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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ของไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 ในบริษทั 
โยชิโมโต้ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
สมัภาษณ์ (Interview) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูอ้  านวยการบริหาร โปรดิวเซอร์ ฝ่ายพฒันาศิลปิน ผลการวิจยั พบวา่ 
กลยุทธ์การบริหารภาพลกัษณ์ของไอดอล Sweat16 ประกอบไปดว้ย  การใชก้ลยทุธ์การบริหารเชิงกลยทุธ์ อนัไดแ้ก่   
1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และ 4) การประเมินและควบคุม    
กลยทุธ์ ส าหรับกลยทุธ์การบริหารศิลปินไอดอลมีปัจจยัในการบริหาร 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) Man 2) Money 3) Material 
และ 4) Management พบว่า กลยุทธ์การบริหารภาพลกัษณ์ศิลปิน โดยผูบ้ริหารมีหน้าท่ีหลกั คือ การวางแผนเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย หลงัจากนั้นจึงด าเนินการวางคอนเซ็ปตใ์ห้กบัตวัไอดอล  พร้อมทั้งการจดัองคก์าร โดย
การหาทีมร่วมกนัเพ่ือวางขั้นตอนการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ศิลปินไอดอล เพื่อน าเสนอภาพลกัษณ์ของไอดอลท่ี
ส าคญั คือการท าใหไ้อดอลมีภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและแสดงความเป็นตวัของตวัเอง โดยเฉพาะการมีภาพลกัษณ์ยิม้แยม้
แจ่มใสเป็นวิธีการส่ือสารอย่างแรกในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และสร้างภาพลกัษณ์ศิลปินให้เป็นไอดอลท่ีดีเป็น
แบบอยา่งต่อสงัคม ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวมีผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบให้มีการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล นอกจากน้ียงัมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพฒันาใหก้ลยทุธ์มีความเหมาะสมกบัเหตุการณ์ใน
ปัจจุบนัอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยมุ่งเนน้การเปรียบเทียบกบัตน้แบบไอดอลจาก
ประเทศญ่ีปุ่น แต่ยงัคงความเป็นภาพลกัษณ์ของตวัศิลปินเอง เช่น การออกแบบท่าเตน้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัศิลปิน 
การแสดง การเตน้ในลกัษณะการออกก าลงักาย เพ่ือให้มีความคลา้ยกบัศิลปินของญ่ีปุ่น และยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์
ของตวัเองไว ้

 
ค ำส ำคญั: กลยทุธ์การบริหารภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ ศิลปินไอดอล Sweat16  
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Abstract 
The objective of this research was to study the image management strategies of the idol group named 

‘Sweat16’ from Yoshimoto Entertainment (Thailand) Ltd. It was a qualitative research which used the interview 
with the Chief executive officer, executive director, producer and artist developing department. The results revealed 
that the image management strategies consisted of (1) environmental analysis, (2) strategic formulation, (3) strategic 
implementation, and (4) strategic assessment and control. For the idol management strategies, there were 4 
managing factors which were man, money, material and management. It revealed that the artist image management 
by the manager had major functions which were planning to achieve the expected goal, and then proceeding the 
conceptualization for the Idol, and also doing the organizing by forming team to work corporately on advertising and 
promoting process to present the image of the idol which was to made distinctive image and also be their selves at 
the same time, especially the smiley image which was the very first method to represent positive image and create 
good reputation as an idol to the society. Therefore, these processes were in charged by the manager to make it 
proceed effectively. Furthermore, the manager needed to make the monitoring, checking, evaluating and improving 
of the strategy to be appropriately suitable to the current situation and gain advantage in the competition by focusing 
on comparing with the examples from the Japanese idols but keep the artists’ image unique such as unique 
choreographies, sport-exercise-like dances and performances.  
 
Keywords: Image management strategy, Image, Idol, Sweat16   
 

1. บทน า 
สังคมไทยไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากประเทศมหาอ านาจในแถบเอเชียอยา่งประเภทญ่ีปุ่นมาตั้งแต่ยคุ

ไล่ล่าอาณานิคม การแผข่ยายอ านาจ ตลอดจนการเจริญสัมพนัธไมตรีจนเกิดเป็นความสัมพนัธ์อนัดีทางประวติัศาสตร์
อย่างต่อเน่ือง จึงท าให้อิทธิพลทางวฒันธรรมจากประเทศญ่ีปุ่นส่งผลกระทบต่อสังคมและวฒันธรรมไทยอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะในปัจจุบันเม่ือโลกโลกาภิวตัน์และการเขา้มาของเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้อิทธิพล
วฒันธรรมญ่ีปุ่นไหลเขา้มายงัประเทศไทยไดง่้ายและสะดวกมากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มวยัรุ่นไทยซ่ึงเป็นกลุ่ม
ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมญ่ีปุ่นมากท่ีสุดจากการตามกระแสความนิยมท่ีไหลบ่าเขา้มา ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมการ
บริโภคอาหารญ่ีปุ่น สินคา้ ภาษา ภาพยนตร์ การ์ตูน การแต่งกาย ศิลปะ แนวดนตรีและศิลปินนกัร้อง ฯลฯ จนเกิดเป็น
พฤติกรรมการบริโภคตามหรือการเลียนแบบทั้งการแต่งกาย การซ้ือสินคา้ หรือการท าตามดารานกัร้องญ่ีปุ่น ไม่วา่จะ
เป็นท่วงท่า อากปักิริยา การพูดและการแต่งกาย รวมไปถึงวิถีการด าเนินชีวิตต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นตน้เหตุท่ีท าให้
ศิลปินและแนวดนตรีจากประเทศญ่ีปุ่นมีอิทธิพลในดา้นต่างๆ ต่อวยัรุ่นไทยเป็นอยา่งมาก โดยจะเห็นไดจ้ากธุรกิจเพลง
ท่ีมีการน าศิลปินญ่ีปุ่นมาจดัแสดงคอนเสิร์ตให้กบักลุ่มวยัรุ่นไทยท่ีสนใจ ช่ืนชม และคลัง่ไคลศิ้ลปินนกัร้องชาวญ่ีปุ่น
เหล่าน้ีอยา่งท่วมทน้ 
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ปรากฏการณ์ “ญ่ีปุ่นนิยม” ท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมวยัรุ่นไทย มกัจะเกิดข้ึนกบักลุ่มวยัรุ่นท่ีนิยมกระแสวฒันธรรม
จากญ่ีปุ่นหรือ Core Target ท่ีนบัไดว้า่เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัในตลาด เพราะเป็นกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีอ านาจในการ “พร้อม
จ่าย” ทนัทีท่ีถูกใจ (ฐิยาพร กนัตาธนวฒัน์. 2556: 23) จากลกัษณะความชอบเฉพาะของวยัรุ่นกลุ่มน้ี ท าให้เกิดกระแส
นิยมช่ืนชอบศิลปินนกัร้องญ่ีปุ่นอยา่งต่อเน่ืองในประเทศไทย ขณะเดียวกนัก็มีการน าเขา้ศิลปินนกัร้องญ่ีปุ่นเพ่ือมาต่อ
ยอดเกาะกระแสความนิยมอยา่งต่อเน่ืองทั้งในรูปของคอนเสิร์ต โรดโชว ์การออกงานกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการเป็น 
พรีเซนเตอร์สินคา้ของแบรนด์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดเป็นกลยทุธ์ส าคญัในการตอกย  ้ากระแสความนิยมศิลปินจากประเทศ
ญ่ีปุ่นอยา่งต่อเน่ือง 

วงไอคอนหรือวงศิลปินหญิงเกิร์ลไอดอลกรุ๊ปถือเป็นอีกกระแส “ญ่ีปุ่นนิยม” ท่ีไดรั้บการพูดถึงและเป็นท่ี
นิยมในกลุ่มวยัรุ่นไทยท่ีช่ืนชอบศิลปินหญิงญ่ีปุ่นหรือท่ีเรียกกนัวา่ “โอตะ” ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2017 เป็นตน้มา โดย
ในช่วงนั้นศิลปินเกิร์ล ไอดอล กรุ๊ปจากประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ขา้มาสร้างความสีสันให้กบัวงการเพลงในประเทศไทยเป็น
อยา่งมากจากการจดัแสดงคอนเสิร์ตและการจดักิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง จนท าให้ค่ายเพลงต่างๆ สนใจ
ปรากฏการณ์น้ีและไดจ้ดัตั้งวงศิลปินเกิร์ลไอดอลของประเทศไทยข้ึน ซ่ึงศิลปินแนวดนตรีจากประเทศญ่ีปุ่นวงหน่ึงท่ี
ถูกจดัตั้ งข้ึนและก าลงัได้รับความสนใจอย่างมากของวยัรุ่นไทยก็คือ ศิลปินเกิร์ลไอดอลกรุ๊ปท่ีมีช่ือว่า “Sweat16” 
(วงสเวตซิกซ์ทีน) เกิดจากการน าค าสองค ามารวมกนัโดยค าวา่ sweat จากภาษาองักฤษซ่ึงแปลวา่เหง่ือ รวมกบัตวัเลข 
16 ซ่ึงคือตวัแทนอายขุองผูห้ญิงท่ีเปล่ียนผ่านจากเด็กสาวสู่วยัรุ่นเต็มตวั เม่ือน าทั้งสองมารวมกนัจึงหมายความไดว้่า 
หยาดเหง่ือของวยัรุ่นท่ีพยายามวิง่ตามความฝันนัน่เอง 

 

 
 

รูปที่ 1 สมาชิกในวง Sweat16 
 

วง Sweat16 เป็นศิลปินท่ีทางบริษทั LOVEiS ในประเทศไทย ไดต้กลงร่วมงานกบั Yoshimoto Entertainment 
Thailand ผลิตวงเกิร์ลไอคอลกรุ๊ปศิลปินหญิงไทยในรูปแบบการร้องและการเตน้เหมือนศิลปินของญ่ีปุ่นทั้งหมด 13 
คน จะประกอบไปดว้ยผูท้  าหนา้ท่ีกปัตนัและเซ็นเตอร์ของวง อยา่งละ 1 คน และนอกเหนือจากนั้นถือสมาชิกของวงซ่ึง
ทั้งหมดจะอยูใ่นรูปแบบการร้องเพลงและการเตน้ภายใตค้อนเซปตว์า่ “การออกก าลงักายผสมการร้องและการเตน้ท่ี
สนุกสนาน” โดยในมิวสิควิดีโอทุกเพลงจะมีขีดวดัจ านวนแคลลอร่ีท่ีถูกเบิร์นจากการเตน้ให้กบัผูช้มตลอดเวลาตั้งแต่
ตน้จนจบ ซ่ึงจะส่งผลให้ทุกมิวสิควิดีโอของ  วง Sweat16 ไดมี้คนเขา้มาดูจ านวนมากดว้ยพฤติกรรมการรับชมหลายๆ
รอบอยา่งสม ่าเสมอ จากหนุ่มสาวทัว่ประเทศ   ผูต้อ้งการเผาผลาญแคลลอร่ีไปพร้อมกบัเสียงเพลง 
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จุดเร่ิมตน้ของการรวมกลุ่มศิลปิน Sweat16 น้ีเกิดจากโครงการ Asia Star Audition ซ่ึงเป็นโครงการคน้หา 
Girl Idol Group หน้าใหม่ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการร่วมมือของ Yoshimoto & MCIP ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
โครงการสร้าง Girl Idol Group น้ี เร่ิมต้นท่ีประเทศอินโดนีเซียและเกิดข้ึนในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ได้แก่ ไทย 
เวียดนาม ไตห้วนั เป็นตน้และช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 วง Sweat16ไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 
กบัซิงเกิลแรกในเพลง “วิ่ง (Run!)” ซ่ึงดดัแปลงมาจากเพลง Yume no Kakera ของ Shōjo Complex กลุ่มไอดอลสาว
จากประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นศิลปินร่วมค่ายเดียวกนั นอกจากน้ีในมิวสิควิดีโอต่าง ๆ ของ ศิลปินวงSweat16 ยงัถูก
สอดแทรกดว้ย เคร่ืองมือออกก าลงักาย เพ่ือแสดงถึงความเป็นสาวนอ้ย ผูมี้สุขภาพแขง็แรงและสดใส  

อน่ึง เม่ือกล่าวถึงกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยท่ีมีต่อกระแสนิยมศิลปินนกัร้องญ่ีปุ่นจนเกิดเป็นกลุ่มสมาชิกชุมชน
ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตวัของกลุ่มผูท่ี้มีความสนใจในส่ิงเดียวกนัและจดัตั้งข้ึนเพ่ือพูดคุยหรือแบ่งปันความ
คิดเห็นต่างๆภายในกลุ่มของตนเอง นอกจากนั้นกลุ่มแฟนคลบัยงัสามารถสร้างโลกศิลปะพิเศษเพื่อแสดงออกถึงการมี
วฒันธรรมร่วมกนัอย่างเหนียวแน่นจนท าให้เกิดกระแสความคลัง่ไคลจ้ากกลุ่มแฟนคลบัหรือกลุ่มคนท่ีถูกเรียกว่า    
“โอตะ” ซ่ึงเป็นช่ือท่ีใชเ้รียกกลุ่มคนท่ีคลัง่ไคลห้รืออุทิศตนใหก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีตนเองช่ืน
ชอบหรือช่ืนชมหรือดูเป็นแบบอยา่งโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลบัศิลปินแนวญ่ีปุ่น (Jpop) 

ต่อประเด็นดงักล่าวจะพบวา่กลุ่มโอตะหรือกลุ่มแฟนคลบัมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมากต่อศิลปินประเภทไอ
คอล เพราะกลุ่มโอตะท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีคลัง่ไคลศิ้ลปินไอดอลจะมีเอกลกัษณ์พิเศษท่ีไม่เหมือนกลุ่มแฟนคลบัท่ีคลัง่ไคล้
ศิลปินทัว่ๆ ไป คือกลุ่มโอตะจะช่ืนชมในการการแต่งตวั รูปร่าง นิสัย การพูดจา การแสดงออก การร้องเพลง การเตน้
และการใชชี้วติหรือไลฟ์สไตส์ทั้งหมดเก่ียวกบัศิลปินไอคอล โดยอธิบายคุณลกัษณะดงักล่าวไดจ้ากแนวคิดของ Henry 
Jenkins (1992) ท่ีกล่าววา่กลุ่มโอตะจะมีการแสดงออกถึงความช่ืนชอบและรักในตวัศิลปินนกัร้องดว้ยการจดัตั้งกลุ่มผู ้
ช่ืนชอบตามเวบ็ไซตต์่างๆการสร้างแฟนเพจในส่ือออนไลน์เพ่ือการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารร่วมกนั มีการรวมกลุ่ม
กนัท ากิจกรรมร่วมกนัท่ีมีทั้งการร้องเพลงหรือการเตน้เลียนแบบศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ(Cover Dance) รวมไปถึงการเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่วา่จะเป็นงานคอนเสิร์ต งานแฟนไซน์ (Fan Sign) และงานแฟนมีตติ้ง (Fan Meeting) เป็นกิจกรรมท่ีท า
ให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มแฟนคลบัและศิลปินนกัร้องไดอ้ยา่งใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน ท าให้กลุ่มแฟนคลบัติดตาม
ข่าวสารความเคล่ือนไหวของศิลปินนักร้อง Sweat16 ท่ีตนช่ืนชอบ ตลอดจนมีการด าเนินการร่วมกลุ่มเพ่ือนสังคม
ใหม่ๆ ท่ีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและช่วยน าไปสู่การท ากิจกรรมดีๆ ท่ีสร้างสรรคส์งัคมมากมาย 

ดังนั้ นจึงกล่าวได้ว่า กลุ่มโอตะจะมีความสนใจในตวัศิลปินไอดอลจากภาพลกัษณ์ของศิลปิน เน่ืองจาก
ภาพลกัษณ์ถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับกระบวนการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งอาศัยคุณลกัษณะบางประการเก่ียวกับ
บุคลิกภาพและภาพพจน์ท่ีปรากฏต่อสาธารณชนภายนอก ดงันั้นภาพลกัษณ์จึงเป็นการนิยามตวัเอง รวมถึงนิยามบุคคล
ท่ีตนเองช่ืนชอบว่ามีลกัษณะอนัเป็นภาพลกัษณ์เฉพาะในอุดมคติอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของศิลปิน
ไอดอลต่างๆ ท่ีตอ้งอาศยัการส่งสารจากตวัศิลปินไปสู่กลุ่มแฟนคลบัหรือกลุ่มโอตะเพ่ือให้เกิดการยอมรับ ความ
ประทบัใจและความช่ืนชอบอยา่งคลัง่ไคลใ้นตวัศิลปิน จนท าให้เกิดเป็นกลุ่มชุมชนทางสังคมท่ีบุคคลในกลุ่มจะคอย
ติดตามผลงานและคอยสนบัสนุนกลุ่มศิลปินอยา่งถึงท่ีสุดนัน่เอง 

อน่ึง จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นสมาชิกวง Sweat16 ตอ้งการศึกษาประเด็นเก่ียวกบักลยทุธ์การ
บริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 ประกอบการท าปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี อีกทั้งผลจากการศึกษาน้ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2560
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนการตลาดเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และการก าหนดกลยทุธ์การ
บริหารศิลปิน รวมไปถึงการสร้างคาแรคเตอร์ใหก้บัศิลปินในการท าธุรกิจประเภทบนัเทิงต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 งานวจิยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษากลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 ขอบเขตดา้นระเบียบวิธีวิจยั โดยงานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามวตัถุประสงคง์านวจิยัท่ีมุ่งศึกษากลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 
 3.2 ขอบเขตดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 
 3.2.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) โดยสัมภาษณ์ผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการบริหารภาพลกัษณ์ศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16  อนัไดแ้ก่ 1)
ผูบ้ริหารของบริษทั โยชิโมโต ้เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั คือคุณวิม มโนพิโมกษ์  2)ผูอ้  านวยการบริหาร 
คือ คุณอยัเรศ ใจเจริญทรัพย ์3) Executive Director โปรดิวเซอร์ คือคุณเพชร มโนพิโมกซ์  และ 4)  ฝ่ายพฒันาศิลปิน 
บริษทั โยชิโมโต ้เอน็เทอร์เทนเมนท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั คือคุณชาญชยั บวัทอง   
 3.2.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการส่ือสารการตลาด
และส่ือประชาสัมพนัธ์ในการน าเสนอภาพลักษณ์ของศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16  เพื่อน ามาใช้ประกอบการ
วเิคราะห์กลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ 
 3.3 ของเขตดา้นการวเิคราะห์และการอภิปรายผลขอ้มูล ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 3.3.1 กลยทุธ์การบริหารเชิงกลยทุธ์ศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การ
ก าหนดกลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัและการประเมินและควบคุมกลยทุธ์ 
 3.3.2 กลยุทธ์การบริหารศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 ไดแ้ก่ คน (Man) การเงิน (Money) วสัดุ (Meterial)  
และการจดัการ (Management) 
 3.3.3 กลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ศิลปินของวง Sweat16   
 
4. ผลการวจิยั 
 ผลจากการวเิคราะห์การสมัภาษณ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั โยชิโมโต ้เอน็เทอร์เทนเมนท ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั และโปรดิวเซอร์ดูแลศิลปินและผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายพฒันาศิลปิน ผูว้ิจยัท าการสรุปผลการวิจยัตามประเด็น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 4.1 กลยทุธ์การบริหารเชิงกลยทุธ์  
 การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการ ซ่ึงอาจมีความสลบัซับซ้อนและยากต่อความ
เขา้ใจท่ีตอ้งการอาศยัความสมัพนัธ์และแนวโนม้ต่อความเป็นไปไดข้องปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์ โดย Abbass F (2003) 
ไดแ้บ่งการจดัการบริหารเชิงกลยทุธ์ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 4.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม เป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร อย่างเป็นระบบ ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะไม่คงท่ี โดยองค์กรจะตอ้งวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดลอ้มเพื่อคิดคน้แนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ซ่ึงในส่วนน้ีผูบ้ริหารองคก์รจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการตดัสินใจทิศทางของ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบในระยะยาว และการตดัสินใจกลยทุธ์ควรก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ
องคก์ร จากขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของการบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินวง Sweat16 จ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงทั้งสภาพแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่ การวางคอนเซ็ปต ์การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของศิลปินให้เขา้กบัคอนเซ็ปตท่ี์
วางไว ้ส่วนสภาพแวดลอ้มภายนอกส าคญัท่ีสุดเพราะภาพลกัษณ์ของศิลปินจะถูกมองให้ดูดีและน่าสนใจข้ึนอยู่กบั
สภาพแวดลอ้มนอก ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ควบคู่กนัไปดว้ย เพราะถา้การเปิดตวัศิลปินโดยท่ีไม่วิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มอาจท าให้ศิลปินไม่มีความน่าสนใจหรือเป็นท่ีตอ้งการของตลาดซ่ึงหมายถึงอนาคตขององค์กรโดย
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มน้ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อธุรกิจการบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินวง Sweat16 ดว้ย 
โดยผูว้จิยัไดท้ าแบบจ าลองสรุปผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ดงัรูปต่อไปน้ี 
 

 
รูปที่ 2 โมเดลสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 

 

4.1.2 การก าหนดกลยทุธ์ (Formulation of Strategy) ถือเป็นหวัใจหลกัๆของการบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปิน 
เพราะภาพลกัษณ์ของศิลปินถือวา่เป็นตวัแทนของสังคม เพราะส่วนใหญ่กลุ่มผูช้มหรือแฟนคลบัจะปฏิบติัหรือท าตาม
เป็นส่วนใหญ่  ศิลปินก็ถือเป็นตวัแทนของสังคมหรือท่ีเรียกวา่ ไอดอล เพ่ือให้แฟนคลบัท่ีติดตามไดท้ าตาม ไม่วา่จะ
เป็นการแต่งตวั การเตน้ การร้อง แมก้ระทัง่การปฏิบติัตนในชีวติประจ าวนัทั้งหมด ถือวา่เป็นแบบอยา่งท่ีกลุ่มแฟนคลบั
จะน าไปปฏิบติัตาม การโปรโมทท่ีดี จะเป็นการสร้างเน้ือหา (Content) ท่ีเป็นส่ิงท่ีคนดูชอบ เช่น คนดูชอบเร่ืองราวก็จะ
น าเสนอในส่วนของเร่ืองราวเพ่ือให้คนดูไดติ้ดตามฟังเพลงและช่ืนชอบซ่ึงส่ิงท่ีจะท าให้คนชอบดูต่าง ๆ  คือ Story 
เร่ืองราวต่าง ๆ ซ่ึงไดม้าจากทาง PR ข่าวสารต่างๆ จะใชก้บัทุกส่วนทุกดา้นมีส่วนท่ีท าใหภ้าพลกัษณ์ของศิลปินอยูไ่ดดี้  
โดยผูว้จิยัไดท้ าการสรุปแบบจ าลองการก าหนดกลยทุธ์ดงัรูปท่ี 3  
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รูปที่ 3 โมเดลสรุปผลการก าหนดกลยทุธ์ศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 

 

4.1.3 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัและการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ จากขอ้มูลการก าหนดกลยทุธ์ไปปฏิบติั
และการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and Control of Strategy) เป็นการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานของ
ผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัความคาดหวงัของผูบ้ริหารศิลปิน โดยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพฒันาให้กลยทุธ์มี
ความเหมาะสมกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัใหมี้ประสิทธิภาพและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงไดแ้ก่ ระดบัของ
กลยทุธ์ต่างๆ ในส่วนน้ีทางผูบ้ริหารไดเ้ลง็เห็นการน ากลยุทธ์การบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินมาเปรียบเทียบโดยการ
เนน้ในส่วนท่ีเป็นแบบอยา่งหรือไอดอลจากประเทศญ่ีปุ่น เพราะตอนน้ีการโปรโมทเก่ียวกบัสินคา้หรือการแต่งตวัของ
ประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีก าลงัมีบทบาทกบัวยัรุ่นไทยมากๆ ท าให้ผูบ้ริหารไดเ้ลง็เห็นและน าโอกาสน้ีเขา้มาเพ่ือพฒันา
ศิลปินไทยให้มีความเป็นตวัแทนของศิลปินจากญ่ีปุ่น และให้มีความเป็นภาพลักษณ์ของตัวศิลปินเอง เช่น การ
ออกแบบท่าเตน้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ การโชวก์ารเตน้ในลกัษณะการออกก าลงักาย เพ่ือให้มีความคลา้ยกบัศิลปินของญ่ีปุ่น
และยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองไว ้โดยสรุปเป็นแบบจ าลองผลการก าหนดกลยทุธ์ไปปฏิบติัและการประเมิน
และควบคุมกลยทุธ์ ดงัรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 โมเดลการก าหนดกลยทุธ์ไปปฏิบติัและการประเมินกลยทุธ์ศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 

 
4.2 การบริหารศิลปิน  
เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายของผูบ้ริหาร โดยมีหนา้ท่ีหลกัทางการบริหาร 4 ประการ 

ไดแ้ก่ Man Money Material และ Management โดยในงานวิจยัช้ินน้ีผูว้จิยัไดส้รุปผลการสมัภาษณ์กระบวนการในการ
บริหารศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการวางแผน (Planning) พบวา่ในการบริหารศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 จะเนน้การวางแผนเป็น
อนัดบัแรกโดยเฉพาะการก าหนดภาพลกัษณ์ของสมาชิกวงให้เขา้กบัคอนเซปต ์“การออกก าลงักายผสมการร้องและ
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การเตน้ท่ีสนุกสนาน” โดยผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบของกระบวนการวางแผนศิลปินไอดอลกรุ๊ปวง Sweat16 
ประกอบดว้ย ภารกิจจุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นขอ้ประกาศอยา่งกวา้ง ๆ เก่ียวกบัจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลพ้ืนฐาน
ในวางแผนงานเพื่อท าให้วงมีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์แตกต่างจากวงอ่ืนๆ รวมกับการด าเนินการวิเคราะห์
องคป์ระกอบอ่ืนร่วมกนั เช่น วิเคราะห์ตลาด กลุ่มแฟนคลบั สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในและต่อมาจึงวาง
คอนเซ็ปตใ์หก้บัตวัศิลปิน การจดัองคก์ารในส่วนของกระบวนการส่ือสารการตลาดเพ่ือวางขั้นตอนการโปรโมทศิลปิน 
ดว้ยการวเิคราะห์ส่วนไดเ้สียอยา่งละเอียดและรอบคอบ แลว้จึงเขา้สู่กระบวนการการน าสู่การโปรโมทและการควบคุม
การน าเสนอ โดยการน าเสนอภาพลกัษณ์ของศิลปินให้โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเอง ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวมี
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะให้มีการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัแบบจ าลองสรุปผล
การบริหารศิลปินต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 5 ภาพโมเดลสรุปผลการบริหารศิลปิน 

 

4.3 กลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ศิลปิน 
กลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ศิลปิน Sweat16 เป็นส่ิงท่ีทางผูบ้ริหารไดส้ร้างข้ึนมาสามารถเห็นได ้และมอง

ไดช้ดัเจนโดยสามารถสังเกตโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือผา่นส่ือมวลชนและส่ืออ่ืนๆในรูปต่างๆ จากขอ้มูลภาพลกัษณ์
ศิลปิน Sweat16 ท่ีมีจะท าให้แฟนคลบั หรือผูช้ม เม่ือได้ชมแลว้มีความช่ืนชอบและอยากกลบัมาชมต่อหรือติดตาม
ศิลปินต่อไปเร่ือยๆ ซ่ึงการวเิคราะห์หรือตีความหมายโดยเกิดจากความประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นรูปร่างหนา้ตาของศิลปิน 
เสียงร้องของศิลปิน หรือแมก้ระทัง่การแต่งตวั การเตน้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และการวางตงัของศิลปิน ส่วนน้ีถือวา่ส าคญั
สุด เพราะถา้ศิลปินแมรู้ปร่างหน้าตา เสียงร้อง การเตน้ จะดีทุกอยา่ง ถา้มีการวางตวัหรือภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีจะท าให้
ศิลปินนั้นไม่สามารถกา้วหน้าต่อไป หรือในทางวงการอาจกล่าวว่า ไม่มีท่ียืน ก็ได ้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์การบริหาร
ภาพลกัษณ์ของศิลปินถือว่าส าคญัท่ีสุด ท่ีศิลปินทุกคนควรมีและปฏิบติัให้ดูดี เพราะศิลปินก็อาจกล่าวไดว้่า เป็นคน
ของประชาชน ดังนั้ น ตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดีและเพียบพร้อมในทุกๆด้าน ดังแบบจ าลองสรุปผลกลยุทธ์การบริหาร
ภาพลกัษณ์ศิลปินต่อไปน้ี 
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รูปที่ 6 โมเดลสรุปผลกลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ศิลปิน 

 

5. การอภิปรายผล 
 กลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ต่อส่ือมวลชนและการท างาน
ร่วมกบับุคคลอ่ืนในองคก์ร เพราะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสมัพนัธ์ในการท างาน ส่งผลใหง้านเกิดประสิทธิภาพ
มากข้ึน นอกจากน้ีการบริหารภาพลักษณ์ยงัเป็นกลยุทธ์ส าคัญใช้ในแก้ไขปัญหาของศิลปินเพื่อเป็นการรักษา
ภาพลกัษณ์ของศิลปินให้ดีเหมือนเดิม เพราะภาพลกัษณ์ของศิลปินจะมีอิทธิพลเหน่ียวน าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้
เห็นคลอ้ยตามไปในทิศทางเดียวกนั ภาพลกัษณ์ท่ีดีของศิลปินควรมีความน่าเช่ือถือมีความจริงใจ เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับ
ของสาธารณชนทัว่ไป โดยในงานวิจยัช้ินน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการบริหารภาพลกัษณ์ศิลปินวง Sweat 16     
ดงัจะอภิปรายต่อไปน้ี  
 การบริหารภาพลกัษณ์ของศิลปินวง Sweat16 ท่ีมีการใชภ้าพลกัษณ์เป็นการยิม้แยม้แจ่มใสเป็นวธีิการส่ือสาร
อยา่งแรกในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี แต่การยิม้ในท่ีน้ีก็ตอ้งเป็นการยิม้อยา่งเต็มอกเต็มใจ ยิม้อยา่งเปิดเผย ซ่ึงจะสร้าง
ความรู้สึกประทบัใจใหก้บัส่ือมวลชนเม่ือไดพ้บเห็นความจริงใจเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์กบัส่ือมวลชนซ่ึง
สามารถบอกความเป็นตวัตนจากข้างในของศิลปินซ่ึงการแสดงความจริงใจสามารถแสดงออกมาได้ทั้ งการพูด         
การแสดงความคิด เพื่อให้รู้ความเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริงของศิลปิน  คุณสมบติัของศิลปินท่ีควรมีคือความเสมอตน้เสมอ
ปลายซ่ึงจะแสดงให้ส่ือมวลชนและผูท่ี้ท างานร่วมดว้ยเห็นถึงความตั้งใจ ความจริงใจ และเสมอตน้เสมอปลาย นบัวา่
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีไดแ้ละยงัรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวกบัส่ือมวลชนอีกดว้ย ศิลปินเป็นแหล่งข่าวท่ี
ส าคญัของส่ือมวลชน ซ่ึงตอ้งพ่ึงพาอาศยัและช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในการท างาน เพราะศิลปินกบัส่ือมวลชนไม่สามารถ
จะแยกออกจากกนัได ้เปรียบเหมือนกบัน ้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า หน้าท่ีหลกัของส่ือมวลชนคือเป็นผูน้ าเสนอข่าวออกสู่
ประชาชน ในทางกลบักนัศิลปินก็เป็นแหล่งข่าวท่ีคอยใหข้่าวและขอ้เท็จจริงกบัส่ือมวลชน ดงันั้น ศิลปินควรใหค้วาม
ร่วมมือกบันกัข่าวในการนาขอ้มูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเพ่ือเป็นการสร้างความประทบัใจแก่สาธารณชนทัว่ไป 
 และจากผลการวิจยัดงักล่าวสามารถอธิบายไดจ้ากแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล (2542) ท่ีกล่าววา่เทคนิคการ
สร้างมนุษยสมัพนัธ์ดว้ยการยิม้แยม้เป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ เพราะเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความสมัพนัธ์และสร้าง
ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อกนั ส่งผลให้ไดรั้บความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพทุกอิริยาบถ
ของการแสดง ซ่ึงจะช่วยให้งานล่ืนไหลและมีประสิทธิภาพ ดา้นการส่ือสารของศิลปินกบันักข่าว ควรใช้ถอ้ยค าท่ี
สุภาพ รู้จกักาลเทศะ แมว้่าศิลปินจะมีความสนิทคุน้เคยกบันักข่าวเป็นอยา่งดี ตอ้งรู้ว่าขณะน้ีก าลงัท างาน ควรพูดจา
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อย่างไรให้เหมาะสม และแสดงออกมาด้วยความจริงใจ ไม่โกหกและไม่เสแสร้งซ่ึงจะท าให้นักข่าวเกิดความรู้สึก
ประทบัใจในตวัศิลปินคนนั้น   
 ดังนั้นการน าเสนอภาพลกัษณ์ของศิลปินวง Sweat16 เป็นการน าบุคลิกส่วนบุคคลของแต่ละคนออกมา
น าเสนอเพื่อให้แฟนคลบัหรือผูค้นได้ช่ืนชม พร้อมทั้ งมีการน าคอนเซ็ปต์ใหม่ๆมาน าเสนอให้เขา้กับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบนั เช่น การร้องและเตน้เหมือนลกัษณะการออกก าลงักาย ท าให้แฟนคลบัไดมี้การปฏิบติัตามโดยการเตน้ในแนว
การออกก าลงักาย โดยลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวงสมร จกัรพนัธ์ุ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์การ
บริหารภาพลกัษณ์ศิลปินนักร้องไทยกบัการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีพบว่า หลงัจากท่ีศิลปินไดผ้่านกระบวนการใน
การสร้างภาพลกัษณ์และสร้างแนวคิดหลกัจากฝ่ายครีเอทีฟแลว้ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์จะด าเนินการน าเสนอภาพลกัษณ์
ศิลปินด้วยการพยายามหาขอ้เด่นชัดของศิลปิน เช่น ความสามารถพิเศษนอกจากการร้องเพลง เพ่ือให้ศิลปินได้มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในกลุ่มเป้าหมายหรือแฟนคลบั และจดัให้ศิลปินไดเ้ขา้ร่วมงานสังสรรคต์่างๆ เพ่ือให้ภาพลกัษณ์ของ
ศิลปินไดมี้ลกัษณะเป็นบวกในสายตาของแฟนคลบัอยูต่ลอด โดยจะประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางต่าง ๆ ไม่วา่จะผา่นส่ือ
วิทย ุโทรทศัน์ นิตยสารและเว็ปไซด์ต่างๆในส่วนการรับรู้ทศันคติ พบวา่ภาพลกัษณ์ของศิลปินจะอยูใ่นระดบัสูง คือ 
ภาพลกัษณ์มีความสอดคลอ้งกบัท่ีไดป้ระชาสมัพนัธ์ออกไป  
 นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปัฐมะทิพย ์หมัน่ประพฤติ (2552) ท่ีท าการศึกษากลยทุธ์การ
ส่ือสารของศิลปินกบัการสร้างภาพลกัษณ์ต่อส่ือมวลชน : ศึกษากรณีศิลปิน บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) กลยุทธ์
การส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของศิลปินต่อส่ือมวลชน คือ (1) การยิม้แยม้แจ่มใส (2) การไหวแ้ละการมีสัมมาคารวะ 
(3) การพูดจาสุภาพและถูกกาลเทศะ(4) การแสดงความจริงใจ (5) มีความเสมอตน้เสมอปลาย (6) การช่วยเหลือเก้ือกูล
กนั ส่วนวธีิการส่ือสารของศิลปินกบับุคคลในองคก์รเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ คือ (1) พดูจาเปิดเผยปัญหาใน
การท างาน (2) การแสดงความเป็นตวัของตวัเอง (3) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (4) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น (5) ปรับตวั
เองให้เขา้กบัผูอ่ื้นนอกจากนั้นยงัพบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของศิลปินกบัส่ือมวลชนและบุคคลในองคก์ร คือ (1) 
ออกมาขอโทษและช้ีแจงขอ้เท็จจริง (2) พดูคุยและปรับความเขา้ใจ (3) ใหผู้ใ้หญ่ออกมาจดังานแถลงข่าวแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิด เพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อส่ือมวลชนและสาธารณชน แลว้ยงัเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ศิลปินและองคก์รอีกดว้ย 
 
6. บทสรุป 

การศึกษากลยทุธ์การบริหารภาพลกัษณ์ศิลปิน เป็นการท าความเขา้ใจกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ในการ
คิดท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จจากการก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินการท่ีชดัเจนจะท าใหส้ามารถรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการคิด
เชิงกลยทุธ์จะเป็นวิธีการคิดท่ีมีศิลปะในเชิงการต่อสู้มากท่ีสุด เม่ือเทียบกบักระบวนการคิดทั้งหมด และเป็นการคิดท่ี
ตอ้ง “ออกแรงคิด” มากกว่าการคิดในลกัษณะอ่ืนทั้ งการคิดเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแห่งชัยชนะท่ี
ก าหนดไว ้โดยเฉพาะกลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ของบุคคลโดยผ่านการสร้างตวัตนและผ่านการสร้างโดยวาทกรรม
ของส่ือมวลชนท่ีจะถูกตีความไปตามพ้ืนฐานประสบการณ์เดิม เช่น ทศันคติหรือค่านิยม เม่ือบุคคลมีภาพลกัษณ์ต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใดในความรู้สึกนึกคิดของตนแลว้ ภาพลกัษณ์น้ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและมีแนวโน้มท่ีจะไป



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1113 

เหน่ียวน าพฤติกรรมของผูอ่ื้นหรือต่อสาธารณชนให้เห็นคลอ้ยตามไปในทิศทางเดียวกนัได ้โดยเฉพาะภาพลกัษณ์เม่ือ
เกิดข้ึนแลว้จะเปล่ียนแปลงไดย้าก และหากขอ้มูลดังกล่าวไปขดัแยง้กบัความคิดเห็นตามความเช่ือ ภาพลกัษณ์ควร
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง (An image is passive) ผูส้ร้างภาพลกัษณ์จะตอ้งวางภาพลกัษณ์นั้นให้เหมาะสมทั้งทาง
บริบทสังคม วฒันธรรมและการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย เพราะภาพลกัษณ์จะกลายเป็นอุดมคติ (Ideal) หน่ึงเม่ือน า
ภาพลกัษณ์นั้นมาเผยแพร่ใหส้าธารณชน  

โดยผลจากการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของภาพลกัษณ์ศิลปิน ผูว้ิจยัท าการสังเคราะห์และสรุปการนิยาม
ภาพลกัษณ์ท่ีส าคญั ๆ เสนอแนะแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของศิลปินดงัประเด็นต่อไปน้ี  

1. ภาพลกัษณ์คือบุคลิกภาพส่วนตวัท่ีเหมาะสมซ่ึงถือวา่เป็นขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างภาพลกัษณ์เพราะ
เป็นส่ิงแรกท่ีคนไดพ้บเห็นจนท าให้เกิดความประทบัใจ ความน่าเช่ือถือ ความช่ืนชมยนิดีไดม้ากนอ้ยแค่ไหนซ่ึงอยูก่บั
การแสดงออกของบุคลิกลกัษณะกริยาท่าทาง การพดูจา การแต่งกายซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถมองเห็นไดช้ดั 

2. การวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการจะสร้างให้เกิดข้ึนในจิตใจคนทัว่ไป ซ่ึงศิลปิน
แต่ละคนจะมีจุดขายอยูข้ึ่นกบัการคิดคน้ของทีมงานสร้างสรรคท่ี์มองเห็นจากจุดเด่นในตวัของศิลปิน 

3. เทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์โดยการใชส่ื้อ เช่น การประชาสัมพนัธ์ ตอ้งเขา้ถึงและส่ือความเขา้ใจ
ออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือโนม้นา้วและชกัจูงใจใหค้นเห็นภาพลกัษณ์ตามท่ีเราตอ้งการ 

4. มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีความศรัทธาในการท างานร่วมกบับุคคลในหลายๆฝ่ายและเขา้กบัผูค้นทัว่ไปได ้รวม
ไปถึงการมีกริยามารยาทดี พูดจาไพเราะ เป็นท่ีประทับใจแก่ทุกฝ่ายท่ีได้ร่วมงานด้วยเม่ือทางฝ่ายผลิตสามารถวาง
แนวทางทุกอย่างให้ศิลปินเดินตามจนประสบความส าเร็จไดรั้บช่ือเสียงในทางท่ีดีแลว้ ตวัของศิลปินเองจะตอ้งดูแล
รักษาภาพลกัษณ์ของตนเองไว ้เพื่อใหป้ระชาชนมองภาพลกัษณ์ของศิลปินในทางบวกไดต้ลอดไป 

นอกจากนั้นในงานวจิยัช้ินน้ีผูว้จิยัขอ้เสนอแนะแนวทางในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 6.1 ควรมีการศึกษากลยทุธ์ดา้นอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น การส่ือสารออนไลน์ การส่ือสารจากแฟนคลบั และการ
ส่ือสารจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกๆส่วน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการท่ีจะน ากลยุทธ์การส่ือสารไปพฒันาและสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของศิลปินในองคก์รต่อสายตาของส่ือมวลชนและสาธารณชน เพราะการสร้างภาพลกัษณ์ของศิลปิน
เป็นส่ิงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นจุดท่ีสร้างผลก าไรใหแ้ก่บริษทัไดอ้ยา่งมากมาย 
 6.2 ควรติดตามศิลปินกลุ่มตวัอยา่งขณะท่ีท างานจริงเพ่ือเก็บรายละเอียดของภาพลกัษณ์น ามาเปรียบเทียบกบั
ค าสมัภาษณ์วา่ตรงกบัท่ีใหข้อ้มูลใหห้รือไม่ เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ
สร้างภาพลกัษณ์ของศิลปินต่อส่ือมวลชน และวิธีการท างานกับบุคคลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ ซ่ึงค าตอบท่ีไดเ้ป็นของกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารเท่านั้น ผูว้ิจยัจึงควรจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นของส่ือมวลชน
และศิลปินเพ่ิมเติมเพ่ือน าขอ้คิดเห็นท่ีไดเ้ป็นขอ้สนบัสนุนทางดา้นการสร้างภาพลกัษณ์ของศิลปินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับค าแนะน า การสนับสนุนการดูแลเอาใจใส่ และความ
ช่วยเหลืออยา่งดียิง่จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณีกร เจริญกุศล อาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบทุกท่านท่ีได้
กรุณาใหค้  าแนะน าในการปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
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ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณวิม มโนพิโมกษ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โยชิโมโต ้เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ไทย
แลนด)์ จ ากดั และคุณเพชร มโนพิโมกซ์ (โปรดิวเซอร์) คุณอยัเรศ ใจเจริญทรัพย ์(ผูอ้  านวยการบริหาร) คุณชาญชยั บวั
ทอง (ฝ่ายพฒันาศิลปิน) และบุคลากรของบริษทัโยชิโมโต ้เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ทุกท่านท่ีคอยให้
ค  าแนะน า และขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์เพื่อน ามาประกอบการท าวิจยัฉบับน้ี รวบไปถึงสมาชิกวง Sweat16 ทุกคน
ส าหรับความรัก ความเอาใจใส่และความสุขท่ีมีร่วมกนัเสมอมา  

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบคุณ บิดา มารดา ผูซ่ึ้งมีพระคุณสูงสุดในชีวิตท่ีคอยให้ก าลงัใจให้ผูว้ิจยัอดทน 
ต่อสูแ้ละคอยกระตุน้ใหเ้กิดความมุมานะ ตลอดจนเก้ือหนุนทุนทรัพยใ์หก้ารวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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