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ศิลปะการแสดง และศึกษาการออกแบบสรางสรรคผลงานการแสดงเพื่อธุรกิจของ บริษัท วาไรตี้ แดนซ จํากัด
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตํารา งานวิจัย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของและเก็บ
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มีดังนี้ คือ ดานโครงสรางภายในองคกรโดยมีการแบงบุคลากรในองคกรออกเปนแผนกตาง ๆ
ทั้งหมด 9 แผนก โดยที่ทุกแผนกจะขึ้นตรงกับ นายนิพนธ วรรณมหินทร และดานปจจัยหลักในการพัฒนา
บุคลากรในองคกรไดใหความสําคัญในดานบุคลิกภาพ รูปลักษณ และศักยภาพของนักแสดงโดย
สามารถทํา ใหผูรั บ ชมและผู วา จ า งเกิด ความพึง พอใจและความประทั บใจ จนทํา ให บุค ลากร
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ของไทย โดยทางองคกรมีบทบาทหนาที่ในการแสดงศักยภาพทางดานการคิดคนรูปแบบผลงาน
การแสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ ดวยการลงทุนทางความคิดสรางสรรคผนวกกับเอกลักษณที่โดด
เดนเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีงามตอองคกรในการดําเนินงานทางธุรกิจศิลปะการแสดงในปจจุบัน
ดั งนั้ น งานวิ จั ยเล มนี้ จึ งเป นการเริ่ มต นที่ จะสร างแนวคิ ดในการศึ กษาธุ รกิ จศิ ล ปะการแสดง
อันเปนแหลงขอมูลของโครงสรางการจัดการบริหารองคกร รวมถึงการออกแบบสรางสรรคผลงานเพื่อธุรกิจ
และเปนการจัดองคความรูใหม เพื่อเผยแพรสรางความเขาใจตอธุรกิจศิลปะการแสดงในอนาคต
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This research studies the organizational management methods and marketing strategies
of performing arts businesses, and the designs and creativities on the performing arts for business
of Variety Dance Company Limited. Data was collected from various relevant books, researches
and other documentations, as well as directly from field studies using theories on business organization
together with theories on performing arts.
The findings are as follows:
1. There are two aspects identified in regards to the patterns and methods of organizational
management and marketing strategies of the performing arts business: First, the internal organizational
structure of the organization is divided into nine sections. Each section is responsible to
Mr. Nipol Wanmahin, director of Variety Dance Company Limited. Second, staff development in
the performing arts industry focuses on outstanding traits, looks and capabilities of performers that
would satisfy and impress the audience as well as the employer. This would allow the staff to earn
a secure income and become recognized in the performing arts industry circles in a sustained
manner.
2. The design in creating performing arts works for business: The organization apparently
employs its design methods and creativity to produce performing arts works by adhering to the needs
of clients and at the same time preserving Thai culture and traditions. The company’s role is expressing
its potential in inventing various styles of performing art works by emphasizing creative elements
and using its unique characteristics to create a good image in the performing arts of the company
at present.

Thus, this research not only pioneers the idea of studying the performing arts business but
it is also a source of information on company management structure and organization, as well as
the information source about designs and creativities of performing art works for business. Besides,
this research presents a new body of knowledge to advance and disseminate understanding
of the performing arts industry for the future.

