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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจการบริหารจัดการการ
ผลิตส่ือมิวสิควิดีโอเพลงใต้ลกูทุง่เพ่ือชีวิตสงักดัคา่ยเพลงและศิลปินเพลงใต้ลกูทุง่เพ่ือชีวิตอิสระ 2) 
เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการการผลิตส่ือมิวสิควิดีโอเพลงใต้ลูกทุ่งเพ่ือชีวิตสงักัดค่าย
เพลงและศิลปินเพลงใต้ลูกทุ่งเพ่ือชีวิตอิสระ 3) เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการ
กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ ส าหรับศิลปินอิสระ โดยใช้ทฤษฎีเก่ียวกับการผลิตส่ือมิวสิควิดีโอ 
และทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการ การวิจยันี เ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ได้เก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก จากศลิปินและผู้ผลิตส่ือมิวสิควิดีโอ รวมทัง้มีการสงัเกตการณ์และ
จากประสบการณ์ท างานของผู้วิจยั  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ศิลปินท่ีสงักัดค่ายเพลงจะมีบริษัทท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการจัดการ
เก่ียวกับศิลปินทัง้หมด ในด้านของศิลปินอิสระ ศิลปินจะเป็นผู้ ท่ีท าหน้าท่ีหลักในทุกๆด้าน 2) 
ศิลปินสงักัดค่ายเพลงจะมีการบริหารจดัการอย่างมีระบบ และมีกระบวนการท่ีชดัเจน แต่ศิลปิน
อิสระจะไม่มีกระบวนการจดัการท่ีชดัเจน อาศยัการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เป็นการท างานท่ีอิสระ
ไม่ได้อยู่ในกรอบ ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนในการท างาน 3) การบริหารจดัการท่ีดีของศิลปินอิสระ 
ท าให้ผลงานออกมาเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจและประสบความส าเร็จได้ โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาบริษัท
ในการบริหารจดัการ เน่ืองจากมีแนวทางในการพฒันา การบริหารด้านก าลงัคน การบริหารด้าน
เงินทนุ และการพฒันาด้านการท างาน  
 
   
  



 

 

Abstract 
 

 This research aimed to 1)  study for understanding the management of music 
video production in Southern Thai folk musicians both contracted with company and 
independent ones, 2) comparative study the two music video processes and learn more 
about the differences between the contract and independent ones, and 3 )  find any 
development idea to support the management of music video production for Southern 
Thai folk independent musicians by using theories about media production and 
management theories. This study was a qualitative research. The primary data collection 
are in-depth interviews with Southern Thai folk musicians both contracted with company 
and independent ones, including music video producers together with the observation by 
the researcher.  The secondary data collections is the researcher analysis in documents 
from various articles, and theories about media production.  
 The results showed that 1) Musicians who contracted with company would be 
totally managed by the company while independent musicians had to run all processes 
by themselves.  2 )  Musicians who contracted with company would be managed 
systemically while independent musicians had no management system.  They help each 
other and processed their work freely. 3) With good management, independent musicians 
could produce qualified works and be succeeded without company support.  Any way, 
they have to make decision and work in concern with personnel management, resources 
management and development plan. 

 


