บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : GMM GRAMMY จํากัด มหาชน
ที่อยู่ : เลขที่ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนน สุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา
กรุ งเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0-2669-9000
Website : http://www.gmmgrammy.com

รู ปที่ 3.1 Logo GMM GRAMMY

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิจบันเทิงที่สมบูรณ์แบบ และหนึ่งเดียวที่ครบวงจร
ที่สุดของประเทศไทย ที่ให้บริ การครอบคลุมทั้งธุ รกิจเพลง ธุ รกิจสื่ อ ธุ รกิจภาพยนตร์ ธุ รกิจบรอด
แคสติ้ง รวมถึงธุ รกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง อันสามารถส่ งต่อความบันเทิงทุกรู ปแบบที่มีคุณภาพชั้นยอด
และเนื้อหาสาระชั้นเยีย่ มไปสู่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้ความมุ่งมัน่ และความรับผิดชอบที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อยกระดับความสุ ขมวลรวมของสังคมอย่างยัง่ ยืน
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ และการบริหารงานขององค์ กร
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 ประเภทธุ รกิจหลัก และ 9 ธุ รกิจย่อย
ตามความแตกต่างของลักษณะการประกอบธุ รกิจ ดังนี้
1. ธุ รกิจเดิม ประกอบด้วย ธุ รกิจเพลง ธุ รกิจดิจิทลั คอนเท้นต์ ธุ รกิจสื่ อ ธุ รกิจภาพยนตร์ งาน
กิจกรรม และธุ รกิจแอนิเมชัน่
2. ธุ รกิจใหม่ ประกอบด้วย ธุ รกิจโฮมช้อปปิ้ ง ธุ รกิจแซทเทิลไลท์ และธุ รกิจทีวดี ิจิทลั
1. ธุ รกิจเดิม
ธุรกิจเพลง
ธุ รกิจเพลงและธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเพลงดําเนินธุ รกิจภายใต้โมเดล “การให้บริ การเพลง
แบบครบวงจร” (Total Music Business) ซึ่ งประกอบด้วย ธุ รกิจสิ นค้าเพลง และลิขสิ ทธิ์ ธุ รกิจโชว์
บิซ และธุ รกิจบริ หารศิลปิ น ทางบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินธุ รกิจเพลงมากว่า 30 ปี และด้วยความทุ่มเ ทใน
การทํางาน และผลงานที่มีคุณภาพ ทําให้บริ ษทํ ฯ กลายเป็ นผูน้ าํ ทางด้านธุ รกิจเพลงไทยในประเทศ
ไทยได้จนถึงทุกวันนี้
ธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการนําคอนเทนต์เพลงมาแปลงเป็ นรู ปแบบดิจิตอลเพื่อกระจาย ไปสู่
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ , อินเตอร์เน็ต และ ผูป้ ระ กอบการภายนอก โดยมีการให้บริ การดาวน์
โหลด ประเภทต่าง ๆ เช่น เสี ยงเรี ยกเข้า (Ringtone),เสี ยงรอสาย (Ringback Tone), เพลงเต็ม (Full
Song) ,มิวสิ ค วีดีโอ (Full MV) แบบรายเพลง (A la carte) และแบบเหมาจ่ายรายเดือน
(Subscription Service) ผ่านช่องทาง *123 และเว็บไซต์ “www.gmember.com รวมถึงบริ การใหม่
Music Streaming ร่ วมกับ AIS ผ่านทางแอพลิเคชัน่ KK Box เพื่อสนองความต้องการบริ โภคของ
ผูบ้ ริ โภคในทุกรู ปแบบ
ธุรกิจสื่ อ
ธุ รกิจสื่ อ ดําเนินธุ รกิจภายใต้โมเดล “ธุ รกิจสื่ อแบบผสมผสาน ” ซึ่งประกอบด้วย สื่ อวิทยุ ,
สื่ อโทรทัศน์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์
ธุรกิจภาพยนตร์
ดําเนินธุ รกิจภาพยนตร์ ภายใต้การบริ หารงานของ จีทีเอช บริ ษทั ผูผ้ ลิตและจําหน่าย
ภาพยนตร์ ไทย ซึ่ งสามารถดําเนินธุ รกิจจนติดอันดับ 1 ของไทยฟิ ล์มสตูดิโอที่ครบวงจรที่สุด อัน
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ประกอบด้วยการผลิตภาพยนตร์ , ทําการตลาดและจัดจําห น่ายภาพยนตร์ โดยสามารถผลิต
ภาพยนตร์ที่ติดอันดับ Top Box Office อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป็ นต้นมา
ธุ รกิจงานกิจกรรม
เป็ นธุ รกิจที่ให้บริ การด้านการจัดงานกิจกรรม แบบครบวงจร ตั้งแต่การเสนอแนวความคิด
จัดหาผูร้ ับเหมาในงานด้านต่างๆ และติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิต
และบริ หารงานให้สอดคล้อง ตรงตามความต้องการและจุดมุ่งหมายของลูกค้า โดยบริ ษทั อินเด็กซ์
ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ เป็ นผูด้ ูแลและดําเนินธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ในปี
2554 ทางบริ ษทั ฯได้ติดอันดับ 7 ของบริ ษทั บริ หารกิจกรรมทัว่ โลก ที่จดั ขึ้นโดยนิตยสาร Special
Event และบริ ษทั ฯถือเป็ นบริ ษทั บริ หารงานกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ธุรกิจแอนนิเมชั่น
เบิร์ดแลนด์ เป็ นธุ รกิจแอนนิเมชันที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงพร้อมไปกับสาระความรู ้แก่
เด็กๆทัว่ โลกผ่านเสี ยงดนตรี ความสนุกสนาน และเรื่ องราวของการผจญภัย เพื่อจุดประกายให้เด็กๆ
มีความใฝ่ รู ้ ช่างสังเกต รวมไปถึงปลูกฝังในเรื่ องของมิตรภาพ ความสามัคคี และการเผชิญหน้ากับ
ปั ญหา หัวใจหลักที่การ์ ตูนแอนนิเมชันรื่ องนี้ตอ้ งการนําเสนอ คือ มิตรภาพระหว่างเพื่อน การ
ทํางานร่ วมกัน ความช่างรู ้ช่างสังเกต และการช่วยสร้างสรรค์โลกให้ดีข้ ึน และอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบ
สุ ข
2. ธุ รกิจใหม่
ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ้ ง
ดําเนินธุ รกิจผ่านช่องรายการโฮมช้อปปิ้ ง 24 ชัว่ โมง บริ หารงานโดยบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ซี เจ
โอ ช้อปปิ้ ง จํากัด โดยมุ่งหวังจะเป็ นผูน้ าํ ธุ รกิจโฮมช็อบปิ้ งอันดับหนึ่งของเมืองไทย ด้วยการสร้าง
ปรากฏการณ์การนําเสนอรายการโฮมช้อปปิ้ งรู ปแบบ interactive ที่เหนือกว่า , สด, ใหม่, ไม่เหมือน
ใคร ให้ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมาทุกแง่มุม เรี ยกได้วา่ เป็ นช่อง Shopfotainment
(Shopping, informative, Entertainment) พร้อมด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่คดั สรรมาอย่างดี เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง ได้รับความเชื่อถือจากผูบ้ ริ โภค
ธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ประกอบด้วยธุ รกิจแพลตฟอร์ มโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม GMM Z , ธุ รกิจสื่ อโทรทัศน์ผา่ น
ดาวเทียม (ฟรี ทูแอร์ )และ ธุ รกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก (เพย์ ทีวี ) ซึ่งด้วย
ศักยภาพที่บริ ษทั ฯมี ทําให้แพลตฟอร์ม GMM Z เป็ นแพลตฟอร์ มโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่โตเร็ ว
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ที่สุด และมีช่องฟรี ทูแอร์ ติดอันดับยอดนิยม ถึง 9 ช่อง รวมไปถึงมีคอนเทนต์คุณภาพทั้ง
สาระบันเทิง และกีฬาอย่างครบถ้วนสําหรับธุ รกิจเพย์ ทีวี
ธุ รกิจทีวดี ิจิทลั
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้จดั ให้มีการประมูลคลื่นความถี่สาํ หรับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ในเชิง
พาณิ ชย์จาํ นวน 24 ช่อง ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2556 ที่ผา่ นมา โดยแบ่งประเภทของช่อง
รายการออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ช่องรายการสําหรับเด็กและครอบครัวจํานวน 3 ช่อง ช่องรายการ
ข่าวจํานวน 7 ช่อง ช่องรายการทัว่ ไปความคมชัดปกติจาํ นวน 7 ช่อง และช่องรายการทัว่ ไปความ
คมชัดสู งจํานวน 7 ช่อง บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมและเป็ นผูช้ นะการประมูลคลื่นความถี่สาํ หรับการ
ออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทลั ในเชิงพาณิ ชย์จาํ นวน 2 ช่อง ประกอบด้วยช่องรายการประเภท
ทัว่ ไปความคมชัดปกติ และช่องรายการประเภททัว่ ไปความคมชัดสู ง ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง
การดําเนินการยืน่ ขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับทางสํานักงาน กสทช . และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้สามาร ถเริ่ มทําการทดลองออกอากาศช่องทีวดี ิจิทลั ทั้ง 2 ช่องได้ในต้นเดือน
เมษายน 2557
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่ นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ปฏิบตั ิงานฝ่ ายดูแลสื่ อfacebook
ชื่อ นาย เมธัส ทวีสุข
รหัสนักศึกษา : 5404600105
คณะภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย สิ ทธิ พงษ์ สิ งห์ขโลทัย ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่การตลาด
3.6ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 สิ งหาคม 2557 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2557
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการสร้างแฟนเพจเฟสบุคเพื่อโปรโมทศิลปิ น แกรมมี่
ขั้นที่1 รับมอบหมายงาน
รับหมอบหมายหน้าที่จากพี่ที่ฝึกงาน โดยให้สร้างแฟนเพจเฟสบุคเพื่อทําการโปรโมท
ศิลปิ น และได้คุยปรึ กษาเกี่ยวกับงานที่ได้รับหมอบหมาย
ขั้นที่2 เริ่ มสร้างแฟนเพจ
เริ่ มโดยการไปที่ :www.facebook.com/pages/create
คุณจะพบหน้าแบบนี้ที่ Facebook ครับ
โดยหลักๆแล้วจะมีชนิดของเพจให้เลือก 6 ชนิด คือ
1. ธุ รกิจหรื อสถานที่ทอ้ งถิ่น
2. บริ ษทั องค์กร หรื อสถาบัน
3. แบรนด์หรื อผลิตภัณฑ์
4. ศิลปิ น วง หรื อบุลคลสาธารณะ
5. บันเทิง
6. สาเหตุหรื อชุมชน

3.7.1 ภาพเลือก แบบชนิดของเพจ
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ขั้นตอนที่ 3
โดยผมจะขอเลือกเพจชนิด ธุ รกิจหรื อสถานที่ทอ้ งถิ่น โดยในส่ วนนี้จาํ เป็ นต้องใส่ รายละเอียดให้
ครบในทุกช่องนะครับ
1. โดยเริ่ มจากช่องแรกคือประเภท ผมได้ทาํ การเลือกเป็ นประเภท บริ ษทั
2. ชื่อเพจโดยผมจะกําหนดเป็ น GMM STUFF
3. ที่อยู่ ใส่ ของแกรมมี่ เลขที่ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนน สุ ขมุ วิท แขวง
คลองเตย เหนือ เขต วัฒนา กรุ งเทพ 10110
4. ในช่องของ เมือง /รัฐ กรอก GMM STUFF ครับ ระบบจะแสดงตัวเลือกขึ้นมา ผม
กรอก Bangkok, Thailand
5. รหัสไปรษณี ย ์ 10110
6. เบอร์โทรศัพท์ 0-2669-9000
7. เลือก ฉันยอมรับ เงื่อนไขหน้า Facebook
จากนั้นกดที่ปุ่ม เริ่ ม ครับ

3.7.2 ภาพ กรอกข้อมูล ที่อยูข่ องบริ ษทั
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ขั้นตอนที่ 4
ส่ วนนี้จะเป็ นการเพิ่มข้อมูลต่างๆให้กบั หน้าเพจครับ โดยเริ่ มจาก
1. ในช่องของหมวดหมู่ ให้ใส่ ประเภทของธุ รกิจ ผมใส่ ค่ายเพลง
2. ส่ วนในช่อง “เพิ่มคําอธิ บายด้วยข้อมูลเบื้องต้นสําหรับ GMM STUFFผ มใส่ เป็ น
รายละเอียดสําหรับเพจ GMM STUFF คือ แฟรเพจ สําหรับโปรโมท ศิลปิ น
3. ถัดมาจะเป็ นช่องให้ใส่ “เว็บไซต์ของคุณ” ผมใส่ http://www.gmmgrammy.com

3.7.3 ภาพกรอกข้อมูลใส่ ลายละเอียด
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3.7.4 ภาพใส่ ชื่อเพจ
ขั้นตอนที่ 5
ใส่ รูปประจําตัว
ส่ วนนี้เป็ นการเพิ่มรู ปประจําตัว โดยผมได้รับไฟล์ รู ป มาจากพี่ที่ฝึกงาน

3.7.5 ภาพใส่ รูปโปรไฟล์
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ขั้นตอนที่ 6
เพิ่มในรายการโปรด
ส่ วนนี้จะเป็ นขั้นตอนที่ทางระบบจะถามเราว่าต้องการเพิ่มหน้าเพจนี้ลงในรายการโปรด ผมกดเพิ่ม
ลงรายการโปรด

3.7.6 ภาพกดเลือกเพิ่มในรายการโปรด

3.7.7 ภาพเปิ ดเข้ามาหน้าแรกของการสร้าง
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ขั้น ตอนที่ 7
สร้าง cover photoโดย พี่ที่ปรึ กษาได้นาํ ไฟล์มาให้ผม

3.7.8 ภาพตอนกดใส่ cover photo

3.7.9 ภาพเสร็ จสิ้ นขั้นตอนการสร้างแฟนเพจ
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ขั้นตอนในการ โปรโมท ศิลปิ น และ ลงภาพให้ แฟนเพจได้ กดไลค์
1. รับมอบหมายว่าจะโปรโมทศิลปิ นคนไหน
2. คิดกิจกรรมโปรโมท
3. นําเสนอพี่ที่ปรึ กษา ผ่านแล้วถึงเริ่ มจัดได้
4. เริ่ มจัดกจกรรม ให้สมาชิก ได้ร่วมสนุก
1.กิจกรรม
กิจกรรม แจกเสื้ อ พี่บ้ ี
"ยังว่าง" มั้ย... มาร่ วมสนุก...ลุน้ รับ "T-SHIRT ยังว่าง" จากบี้ สุ กฤษฎิ์ กันเถอะ กติกาง่ายๆ แค่คุณ...
1. Follow facebook.com/gmmstuff
2. กด Like และ Share พร้อม Comment โพสต์ใต้ภาพนี้ "มีวธิ ี ไหนบอกให้เขารู ้วา่ เรา....ยังว่าง"
3. ติด Hashtag #bieyoungwang #gmmstuff...ดูเพิ่มเติม — กับ Biesukritclub และ สุ กฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
( บี้ )

3.7.10 ภาพทําการจับฉลากหาผูโ้ ชคดี และประกาศผ ผูท้ ี่ได้รับรางวัลจาก กิจกรรมนี้
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3.7.11 ภาพกิจกรรม give me 5

3.7.12 กิจกรรม ที่แจกของที่ละลึกจากงาน give me 5
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กิจกรรม แจก เสื้ อ "หล่อมากมาก"
แจก รัว รัว รัว !!!! เสื้ อ "หล่อมากมาก" 2 รางวัล เพียง ไลค์ & แชร์ และคอมเม้นต์ใต้โพสต์
นี้ ว่า"คุณอยากใส่ เสื้ อที่มีคาํ ว่าอะไรตามด้วย มาก มาก เช่น สวยมากมาก เริ่ ดมากมาก

คอมเม้นต์ไหนโดนใจกรรมการรับไปเลยเสื้ อ "หล่อมากมาก"ไว้ไปใส่ ให้คนอื่นอิจฉากัน
มากมาก
เริ่ มวันนี้ 10 พ.ย.57 - 17 พ.ย.57
#โชคดีนะคะแฟนเพจที่น่ารักมากมากของโผม

3.7.13 ภาพ กิจกรรม แจก เสื้ อ "หล่อมากมาก"
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2.โปรโมท ศิลปิ น
ขั้นตอนการโปรโมท
1. รับไฟล์ภาพ และคําสัง่ จากพี่ที่ดูแล
2. นํ้ากลับมาทําใส่ คาํ พูดเพื่อโปรโมท และ จัดหน้ากระดาษ
3. ส่ งคืนให้พี่พิจารณา
4. ลงมือโปรโมท

3.7.14 ภาพโปรโมท เสื้ อของศิลปิ น หล่อ มาก มาก

31

3.7.15 ภาพโปรโมทเสื้ อแจ๊คเก็ต หล่อ มาก มาก

3.7.16 ภาพโปรโมท รับจอง DVD GIVE ME 5
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3.7.17 ภาพโปรโมทรับจอง ของที่ละลึก GIVE ME
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3. ลงรู ปเพื่อความบันเทิงให้แฟนเพจ
ขั้นตอนนี้ พี่จะให้เรา ลงภาพได้เองตามใจชอบ

3.7.18 ภาพตัวอย่าง

3.7.19 ภาพตัวอย่าง
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3.7.20 ภาพตัวอย่าง

3.7.21 ภาพตัวอย่าง

35
ตารางระยะเวลาและรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ที 1

เรี ยนรู ้งานจากพี่เลี้ยง

สัปดาห์ที 2

พนักงานพี่เลี้ยงมอบหมายงาน

สัปดาห์ที 3

พี่เลี้ยงให้ทดลองทํางาน

สัปดาห์ที 4

เชคสิ นค้าในเว๊ปไซด์

สัปดาห์ที 5

การออกบูธ นิว&จิ๋ว [ ตึก GMM GRAMMY ชั้น LOBBY ]

สัปดาห์ที 6
สัปดาห์ที 7

การออกบูธเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง [ ที่MBK ]
กิจกรรม แจก เสื้ อยังว่าง ทาง PAGE FACEBOOK
หาข้อมูลเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง

สัปดาห์ที 8

การออกบูธ หญิงลี [ ตึก GMM GRAMMY ชั้น LOBBY ]

สัปดาห์ที 9
สัปดาห์ที 10

ไล่โทรหาลูกค้าว่าต้องการสิ นค้าอยูไ่ หม / กิจกรรม แจกหมอนGIVE ME 5
ทาง PAGE FACEBOOK
ไล่โทรหาลูกค้าว่าต้องการสิ นค้าอยูไ่ หม

สัปดาห์ที 11

ออกบูธเมืองทองธานี GIVE ME FIVE

สัปดาห์ที 12
สัปดาห์ที 13

รับสายโทรศัพท์ลูกค้า / กิจกรรม แจก รัว รัว รัว !!!! เสื้ อ "หล่อมากมาก" 2
ทาง PAGE FACEBOOK
ออกบูธเซ็นทรัลเวิลล์ นิว&จิ๋ว

สัปดาห์ที 14

ออกบูธ ไผ่ พงศธร

สัปดาห์ที 15

เช็คสต๊อกโกดังคลัง GMM

สัปดาห์ที 16

เปิ ดบูธโล๊ะเสื้ อผ้าค้างสต็อก
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3.8 เครื่องมือ
3.8.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
กล้องมือถือ สําหรับถ่ายโปรโมทศิลปิ น
แฟลชไดรฟ์ สําหรับ ย้ายข้อมูล
3.8.2 อุปกรณ์ซอฟต์แวร์
โปรแกรม Adobe illustrator ใช้ในการ จัดหน้าและเติมคําอธิบาย
โปรแกรม Adobe photoshop ใช้ในการตัดcropภาพ

