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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ผู้มีช่ือเสียงของธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติ ส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียง ในประเทศไทย  
2) เพื่อสร้างตัวแบบที่ใช้ส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ของผู้มีชื่อเสียง ในประเทศไทย การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) และสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) โดยด าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้มีช่ือเสียง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการด้านภาพลักษณ์ และด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มกับ
กลุ่มแฟนคลับ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียง มีผลต่อความส าเร็จในอาชีพวงการบันเทิงเป็น
อย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่เข้ามาในวงการบันเทิง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ความแตกต่างให้เป็นจุดขาย และจดจ าได้ดี 
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพผู้มีช่ือเสียง ก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งหน้าตา บุคลิกภาพ นิสัย 
ผลงาน การท าประโยชน์เพื่อสังคม การพัฒนาฝีมือในการแสดง ล้วนมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ทั้งส้ิน ทั้งนี้ ผลที่ได้
จากการศึกษา พบว่า ผู้จัดละคร ส่ือมวลชน แฟนคลับ และผู้จัดการส่วนตัว ล้วนมีอิทธิพลต่อนักแสดง และส่งผลไปยัง
ภาพลักษณ์ของผู้มีชื่อเสียง ได้ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การรักษาช่ือเสียงให้คงอยู่ได้นานที่สุดขึ้นอยู่กับตัว ผู้มีช่ือเสียง เอง
เป็นหลัก จะเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียง มีผลต่อการรักษาช่ือเสียงให้คงอยู่ได้ยั่งยืนในวงการบันเทิง ฉะนั้น 
นักแสดงหน้าใหม่หรือบุคคลที่สนใจที่จะเข้ามาในธุรกิจวงการบันเทิง ควรมีการวางแผนได้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
และกระท าอย่างต่อเนื่อง มีใจรักในสายอาชีพการงานของตน ก็จะสามารถประสบความส าเร็จในสายอาชีพได้ 

 
ค ำส ำคัญ: ภาพลักษณ์ ผู้มีชื่อเสียง 
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Abstract 
 The purpose of this qualitative research on celebrity image building at an entertainment business in 
Thailand is as follows: 1) To study image building to enhance fame in Thailand 2) To study guidelines for creating 
the image of a celebrity in Thailand. 3) To study techniques and elements that are used to create the image of a 
celebrity in Thailand. This research considers interviews (a focus group) with a group of actors (celebrities), 
managers, academic images of celebrities, the media, the theatre and celebrity fan clubs. The results of the study 
show that the image of celebrity actors affects their career in the entertainment business and celebrities that are 
uniquely different are remembered. The important elements required of a celebrity that affected their image were 
looks, personality, habits, CSR and acting skills. The results show that the theatre, media, fans clubs and managers 
influenced actors and affected their celebrity image. Celebrities should plan to continuously build a good image and 
develop their career to succeed in the profession 
 
Keywords: image celebrity 

 
1. บทน า 

การสร้างภาพลักษณ์เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นจิตใจของ
ประชาชนที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็น
ความรู้ เชิงอัตวิสัย (subjective knowledge) ซ่ึง
ประกอบด้วยข้อเท็จจริง คุณค่าที่เราเป็นผู้ก าหนดโดย
แต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู้เชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับส่ิง
ต่างๆรอบตัวที่ได้ประสบ และมีความเช่ือ ศรัทธา ว่า
จริง โดยปัจจุบันการสร้างภาพลักษณ์เป็นส่ิงจ าเป็นที่
ต้องพึงกระท า เพราะเป็นการท าการตลาดแบบยั่งยืน 
โดยเฉพาะธุรกิจในวงการบันเทิงที่มีการแข่งขันกัน
อย่างสูงในปัจจุบัน มีคนสนใจอยากเข้ามาในวงการ
บันเทิงเป็นจ านวนมาก เพราะปัจจุบันอาชีพในวงการ
บันเทิงเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของใครหลาย ๆ คน ผู้คนส่วน
ใหญ่มองว่าอาชีพในวงการบันเทิงได้รับอภิสิทธ์ิต่าง ๆ 
ในสังคมมากกว่าอาชีพอื่น และมีรายได้สูง ซ่ึงแตกต่าง
จากในอดีตมาก นอกจากนี้ ข่าวด้านวงการบันเทิงยัง
ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก จะเห็นได้
จาก หนังสือพิมพ์ นิตยสารรายเดือน รายสัปดาห์ที่มีอยู่
มากมายตามร้ านค้ า  หรือแผงหนัง สือทั่ วไป ใน

ขณะเดี ยวกัน  ส่ือมวลชนแทบทุกประ เภทก็ ให้
ความส าคัญกับการรายงานข่าวสายบันเทิง ทั้งนี้ มูลค่า
ของธุรกิจในวงการบันเทิงก็มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นมาก
อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจาก PricewaterhouseCoopers 
และ iDate เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2010 มูลค่าของ
อุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเติบโตขึ้นจาก 449 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 745 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

ผู้ที่สนใจในอาชีพล้วนแต่พยายามหาช่องทาง
เพื่อที่จะไปให้ถึงฝัน และเมื่อท าได้แล้วย่อมอยากที่จะ
รักษาช่ือเสียงไว้ให้ได้ยาวนานที่สุด เพราะมีนักแสดง
เพียงไม่กี่คนที่เมื่อเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วมีผลงาน
ในการแสดงอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละคนก็มีวิธีในการ
รักษาช่ือเสียงแตกต่างกันไป ทั้งการพัฒนาฝีมือให้เป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง พัฒนารูปร่างหน้าตาให้ดีขึ้น 
แต่ก็มี ไม่น้อยที่ ใ ช้ วิ ธีสร้ างกระแสข่าว เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจ าได้ดี เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
ให้มีงานเข้ามามากขึ้น เช่น กรณีภาพหลุด หรือคลิป
หลุดทางอินเตอร์เน็ต การแต่งกายเซ็กซ่ีไปร่วมงาน
ประกาศรางวัลต่าง ๆ ของผู้มีช่ือเสียง รวมถึงการสร้าง
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กระแสข่าวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดียิ่งขึ้น เช่น 
การท าบุญตอบแทนสังคมในการครบรอบวันเกิดของ ผู้
มี ช่ือเสียง ซ่ึงเสริมภาพลักษณ์ให้ประชาชนเห็นว่า
นักแสดงท่านนั้นใส่ใจสังคมรอบข้าง  ก่อให้ เกิด
ความรู้ สึกดีดี  ท าให้ประชาชนพร้อมที่ จะให้การ
สนับสนุนในผลงานช้ินต่อไปจะเห็นได้ว่าการสร้าง
ภาพลักษณ์เป็นส่ิงจ าเป็นต่ออาชีพในวงการบันเทิง 
เพราะผู้มีช่ือเสียง  กับภาพลักษณ์เป็นของคู่กัน มี
นักแสดงเพียงไม่กี่ท่านที่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
เพื่อเป็นการเรียนรู้แนวทางในการเป็นที่ยอมรับของการ
เป็นดารานักแสดง และมีคนว่าจ้างให้มีผลงานอย่าง
ต่อเนื่องต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง และการบริหาร
ภาพลักษณ์จะช่วยให้นักแสดงเหล่านี้สามารถมีผลงาน
อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะ
ท าการศึกษาในหัวข้อ การสร้างภาพลักษณ์ของผู้มี
ช่ือเสียง โดยด าเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการ
สร้างภาพลักษณ์ ของ Kevin LaNE Keller ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
รูปที่ 1 แนวคิดในการสร้างภาพลักษณ์ ของ Kevin LaNE Keller 
ที่มา: Kevin LaNE Keller:Straegic Brand Management, 2008: 450. 

       

จากรูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบในการสร้าง
ภาพลักษณ์ ดังนี้  

1. ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (corporate 
social responsibility) 

2. ด้านราคาสินค้า (price) 
3. ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ (artifacts) 
4. ด้านการด าเนินงาน (practice) 
5. ด้านพนักงาน (employee) 
6. ด้านสินค้าและบริการ (product and services) 
7. ด้านการส่ือสารทางการตลาด (marketing 

communication) 
8. ด้านสถานที่และส่ิงแวดล้อม (working 

environment) 
9. ด้านผู้บรหิาร (executives) 
10. ด้านช่องทางในการจดัจ าหน่าย 

(distribution) 
 
2. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและแนวทางที่ใช้

ในการปฎิบัติ ส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ผู้มีช่ือเสียง
ของธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย 

2. เพื่อสร้างตัวแบบที่ใช้ส าหรับการสร้าง
ภาพลักษณ์ผู้มีชื่อเสียงของธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย  
 
3. แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการสร้าง
ภาพลักษณ์ผู้มีชื่อเสียง ของธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย 
ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจัยต่าง ๆ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาโดยมีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 

 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate social 

responsibility) 

ด้านการส่ือสารทางการตลาด 
(Marketing communication) 

ด้านราคา 
(Price) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Practice) 

 
 

ด้านผู้บริหาร 
(Executives) 

ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์ส านกังาน (Artifacts) 

ด้านสินค้าและบรกิาร 
(Product and service) 

ด้านพนกังาน 
(Employees) 
 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 
(Distribution) 

ด้านสถานที่และส่ิงแวดล้อม 
(Working environment) 

Image 
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3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
3.1.1  ความหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

ภาพที่เกิดจากความนึกคิด หรือรับรู้ว่าควรจะ
เป็นใช่นั้นภาพในจินตนาการ หรือภาพที่อยู่ในความนึก
คิด ภาพลักษณ์เกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารทั้ง
ทางตรง หรือทางอ้อม การมีประสบการณ์ร่วม บวกกับ
ความรู้สึกนึกคิด และภาพที่เกิดขึ้นในใจ 

ภาพลักษณ์ หรือ IMAGE นั้น ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในวันเดียว จะต้องมีการ
วางแผนในการสร้างภาพลักษณ์ในทุกรูปแบบอย่างมือ
อาชีพ ต้องปฎิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเกิดเป็นความเคยชิน 
3.1.2 ลักษณะของภาพลักษณ์ 
 ลักษณะของภาพลักษณ์คือ องค์ประกอบ
ระหว่างข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัวของบุคคล
จนกลายเป็นความจริงแห่งการรับรู้ และส่งผลกระทบ
ได้อย่างต่อเนื่อง (Snow ball effect) เสรี วงษ์มณฑา 
(2542) ขยายความว่า เป็นการส่งผลกระทบให้ส่ิงที่ดีก็
จะดียิ่งขึ้น ส่ิงไม่ดีก็จะยิ่งไม่ดีมากขึ้น  
3.1.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ 
 1. พฤติกรรม การกระท า  การแสดงออก
ในทางที่ดีของสถาบัน หน่วยงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
พนักงาน ก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
 2. การสร้างสรรค์ความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่คดโกง 
ไม่ปลอมปน ไม่โกหกหลอกลวง ให้ประชาชนหลงผิด 
เกิดความเช่ือถือ การหลอกลวง ท าให้เส่ือมศรัทธาของ
ประชาชน 
 3 .  การ เข้ ามี ส่วนร่ วม มีบทบาทในการ
สร้างสรรค์ เสริมสร้าง ปรับปรุง แก้ไขปัญหาสังคม 
การเสียสละของหน่วยงานผู้บริหาร หรือพนักงานต่อ
สังคมส่วนรวม 
 4 .  การพิ สูจน์ความจริ ง  ข้ อ เท็ จจริ ง ให้
ประจักษ์ต่อสังคม ถึงความถูกต้อง การให้บริการที่ดี 

 5. การประชาสัมพันธ์ ในลักษณะที่มาก
เกินไป รวมทั้งขาดรสนิยมที่ดี จะท าให้เสียภาพลักษณ์ 
3.1.4 ภาพลักษณ์ของนักแสดงและศิลปิน 

ภาพลักษณ์ของนักแสดงนั้นไม่สามารถสร้าง
ได้ด้วยการอาศัยการประชาสัมพันธ์หรือ การส่งเสริม
การตลาด (promotion) แต่เพียงอย่างเดียว ยังคงมี
ส่วนประกอบส าคัญอีกหลายประการในการสร้าง
ภาพลักษณ์ ซ่ึงได้แก่ 

1. บุคลกิภาพส่วนตัว 
2. การวางแผนและก าหนดขอบเขตของ

ภาพลักษณ์ที่ต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจคนทั่วไป  
3. เทคนิคที่ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์  
นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ (image) ยังหมาย

รวมถึง การสร้างแบรนด์บุคคล ภาพลักษณ์ที่บุคคลนั้น ๆ 
ต้องการจะส่ือความหมายถึงบุคคลภายนอก การสร้าง
เอกลักษณ์บุคคล (personal branding) ที่มีผลต่อการ
กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองและมีความหมายในเชิง
อารมณ์ต่อผู้ชมหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณค่าหรือ
คุณภาพของบุคคลนั้น ๆ และสอดคล้องกับธุรกิจที่
บุคคลนั้นก าลังท าอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพื่อให้เป็นที่รู้จักและจดจ า  
2. เป็นสร้างมูลค่าให้ตัวเอง  
3. ดึงตัวคุณเองให้โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น  
4. สร้างความเป็นมืออาชีพในตัวคุณเอง  
ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

ได้น ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาโดยเน้นที่การศึกษา
เรื่องภาพลักษณ์ของนักแสดงทั้งในการท างานและชีวิต
ส่วนตัวที่ส่งผลต่อมุมมองที่ประชาชนมีต่อนักแสดงที่มี
ผลต่อภาพรวมทั้งช่ือเสียงและความนิยมที่ตามมาของ
นักแสดงนั้น ๆ โดยรวมได้ ท าให้เกิดผลเสียต่อช่ือเสียง
และความนิยมของนักแสดงเป็นอย่างมาก 
3.2 ความหมายของบุคคลที่มีช่ือเสียง  
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บุคคลใดก็ตามที่ ได้ รับการยอมรับจาก
สาธารณชน เป็นที่รู้จักในสังคม (เช่น ดารา นักกีฬา 
ผู้ให้ความบันเทิง เป็นต้น) จากความส าเร็จของในอาชีพ
บุคคลนั้น นอกจากความส าเร็จที่เกิดจากโฆษณาสินค้า 
(ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547) 
 “ผู้มีชื่อเสียง” มาจากการเป็นผู้ที่ถูกกระท าให้
เป็นที่รู้จักแก่มวลชนโดยส่ือมวลชน ซ่ึงท าหน้าที่
เผยแพร่ และสร้างความมีช่ือเสียงด้วยการท าธุรกิจ
โฆษณา หรือการสร้างภาพลักษณ์เป็นประการส าคัญ 
 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย 

งานศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) 5 กลุ่มดังนี้ ผู้มีช่ือเสียงที่มีช่ือเสียง
และประสบผลส าเร็จในอาชีพวงการบันเทิงในประเทศ
ไทย และผู้จัดการส่วนตัวผู้มีชื่อเสียง ที่มีช่ือเสียง เป็นที่
ยอมรับของสังคมในประเทศไทย และนักวิชาการด้าน
ภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียง ที่มีประสบการณ์ในการ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้มีชื่อเสียง ในประเทศไทย และ
ส่ือมวลชน ที่มีอิทธิพลในการน าเสนอข่าวของวงการ
ธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย และผู้จัดละคร ที่มีชื่อเสียง 
เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไป มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) กลุ่มแฟน
คลับ ของผู้มีชื่อเสียง โดยก าหนดกรอบแนวค าถามการ
วิจัยโดยใช้ตัวแบบส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ของ 
Kevin lane Keller (2008)  
 
5. ผลการศึกษา 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group)  
ผู้มีช่ือเสียง ที่มีช่ือเสียงและประสบผลส าเร็จในอาชีพ
วงการบันเทิงในประเทศไทย และผู้จัดการส่วนตัวผู้มี
ช่ือเสียง ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคมในประเทศ
ไทย และนักวิชาการด้านภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียง  ที่

มีประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้มี
ช่ือเสียง ในประเทศไทย และส่ือมวลชน ที่มีอิทธิพลใน
การน าเสนอข่าวของวงการธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย 
และผู้จัดละคร ที่มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน
ทั่วไป มีผลงานเป็นที่ยอมรับและกับกลุ่มแฟนคลับ 
ของผู้มีช่ือเสียง ที่มีช่ือเสียง ในประเทศไทย พบว่า ผู้มี
ช่ือเสียง  แต่ละคนนั้นเข้ามาในวงการบันเทิงด้วย
แนวทางที่แตกต่างกัน บางท่านเข้าสู่วงการบันเทิงได้
ด้วยการมีผู้ชักน าเข้าวงการไม่ว่าจะเป็นโมเดลลิ่ง  หรือ 
แมวมอง  บางท่านเข้าวงการบันเทิงได้ด้วยการผ่านเวที
ประกวดต่าง ๆ  และผู้ชักน าเข้าวงการบันเทิง ส่วนใหญ่
ก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวมีหน้าที่ในการดูแล 
ผลักดันนักแสดงนั้น ๆ ค าว่า บุคคลที่มี ช่ือเสียง ใน
ความคิดของแต่ละคนก็มีความคิดในลักษณะใกล้เคียง
กัน คือ เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักของสังคมอย่างทั่วถึง 
โดยมีช่ือเสียง อาจเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ก็ถือ
ว่ามีช่ือเสียงเช่นกัน ทั้งนี้ บุคคลที่มีช่ือเสียงก็สามารถ
ประกอบไปได้หลายองค์ประกอบ เช่น บุคลิก รูปร่าง
หน้าตาดี มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น (connection) การท า
ประโยชน์เพื่อสังคม เช่น เป็นตัวแทนการกุศลในการ
ระดมทุนเพื่อการศึกษาแกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น การพัฒนาฝีมือ
ทางด้านการแสดงก็เป็นส่ิงที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของผู้มี
ช่ือเสียง การประพฤติตนที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
นอกจากนี้  ปั จจั ยอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง  ต่อการสร้ าง
ภาพลักษณ์ เช่น ผู้จัดการส่วนตัว แฟนคลับ ผู้จัดละคร 
และ ส่ือมวลชน ล้วนมีอิทธิพลต่อนักแสดง และส่งผล
ไปยังภาพลักษณ์ของนักแสดงทั้งส้ิน นอกจากนี้ ใน
กลุ่มนักแสดง ยังมีความเห็นว่า การมีช่ือเสียง เป็นที่
รู้จัก นอกเหนือจากองค์ประกอบที่กล่าวมา ยังขึ้นอยู่กับ
โอกาสและกระแสของสังคมอีกด้วย  

ในส่วนผู้จัดการส่วนตัวผู้มี ช่ือเสียง ที่มี
ช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคมในประเทศไทย พบว่า  
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ภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้ง
หน้าตา นิสัยส่วนตัว ฝีมือในการแสดง ความช านาญ 
เนื่องจากความสามารถในการแสดงแต่ละคนย่อมมี
ความถนัดที่แตกต่างกัน การหาตัวเองให้เจอและน ามา
เป็นจุดขาย เพื่อให้คนจดจ าได้ เป็นส่ิงส าคัญในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในฐานะเป็นผู้จัดการส่วนตัว ก็มี
ส่วนช่วยในการค้นหาตัวเองของนักแสดงในการดูแล 
เพื่อหาบทบาทที่จะสามารถท าให้นักแสดงในสังกัดตน
สามารถท าได้ดี เมื่อผลงานการแสดงเป็นที่ยอมรับ 
ผู้คนย่อมอยากท าความรู้จัก และท าให้มีช่ือเสียงได้ การ
ท าประโยชน์เพื่อสังคมก็เป็นส่ิงจ าเป็นในยุคสมัยนี้ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม แสดงถึงความเสียสละ
ตน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในทางที่ดี คนในสังคมก็
จะมองในทางนั้น ส่ือมวลชน และผู้จัดก็มีส่วนต่อการ
สร้างภาพลักษณ์ของนักแสดง โดยเฉพาะส่ือมวลชน 
เพราะประชาชนจะเช่ือตามที่ส่ือมวลชนน าเสนอ ทั้งนี้
ทั้งนั้น ส่ิงที่ส าคัญที่สุดในการสร้างภาพลักษณ์ก็อยู่ที่ตัว 
ผู้มีชื่อเสียง เอง ว่ามีการประพฤติปฎิบัติตนอย่างไร ถ้ามี
แนวทางให้ปฎิบัติ แต่เขาไม่ปฎิบัติตาม ก็ไม่สามารถ
ช่วยอะไรได้  

ในส่วนนักวิชาการด้านภาพลักษณ์ของผู้มี
ช่ือเสียง ที่มีประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
นักแสดง พบว่า กระแสของสังคมเป็นส่ิงส าคัญ ถ้า
สังคมให้ความสนใจกับส่ิงใด ส่ิงนั้นก็จะได้รับความ
สนใจ เช่น ช่วงที่เทรนเกาหลีที่เป็นกระแสนิยม ดารา
ไทย ที่มีเค้าโครงหน้าคล้ายเกาหลี ตี๋ๆ ขาวๆ สูงๆ ก็จะ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เป็นต้น การ เป็นผู้มี
ช่ือเสียง ต้องรู้จุดยืนของตนเอง และจุดขายของตนเอง 
อย่างชัดเจนก่อน เพื่อจะเจาะกลุ่มลูกค้าได้มีศักยภาพ 
และดึงตัวตนของเราในด้านนั้นออกมา  ถ้าใช้วิธีอื่น 
สุดท้ายเราจะกลายเป็นของปลอม และไม่มีวันประสบ
ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน การสร้างกระแส เป็นส่ิงที่ไม่
ยั่งยืน  และอีกสักพักดาราที่ตกเป็นข่าวก็จะเปลี่ยน

ภาพพจน์เป็นคนดีขึ้นมา กลับมารีแบรนด์ตัวเองเพื่อลบ
ภาพฉาว คุณสมบัติที่ดาราต้องมีในการสร้างภาพลักษณ์
ให้ตัวเองคือ  

1. จะต้องมีเรื่องราวของตัวเอง อย่างเช่น ถ้า
พูดถึงโออิชิ เราจะนึกถึงภาพชาเขียวที่ค่อย ๆ เติบโตมา 
ท าให้คนไทยได้กินชาเขียว พอพูดถึงอิชิตัน คนก็จะนึก
ถึงภาพโรงงานคุณตันโดนน้ าท่วม คุณตันแจงทอง เขา
พยายามจะสร้างให้เห็นว่า พอได้ยินช่ือของแบรนด์นี้จะ
นึกถึงเรื่องราวที่หนุนหลังอยู่ นั่นคือคุณสมบัติของแบ
รนด์ที่ดีที่ต้องสร้างให้ได้ มันเป็นมากกว่าผลงาน แต่
เป็นผลงานที่คนประทับใจและยอมรับ ท าให้เวลาพูด
ถึงดาราคนนั้นแล้วเราจะนึกถึงแลนด์มาร์กในชีวิตของ
เขา และสามารถที่จะเช่ือมโยงคนคนนี้กับอะไร
บางอย่างได้   

2. เรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวเฉพาะตัว ไม่มี
ใครเหมือน แต่อย่างซีรีส์เกาหลีทุกวันนี้ ถ้าไม่ใช่คนที่
ตามจริงๆ แล้วไปดู เราจะจ าใครไม่ค่อยได้เลย ถ้าพูดถึง 
เฉินหลง คนจะอ๋อทันที เพราะเขามีเรื่องราวเฉพาะตัวว่า
เฉินหลงจะเล่นหนังประเภทว่ิงสู้ฟัด พูดถึง โน้ต-อุดม 
คนจะนึกถึงเดี่ยว 1-10 มันสะท้อนความเป็นตัวตนของ
เขา และท าให้เกิดคุณสมบัติข้อที่ 3 ของแบรนด์ขึ้นมา
คือ ท าให้คนประทับใจและจดจ า เพราะฉะนั้น ถ้า
ต้องการแค่ความจ า ให้เล่นกับความรู้สึกของคน แต่ถ้า
ต้องการให้สามารถยืนยงอยู่ในวงการได้อย่างเข้มแข็ง 
ต้องสร้างเรื่องราวเฉพาะตัวที่ท าให้คนประทับใจ ต้อง
เป็นตัวของตัวเอง ต้องอาศัยทั้งความพยายาม การฝึกฝน 
และบางทีต้องอาศัยโชคด้วย ต้องรู้จักอดทนรอจังหวะ
ของเราให้ได้  

ส่ือมวลชน ที่มีอิทธิพลในการน าเสนอข่าว
ของวงการธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย พบว่า กระแส
ของสังคมเป็นสิ่งส าคัญ เพราะถ้าสังคมสนใจส่ิงใด ส่ือ
ก็จะน าเสนอส่ิงนั้น ปัจจุบันการสร้างกระแส กับดารา 
จึงเป็นของคู่กันผู้มีช่ือเสียง บางทีใช้เงินเพื่อซ้ือส่ือ 
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เพื่อให้ตนเป็นข่าว บ้างก็สร้างกระแสตามเครือข่าย
สังคม (social network) เช่น ส่ือทางอินเตอร์เน็ต 
(facebook instragram)  หรือ โปรแกรมแชททาง
โทรศัพท์มือถือ (line) เป็นต้น ผู้มีช่ือเสียง ที่ประพฤติ
ตนดี  มีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผลงานเป็นที่
ยอมรับ ก็สามารถรักษาช่ือเสียงให้คงอยู่ได้นาน บุคคล
ที่ท างานเบื้ องหลังก็ เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของนักแสดงผู้มีช่ือเสียง เพราะปัจจุบัน
สังคมสนใจในเรื่องส่วนตัว หรือข่าวซุบซิบ (gossip) ที่
เป็นความลับนักแสดงผู้มีช่ือเสียง ค าพูดปากต่อปาก
ของคนเบื้องหลังจึงมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ผู้มีช่ือเสียง 
อยู่ไม่น้อย 

ในส่วนผู้จัดละคร ที่มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักแก่
สาธารณชนทั่วไป มีผลงานเป็นที่ยอมรับ พบว่า บุคคล
ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในสังคมจะสามารถเป็นที่รู้จักได้ 
ต้องมีองค์ประกอบในหลายๆส่วน ประกอบกัน ไม่ว่า
จะเป็นรูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพที่ โดดเด่น การ
ประพฤติปฎิบัติตัว ผลงานที่ได้รับการยอมรับ รวมไป
ถึงการสร้างกระแส รู้จักโปรโมทตนเองไปในแนวทาง
ที่น่าสนใจ รู้จักจุดเด่นของตนเอง สร้างบุคลิกภาพให้
เป็นที่จดจ าได้โดยบุคคลที่มีช่ือเสียงต้องสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนได้ ท าตัวเพื่อเป็นประโยชน์แก่
สังคมโดยรวม อุทิศตนเพื่อสังคม ส านึกอยู่เสมอว่าเป็น
บุคคลสาธารณะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถรักษา
ความดีนั้นให้คงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มผู้
จัดละคร มองว่า การรักษาช่ือเสียงให้คงทนอยู่ที่ตัวผู้มี
ช่ือเสียง เอง ผู้จัดละคร ส่ือมวลชน เป็นเพียงผู้ที่ให้
โอกาส แฟนคลับเป็นส่ิงที่แสดงว่าผู้มีช่ือเสียง ผู้นั้น
ได้รับการยอมรับในสังคม นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ช่วง
จังหวะ และโอกาส ก็เป็นส่ิงส าคัญต่อความประสบ
ผลส าเร็จในสายอาชีพ  

ในกลุ่มแฟนคลับ ของผู้มีชื่อเสียง ที่มีช่ือเสียง 
ในประเทศไทย พบว่า หน้าตาดี ผลงานการแสดงเป็นที่

ยอมรับ และมีอย่างต่อเนื่อง นิสัยส่วนตัว มีการวางตัวที่
ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นส่ิงส าคัญของการเป็นบุคคล
ที่มีช่ือเสียง โดยทั่วไป เมื่อเป็นแฟนคลับใครแล้ว ก็จะ
ช่ืนชอบนักแสดงท่านนั้น และติดตามผลงานอยู่เสมอ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นสิ่งส าคัญต่อการเป็น ผู้มี
ช่ือเสียง ท าให้มีคนช่ืนชม ช่ืนชอบมากยิ่งขึ้น และผู้มี
ช่ือเสียง ควรมีการติดต่อกับกลุ่มแฟนคลับอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในกลุ่มที่รักตนเองไว้ 
เช่น มีการติดต่อในโซเซียลเน็ตเวิร์คอย่างสม่ าเสมอ มี
การพบปะสังสรรค์กันบ้าง เป็นต้น 

 

6. การอภิปรายผล 
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ผู้มี

ช่ือเสียง ของธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย” มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ 
ส าหรับเสริมสร้างความน่าเช่ือถือ และความมีช่ือเสียง 
เป็นที่รู้จักในการเป็นผู้มีช่ือเสียง ในประเทศไทย 2) 
เพื่อศึกษาแนวทางที่ใช้ในการปฎิบัติ ส าหรับการสร้าง
ภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียง ในประเทศไทย 3) เพื่อ
ศึกษาถึงเทคนิค องค์ประกอบที่ใช้ส าหรับการสร้าง
ภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียงในประเทศไทย เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์วิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่ม ซ่ึงประกอบไปด้วย  6 กลุ่ม ได้แก่ 1)  ผู้
มีช่ือเสียง ที่มีช่ือเสียงและประสบผลส าเร็จในอาชีพ
วงการบันเทิงในประเทศไทย 2) ผู้จัดการส่วนตัวผู้มี
ช่ือเสียง ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคมในประเทศ
ไทย 3)นักวิชาการด้านภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียง ที่มี
ประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้มีช่ือเสียง 
ในประเทศไทย 4) ส่ือมวลชน ที่มีอิทธิพลในการ
น าเสนอข่าวของวงการธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย 5) 
ผู้จัดละคร ที่มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไป 
มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และ 6.กลุ่มแฟนคลับ ของ
นักแสดงผู้มีช่ือเสียง ที่มีช่ือเสียง ตามกรอบการวิจัย
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ส าหรับการสร้างภาพลักษณ์ของ Kevin lane Keller 
(2008) ที่มีความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์นักแสดง 
ผู้มีชื่อเสียง ของธุรกิจวงการบันเทิงในประเทศไทย ผล
ที่ได้จากการศึกษา พบว่า 

1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate 
social responsibility) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ
ยั่งยืนของผู้มีช่ือเสียง ควรมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ  

2. ด้านราคาสินค้า (price) ราคาค่าตอบแทน
ต้องมีความเหมาะสมตามบทบาทหรือสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยมของสังคม  

3. ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ (artifacts) 
อุปกรณ์ในการติดต่อส่ือสาร เป็นส่ิงส าคัญต่ออาชีพ 
celebrity ในการติดต่อส่ือสารไปสู่บุคคลต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นผู้ว่าจ้าง ผู้จัด หรือแม้กระทั่งแฟนคลับ 

4. ด้านการด าเนินงาน (practice) เมื่อผลงาน
เป็นที่ยอมรับ ก็จะท าให้มีชื่อเสียง มีคนนึกถึงและจดจ า
ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพัฒนาการด าเนินงานผลงานการ
แสดงอย่างสม่ าเสมอ  

5. ด้านพนักงาน (employee) พนักงานผู้
ท างานใกล้ชิด ตลอดจนผู้ติดตามที่ดี มีการด าเนินงานที่ดี 
มนุษยสัมพันธ์ดี ก็สามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ 
celebrity ได ้

6. ด้านสินค้าและบริการ (product and 
services) รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ เป็นปัจจัยแรกที่คน
มักมองว่า บุคคลที่มีช่ือเสียง ต้องมีหน้าตา บุคลิกภาพที่ดี 
โดดเด่นกว่าคนอื่น หน้าตา รูปร่าง การแต่งกาย ก็
สามารถมีการพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้า การ
ฝึกบุคลิกภาพ หรือการท าศัลยกรรม การแต่งกายเพื่อให้
ตนดูดี เป็นต้น  

7. ด้านการส่ือสารทางการตลาด (marketing 
communication) มีการติดต่อส่ือสารกับประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อตอกย้ าการรับรู้และจดจ า ไม่ว่าจะเป็น

กลุ่มแฟนคลับ ประชาชนทั่วไป หรือส่ือมวลชน โดย
อาศัยการส่ือสารในหลายช่องทางตามความเหมาะสม 

8. ด้านสถานที่และส่ิงแวดล้อม (working 
environment) สถานที่และส่ิงแวดล้อมสามารถบ่งบอก
บุคลิกภาพ และรสนิยมความชอบของผู้มีชื่อเสียง น ามา
ซ่ึงภาพลักษณ์ของผู้มีชื่อเสียง ได้ 

9. ด้านผู้บริหาร (executives) ผู้จัดละคร และ 
ผู้จัดการส่วนตัว ล้วนมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์
นักแสดงผู้มีช่ือเสียง ไม่ว่าจะเป็นให้โอกาส ช่วย
ผลักดัน และสามารถเป็นส่ือบุคคลในการบอกต่อที่
น่าเชื่อถือได้อีกด้วย 

10.  ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย 
(distribution) ถ้าผู้มีช่ือเสียง ปรากฎตัวในที่สาธารณ
บ่อย ๆ หรือออกส่ือบ่อย ก็สามารถท าให้ตนเป็นที่รู้จัก 
และมีช่ือเสียงได้อย่างกว้างขวาง  

โดยผลที่ได้จากการศึกษาสามารถแสดง
รูปแบบองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์โดยเรียงจาก 1 เท่ากับน้อยที่สุดถึง 5 เท่ากับ
มากที่สุด ได้ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 รูปแบบองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ 

การสร้าง
ภาพลักษณ์ 

กลุ่ม 
ท่ี 1 

กลุ่ม 
ท่ี 2 

กลุ่ม 
ท่ี 3 

กลุ่ม 
ท่ี 4 

กลุ่ม 
ท่ี 5 

กลุ่ม 
ท่ี 6 

ด้านความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

5 4 5 4 4 4 

ด้านราคา 2 3 1 3 2 2 
ด้านเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ 
อุปกรณ์ 

4 4 2 2 3 4 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

5 4 5 4 5 4 

ด้านพนักงาน 2 4 1 4 3 2 
ด้านสินค้าและ
บริการ 

4 4 3 4 3 4 

ด้านการสื่อสาร 4 3 3 3 3 4 
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การสร้าง
ภาพลักษณ์ 

กลุ่ม 
ท่ี 1 

กลุ่ม 
ท่ี 2 

กลุ่ม 
ท่ี 3 

กลุ่ม 
ท่ี 4 

กลุ่ม 
ท่ี 5 

กลุ่ม 
ท่ี 6 

ทางการตลาด 
ด้านสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 

1 2 4 3 1 4 

ด้านผู้บริหาร 4 3 2 3 3 3 
ด้านช่องทางใน
การจัดจ าหน่าย 

4 2 1 2 4 4 

 
จากตารางที่ 1 เมื่อน าคะแนนของทั้ง 6 ช่อง

ม ารวมกั น  จ ะพบ ว่ า  ก า รสร้ า งภ าพลั กษ ณ์ ใน
องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate 
social responsibility) และด้ านการด า เนินงาน 
(practice) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการสร้าง
ภาพลักษณ์นักแสดงผู้มี ช่ือเสียง  ของธุรกิจวงการ
บันเทิงในประเทศไทย  

จะเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์ของผู้มีช่ือเสียง มีผล
ต่อการรักษาช่ือเสียงให้คงอยู่ได้ยั่งยืนในวงการบันเทิง 
ทั้งนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบในหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน 
นอกจากนี้ยังต้องอาศัยจังหวะ และโอกาสอีกด้วย 
ฉะนั้น นักแสดงหน้าใหม่หรือบุคคลที่สนใจที่จะเข้ามา
ในธุรกิจวงการบันเทิง ควรมีการวางแผนได้การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และกระท าอย่างต่อเนื่อง มีใจรักในสายอาชีพ
การงานของตน ก็จะสามารถประสบความส าเร็จในสาย
อาชีพได้  ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการ
ศึกษาวิจัยการสร้างภาพลักษณ์ผู้มีชื่อเสียง ในประเภท ผู้
มีช่ือเสียง ประเภทอื่น นอกเหนือจากผู้มีช่ือเสียง ที่มี
อาชีพเป็นดารา นักแสดง เช่น ผู้มีช่ือเสียง นักกีฬา 
นักร้อง พิธีกร นางแบบ หรือ อาชีพ อื่น ๆ เพื่อจะได้
เข้าถึงการเป็นผู้มีช่ือเสียง ได้อย่างลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการสร้าง
ภาพลักษณ์ผู้มีช่ือเสียง ของ นักแสดงชายและนักแสดงหญิง 
ว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  

7. กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาในหัวข้อ “การสร้างภาพลักษณ์ผู้มี

ช่ือเสียง ของธุรกิจวงการบันเทิงในประเทศไทย” ส าเร็จ
ลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีจาก ดร .ธีระ เตชะมณีสถิตย์  รวมทั้ ง
ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่คอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า 
ให้ความสนับสนุน และความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน 
มาโดยตลอด ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขออวยพรให้ทุกๆท่านประสบความส าเร็จใน
ชีวิตและหน้าที่การงานตามที่ท่านหวังไว้ทุกประการ 
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