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54701313 : สาขาวิชาสังคตีวจิยัและพฒันา 

คาํสําคญั :  ค่ายเพลงอิสระ / ทงั 2 บริษทั 

 อาลิส  บวัสุวรรณ : กระบวนการพฒันาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ กรณีศึกษาบริษทั 

สมอลล์รูม จํากัด และบริษัท สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกัด. อาจารย์ทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ :                         

อ.จิรพรรณ  องัศวานนท์. 69 หนา้. 

 

 การศึกษาเรือง กระบวนการพัฒนาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ กรณีศึกษาบริษัท     

สมอลล์รูม จาํกัด และบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จาํกัด เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์    

เพือศึกษาขนัตอนวธีิการพฒันาศิลปินของทงั 2 บริษทั โดยผูศ้ึกษาใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

กบัผูก่้อตงับริษทั, กรรมการผูจ้ดัการ, ผูบ้ริหารศิลปิน  

 ผลการศึกษาพบวา่ในการบริหารศิลปินของทงั 2 บริษทันนั มีความคลา้ยคลึงกันเป็น 

อย่างมาก ยกเวน้ในดา้นการปฏิบติังานเชิงลึกของแต่ละขนัตอน อีกทงัปัญหาทีพบจากการทาํงาน

ของทงั 2 บริษทั คือดา้นการทาํงานกับตวับุคคล เนืองจากศิลปินนันเป็นมนุษย์ ในการพฒันาและ

บริหารต่างๆ จึงมีความแตกต่างจากการบริหารสินคา้ทวัๆไป เพราะศิลปินมีความรู้สึกนึกคิด จึงตอ้ง

ใชห้ลกัในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์และจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหลกั 

 ในกระบวนการพัฒนาศิลปินของค่ายเพลงอิสระ ประกอบไปด้วยปัจจัยสําคัญ

ดงัต่อไปนี การคดัเลือกศิลปิน, การพฒันาศิลปิน, การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปิน, การดูแลศิลปิน, 

การใชสื้อประชาสัมพนัธ์ ซึงผูศึ้กษาจะใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการศึกษาครังนี 

 ผลจากการศึกษาสามารถนําไปสู่การสรุปได้ว่าศิลปินในค่ายเพลงอิสระไม่เพียงแต่

จะตอ้งมีความสามารถในการร้องเพลง, เล่นดนตรี, แสดงดนตรีไดดี้เท่านนั ยงัตอ้งมีความสามารถ

ในการผลิตผลงานเพลงไดด้ว้ยตนเอง ไม่วา่จะเป็นการเขียนคาํร้อง, ทาํนอง, เรียบเรียงเสียงประสาน 

อีกทัง ย ังต้อ งมีภาพลักษ ณ์ทีโ ดดเ ด่นแ ตกต่างจากศิล ปินทีมีชือ เ สีย งอ ยู่ แล้วในปัจจุบัน                   

โดยภาพลกัษณ์นนัจะต้องมีความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ขององค์กร เพือให้ได้รับความสนใจ  

จากกลุ่มผูฟั้งจนเป็นทีนิยม 

 
 
 
สังคีตวจิยัและพฒันา                                                  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา........................................                                                            ปีการศึกษา 2556  
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54701313 : MAJOR : (MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT) 

KEY WORD :  THE INDEPENDENT RECORD COMPANY / SMALLROOM CO., LTD. 

AND SPICY DISC CO., LTD. 

 ARLIS  BUASUWAN : THE DEVELOPING ARTIST PROCESSES IN THE 

INDEPENDENT RECORD COMPANIES CASE STUDIES THE SMALLROOM  CO., LTD., THE 

SPICY DISC CO., LTD.. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : JIRAPAN ANSVANANDA. 69 pp. 

 

A study of Developing Artist Processes In The Independent Record Companies of 

Smallroom Co., Ltd. and Spicy Disc Co., Ltd. (the Companies) is a qualitative research account 

that investigates the developmental processes and methods of artists working for these 

Companies. In-depth interviews are used to collect the data from the founders, presidents, and 

executives.  

The findings showed that artist management within the Companies are similar except 

for the in-depth performance in each process. Furthermore, they have been found that the 

problems with both Companies are in connection with in-person working. The development and 

management strategies are different for consumer products and humans, who possess feelings and 

emotions. Artists are human, thus it is necessary to use principles and morality in order to manage 

and develop human resources. 

The important developmental factors of artists working for independent record 

companies are: public relations, media, artist recruitment, developing artist, image and welfare for 

the artist. These factors will be used as a main criterion in this study. 

From the findings, it can be concluded that the artists in independent record 

companies are not only good at singing, performing but must have the abilities in producing, 

songwriting, arranging as well..Also, artists must possess a unique image that is still related to 

organizational image, but different from other famous artists in order to attract and gain attention 

from audiences. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การค้นควา้อิสระฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาอย่างสูงยิงจากอาจารย ์                               

จิรพรรณ องัศวานนท ์อาจารยที์ปรึกษา และอาจารย ์ดร. สุดาทิพย ์พฤฒิอางกูร ประธานกรรมการ

ควบคุมการคน้ควา้อิสระทีกรุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทางทีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่างๆดว้ยความละเอียดถีถว้นและเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมา ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงเป็นอยา่งยิง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี  

ขอขอบพระคุณคณะกรรมสอบการคน้ควา้อิสระ อาจารย์ ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ ทีไดใ้ห้

คาํแนะนําและข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั ทําให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์ยิงขึน และ

ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านทีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ นอกจากนียงัไดรั้บความอนุเคราะห์จาก 

คุณเจตมนต ์มละโยธา กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สมอลลรู์ม จาํกดั,  อาจารยช์ยับรรฑิต พืชผลทรัพย ์      

ผูร่้วมก่อตงับริษทั สมอลล์รูม จาํกดั, คุณนารีรัตน์ สวา่งศรี ผูจ้ดัการศิลปินบริษทั สไปร์ซซี ดิสก์ 

จาํกดั และอาจารย ์ปัณณวชิ สนิทนราทร ทีเออืเฟือขอ้มูลในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณเจา้ของงานวจิยัและเอกสารทีเกียวขอ้งทุกเรืองทีมีรายชือตามบรรณานุกรม

ทีทาํใหง้านวจิยันีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณบิดาและมารดา รวมไปถึงเพือนร่วมชนัเรียนทุกคนทีให้กําลงัใจและ

สนบัสนุนผูว้จิยัเสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ของการค้นควา้อิสระฉบบันี ผู ้วิจยัขอมอบเป็นกตัญ ูกตเวทิตา       

แด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู ้มีพระคุณทุกท่านทงัในอดีตและปัจจุบัน ทีทําให้ข้าพเจ้าเป็นผู ้มี

การศึกษาและประสบความสําเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนันี 

 

         

อาลิส บวัสุวรรณ 
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