผู้จัดการศิลปินและตัว
ศิลปิน ศิลปินจึงมีความเข้าใจในงานของตนเองแล้วและพร้อมที่จะท างาน ดังนั้นจึงไม่เกิดการสั่งงานกับ
ศิลปิน สอดคล้องกับที่ อัลลเลน พอลล์ ได้กล่าวถึงการท างานของผู้จัดการศิลปินกับตัวศิลปิน ที่
เปรียบเสมือนหุ่นส่วนทางธุรกิจที่ต้องท างานด้วยใจร่วมกัน ในขณะที่การควบคุมการท างานเป็นเพียงการ
ควบคุมแก้ปัญหาให้งานศิลปินผ่านไปด้วยดี  ทั้งนี้แนวคิดการจัดการศิลปิน ไม่ได้กล่าวถึง การย้ายสังกัด
ของศิลปิน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่าเมื่อหมดสัญญาศิลปินมีการย้ายสังกัดเกิดข้ึนไม่สามารถควบคุมได้  

ส่วนที่ 2 การสื่อสารการตลาดศิลปินในธุรกิจบันเทิง 

การศึกษาพบว่า  ผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับศิลปินโดยก าหนดส่วน
แบ่งตลาดตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สอดคล้องกับ อัลเลน พอลล์ ที่กล่าวถึง การวางแผนการตลาดของ
ผู้จัดการศิลปิน ที่ต้องก าหนดตลาดเป้าหมาย และวิธีแบ่งส่วนตลาดตามพตติกรรม  ซึ่งไม่พบในผู้จัดการ
ศิลปินอิสระ ทั้งนี้การศึกษายังพบว่าการคัดเลือกศิลปินของผู้จัดการสังกัดบริษัทและผู้จัดการศิลปินอิสระ
ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินใจ ซึ่งตรงกับที่ อัลเลน พอลล์ ได้กล่าวว่า ผู้จัดการศิลปินต้องมีความรู้สึก
ส่วนตัวที่ดีในการตัดสินใจคัดเลือกศิลปิน ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าเพราะอะไรถึงตัดสินใจคัดเลือกศิลปินคน
ดังกล่าวแต่ความรู้สึกส่วนตัวสามารถบอกได้ว่าคนดังกล่าวเหมาะสมที่จะมาเป็นศิลปิน  ทั้งนี้เมื่อได้มาแล้ว
พบว่ามีการน าศิลปินมาพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ิมทักษะ ท าการสร้างภาพลักษณ์ให้กับศิลปิน สอดคล้องกับ 
อัลเลน พอลล์ ได้กล่าวถึง การสร้างภาพลักษณ์ให้กับศิลปินเพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าในตัวศิลปิน ด้าน 
ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้กล่าวถึงการสร้างภาพลักษณ์ ว่าภาพลักษ์ เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่
เกิดข้ึนในใจเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ดังนั้น ผู้จัดการศิลปินจึงสร้างภาพลักษ์ให้กับตัวศิลปินให้ผู้ชมได้
เกิดการจดจ าในตัวศิลปินและผลงาน ซึ่งเปรียบเป็นการสร้างผลิตภัณ์ตามส่วนประสมการตลาด  ทั้งนี้
การศึกษาพบว่า มูลค่าของศิลปินมาจากการได้รับกระแสความนิยมในตัวศิลปิน  ยิ่ งมีกระแสความนิยม
มาก ค่าตัวยิ่งสูงขึ้น สอดคล้องกับ หลักการตลาดทางนิเทศศาสตร์ ที่กล่าวว่า ราคา หมายถึง คุณค่าของ
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ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมายถึงศิลปิน เช่นเดียวกับ การจัดจ าหน่าย ที่เป็นการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บิรโภคตลาดเป้าหมาย  คือการน าเสนอผลงานของศิลปินไปสู่ผู้ชมในช่องทางต่างๆ  
รวมถึงการสื่อสารการตลาดที่ ชื่นจิตร แจ้งเจนกิจ ได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึงรูปแบบการ
สื่อสารที่มีผู้ส่งข่าวสาร ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับข่าวสาร ในการศึกษาพบว่ามีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ของศิลปิน เพ่ือท าการสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และพบว่ามีการสร้างข่าวให้กับศิลปินเพ่ือให้ศิลปินได้
เป็นที่รู้จัก สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดที่กล่าวถึง การสร้างข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมของผู้จัดการศิลปินเพ่ือสร้างเครื่อข่ายและความสัมพันธ์อันดีในธุรกิจบันเทิง 
ตามแนวคคิดของ อัลเลน พอลล์ ที่กล่าวว่า ผู้จัดการศิลปินต้องจัดกิจกรรมและเปิดตัวให้ศิลปินเป็นที่รู้จัก
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้สนับสนุนในธุรกิจ ซึ่งในงานจะมีแขกที่เกี่ยวข้องกับงานในวงการบันเทิง  
และการออกงานโชว์ตัวของศิลปินเพ่ือแนะน าให้ศิลปินเป็นที่รู้จักกับผุ้สนับสนุน  รวมถึงการการช่วยเหลือ
สังคม สอดคล้องกับ อัลเลน พอลล์ ได้กล่าว ถึง อ านาจ ของศิลปินในทางสายอาชีพที่ประสบความส าเร็จ 
สามารถใช้อ านาจในการเป็นบุคคลสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ เช่น การช่วยรับบริจาคสิ่งของ ช่วย
ผู้ประสบภัย ตามแนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ของศิลปิน ในการท าดีช่วยเหลือสังคม ผู้จัดการศิลปินจึงวาง
แผนการสื่อสารการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศิลปินช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส การเข้าถึง
สังคมของศิลปินนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ตนเองถึงภาพลักษณ์ที่ดี และยังได้มี
โอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนคลับที่ติดตามผลงาน จากงานวิจัยทางด้านภาพลักษณ์ของศิลปิน 
(เกียรติญา สายสนั่น ,2552) พบว่าการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารการตลาดให้
ประชาชนได้รั้บรู้และจดจ าในตัวศิลปิน 

ส่วนที่  3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศิลปิน  

การศึกษาพบว่า ผู้จัดการศิลปินมีปัญหางการการเงิน จากงบประมาณที่จ ากัด ซึ่งส่งผลต่อการ
จัดการศิลปิน เรื่องการวางแผนการส่งเสริมงานศิลปิน และการผลิตผลงานศิลปิน เช่นเดียวกับผู้จัดการ
ศิลปินอิสระที่มีปัญหาด้านการเงินในการจัดการศิลปินเช่นดียวกัน  สอดคล้องกับ อัลเลนพอลล์ ที่กล่าวว่า 
ปัจจัยทางการเงินมีอิทธิพลต่อการจัดการศิลปิน ผู้ที่มีเงินทุนมากกว่ายอมได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
โดยเฉพาะการส่งเสริมงานศิลปิน  

ปัญหาจากเรื่องส่วนตัวศิลปินที่มีผลกระทบต่อการท างาน  สอดคล้องกับที่ อัลเลน พอลล์ ได้
กล่าวว่า  แรงกดดันทางสังคมที่มี อิทธพลต่อการจัดการศิลปิน สภาพแวดล้อมของตัวศิลปิน ความเป็น
มนุษย์ มีจิตใจ มีอารมณ์ มีความรู้สึก ดั้นนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะเกิดปัญหาต่างๆกับตัวศิลปินรวมทั้งปัญหา
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ระหว่างผู้จัดการกับตัวศิลปิน จนท าให้เกิดการย้ายสังกัด เช่น สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการย้ายสังกัดของ
ศิลปินเกิดข้ึนเนื่องด้วยปัญหาระหว่างศิลปินและผู้จัดการ   

ปัญหาด้านการวางแผน ผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทและผู้จัดการศิลปินอิสระ ในบางครั้งวาง
แผนการท างานศิลปินที่ไม่เหมาะสมกับตัวของศิลปิน ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่ศิลปินอาจไม่ประสบ
ความส าเร็จเพราะเกิดจากการวางแผนที่ผิดพลาด ซึ่งการวางแผนที่ผิดพลาด อาจรวมไปถึงการโปรโมท
ผลงาน การวางเป้าหมายที่ผิด หรือการพัฒนาศิลปินในทางที่ผิด   

ปัญหาการจัดองค์กร พบว่า ผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัท มิศิลปินในสังกัดมากเกินไปและไม่ผลิต
งานให้กับศิลปินจนศิลปินหมดสัญญา ส่วนผู้จัดการอิสระที่มีศิลปินในมือมากเกินไปก็ไม่สามารถดูแล
ศิลปินได้ทั่วถึง กล่าวโดยสรุปคือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่าทั้งด้านเวลา และการจัดสรรทรัพยากร ซึ่ง 
อัลเลน พอลล์ ได้กล่าวว่า การจัดองค์กร หมายถึง การท างานอย่างเป็นระบบโดยการรวบรวมทรัพยากร 
และน ามาใช้อย่างเหมาะสม เป็นระบบ   

ปัญหาด้านการควบคุม พบว่า ศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วย้ายสังกัดเมื่อหมดสัญญา ผู้จัดการศิลปินไม่
สามารถควบคุมศิลปินได้ในกรณีนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่ อัลเอล พอลล์ ได้กล่าวไว้ว่า ผู้จัดการ
ศิลปินต้องมีลักษณะการควบคุมความสามารถในการจัดการ โดยต้องรู้ว่าศิลปินคือ มนุษย์ปุถุชนธรรมดา 
เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องปกติที่ศิลปินจะมีการย้ายสังกัดเมื่อหมดสัญญา อยู่ที่ความพึงพอใจส่วนตัวที่มีต่อ
กันระหว่างผู้จัดการศิลปินและตัวศิลปิน  

ปัญหาจากการแข่งขัน ทั้งผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทและผู้จัดการศิลปินอิสระ ผู้จัดการศิลปิน
สังกัดบริษัท มีปัญหาจากการแข่งขันในการสรรหาศิลปินเข้ามาอยู่ในสังกัดซึ่ง สอดคล้องกับ สถานการณ์
ปัจจุบันที่มีความต้องการบุคลากรในวงการบันเทิง การเติบโตของทีวีดิจิตอลจึงท าให้มีการแข่งขันเพ่ิมมาก
ขึ้นจากเวทีการประกวดเพื่อค้นหาศิลปินเข้าสังกัด ท าให้ผู้จัดการศิลปินอิสระเกิดการแข่งขันผลักดันศิลปิน
ให้ได้เข้าไปอยู่ในสังกัดใหญ่ๆด้วยเช่นกัน  จึงท าให้เกิดการแข่งขันของศิลปิน นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้าน
กิจกรรมพิเศษ ซึ่งผู้จัดการศิลปินท าหน้าที่ให้การแก้ปัญหาจาการพาศิลปินออกงานโชว์ หรือท างานต่างๆ 
ที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ อัลเลน พอลล์ ได้กล่าวว่า ผู้จัดการศิลปินมี
หน้าที่ในการแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับศิลปินโดยให้ส่งกระทบกับศิลปินน้อยที่สุดเพ่ือให้ศิลปินท างานได้
อย่างราบรื่นไม่มีเรื่องราวกระทบจิตใจ และอารมณ์ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานของศิลปิน   

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “การจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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2.ผู้จัดการศิลปินต้องมีการจัดการทางด้านส านักงานที่สนับสนุนศิลปินอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
ถึงแม้จะเป็นการดูแลกันเปรียบเหมือนคนในครอบครัวก็ตาม  ซึ่งจะท าให้การจัดการศิลปินมีแบบแผนมาก
ขึน้ และสามารถวางแผนอนาคตของศิลปินได้ (ในกรณีท่ีเป็นผู้จัดการศิลปินอิสระ) 

3.ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา ถึงการจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง ที่เป็นภาพรวม ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงการจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิงแต่ละรูปแบบโดยตรงเพ่ือ
เปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และน ามาปรับใช้กับการจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิงแต่ละ
รูปแบบ 

5.ผู้จัดการศิลปินส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางด้านกฏหมายของศิลปินจึงควรศึกษาหาความรู้ด้านนี้
เพ่ิมเติม  

6.ส าหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพผู้จัดการศิลปิน ควรหาช่องทางที่จะเข้าไปฝึกฝน
ประสบการณ์ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลศิลปิน เพ่ือเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้งานและมีโอกาสที่
จะได้เป็นผู้จัดการศิลปิน ซึ่งควรเป็นผู้จัดการศิลปินสังกัดบริษัทก่อนในเบื้องต้นเพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ์
และพันธมิตรความสัมพันธ์ในธุรกิจ จึงจะสามารถผันตัวเองออกมาเป็นผู้จัดการศิลปินอิสระได้  

 

รายการอ้างอิง 
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