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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทาความเข้ าใจการบริ หารจัดการการ
ผลิตสื่อมิวสิควิดีโอเพลงใต้ ลกู ทุง่ เพื่อชีวิตสังกัดค่ายเพลงและศิลปิ นเพลงใต้ ลกู ทุง่ เพื่อชีวิตอิสระ 2)
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการการผลิตสื่อมิวสิควิดีโอเพลงใต้ ลูกทุ่งเพื่อชีวิตสังกัดค่าย
เพลงและศิลปิ นเพลงใต้ ลูกทุ่งเพื่อชีวิตอิสระ 3) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารจัดการ
กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ สาหรับศิลปิ นอิสระ โดยใช้ ทฤษฎีเกี่ ยวกับการผลิตสื่อมิวสิควิดีโอ
และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการ การวิจยั นี เ้ ป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ เก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากศิลปิ นและผู้ผลิตสื่อมิวสิควิดีโอ รวมทังมี
้ การสังเกตการณ์และ
จากประสบการณ์ทางานของผู้วิจยั
ผลการวิจยั พบว่า 1) ศิลปิ นที่สงั กัดค่ายเพลงจะมีบริ ษัทที่มีหน้ าที่หลักในการจัดการ
เกี่ ยวกับศิล ปิ นทัง้ หมด ในด้ านของศิลปิ นอิสระ ศิลปิ นจะเป็ นผู้ที่ทาหน้ าที่ หลักในทุกๆด้ าน 2)
ศิลปิ นสังกัดค่ายเพลงจะมีการบริ หารจัดการอย่างมีระบบ และมีกระบวนการที่ชดั เจน แต่ศิลปิ น
อิสระจะไม่มีกระบวนการจัดการที่ชดั เจน อาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็ นการทางานที่อิสระ
ไม่ได้ อยู่ในกรอบ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนในการทางาน 3) การบริ หารจัดการที่ดีของศิลปิ นอิสระ
ทาให้ ผลงานออกมาเป็ นที่น่าภาคภูมิใจและประสบความสาเร็ จได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องพึ่งพาบริ ษัท
ในการบริ หารจัดการ เนื่องจากมีแนวทางในการพัฒนา การบริ หารด้ านกาลังคน การบริ หารด้ าน
เงินทุน และการพัฒนาด้ านการทางาน

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.

