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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ค่ายเพลง เป็ นส่ วนหนึ่งในการช่วยผลักดันศิลปิ นให้สร้างผลงาน หรื อ เพลง ในแบบของตัวเอง ทาง
ค่าย วอท เดอะ ดัก จะให้อิสระในการทาเพลง แต่งเพลงตามสไตล์ในแบบของศิลปิ นแต่ละคน และยังคอยสร้าง
ช่องทางต่างๆ ในการนาเสนอ หรื อ ถ่ายทอดผลงานเพลงต่างๆ ในหลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการโปรโมต
เพลง การเผยแพร่ ผลงานผ่านสื่ อต่างๆ รวมไปถึงการรับงานโชว์ตวั และงานจ้างศิลปิ นเพื่อให้ศิลปิ นเป็ นที่รู้จกั
และมีชื่อเสี ยงมากขึ้น โดยจะมีผจู ้ ดั การเป็ นผูด้ ูแลในเรื่ องของการรับงาน หรื อ ดูแลคิวงาน ไปจนถึงออกงานในที่
ต่างๆ ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมบันเทิงมีความเติบโตมาก ศิลปิ นดาราถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการผลิตงาน
อุตสาหกรรมบันเทิง จึงมีการสรรหาศิลปิ นดาราเพื่อป้ อนเข้าสู่ อุตสาหกรรมบันเทิง และทาให้เกิดมีอาชีพ
ผูจ้ ดั การศิลปิ น เพื่อ สรรหาและคัดเลือกศิลปิ นเข้าสู่ วงการ
ผูจ้ ดั การศิลปิ น หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการสรรหา วางแผน ควบคุม กากับดูแล และสร้าง
ศิลปิ นให้เป็ นที่รู้จกั ตลอดจนการจัดหางาน และสร้างรายได้ การแก้ปัญหา และ สามารถเป็ นผูน้ าศิลปิ นได้
ผูจ้ ดั การ หรื อ ผูด้ ูแลศิลปิ น จริ งๆแล้วมีหลายตาแหน่ง เช่น ผูจ้ ดั การที่ดูแลศิลปิ นที่หน้างานเมื่อออกงานPR จะ
เป็ นหน้าที่ของ PR (Public Relations) คือการพาศิลปิ นเดินสายโปรโมตเพลง รวมไปถึงเขียนข่าวส่ งตามสื่ อต่างๆ
แต่ก็ตอ้ งดูแลศิลปิ นในระหว่างออกทัวร์ ดว้ ย และ AR (Artist Relation) คือตาแหน่งผูด้ ูแลศิลปิ น ที่ออกงาน
Event และ Concert ต่างๆ คอยดูสารทุกข์สุขดิบของศิลปิ นในระหว่างก่อนทางาน และในขณะทางาน
ในระหว่างการฝึ กงานสหกิจศึกษา ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย คือ AR (Artist Relation) ผูจ้ ดั การ
ศิลปิ น ในแต่ละงานจะมีผจู ้ ดั การคอยดูแลความเรี ยบร้อยและจัดการประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ในการดาเนิ นงาน
ในแต่ละงาน ผูจ้ ดั การจะเป็ นผูร้ ับงานและลงงานให้กบั ศิลปิ น และเป็ นผูท้ าสัญญาในการว่าจ้างแต่ละงาน
ผูจ้ ดั การจะต้องติดต่อวงดนตรี ทีมงาน แบ็กสเตจ ตากล้อง ประสานงานให้ทุกฝ่ ายมาในเวลาที่เหมาะสม รวมไป
ถึง จองเครื่ องบินในการเดินทาง โรงแรม และตรวจเช็คกับทางสถานที่วา่ มีขอ้ ควรระวังอะไรบ้าง เพื่อทางทีมเรา
หรื อทางวงดนตรี จะได้เตรี ยมพร้อมในเรื่ องอุปกรณ์และเครื่ องดนตรี ต่างๆ
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของตาแหน่งงาน ผูจ้ ดั การศิลปิ นAR (Artist Relation
1.2.2 เพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการทางานของค่ายเพลง วอท เดอะ ดัก
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
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เพื่อศึกษากระบวนการทางานในบทบาทหน้าที่ของ ผูจ้ ดั การศิลปิ น จากค่ายเพลง วอท เดอะ ดัก ใน
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู้ทกั ษะในการทางานจริ ง และ นาประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิ
งานสหกิจศึกษา มาประยุกต์ใช้กบั การทางานในอนาคต
1.4.2 ได้เรี ยนรู้การทางานในบทบาทหน้าที่ ผูจ้ ดั การศิลปิ น
1.4.3 ได้นาความรู ้ที่ได้ไปเป็ นแนวทางการจัดการศิลปิ นในธุ รกิจบันเทิง
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ศึกษาบาทหน้าที่ ผูจ้ ดั การศิลปิ น AR (Artist Relation) บริ ษทั วอท เดอะ ดัก จากัด
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้า เอกสารเพื่อใช้ในการทารายงานครั้งนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การประสานงาน
2.2 แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการจัดการศิลปิ น
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการวางแผน การประสานงาน
เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย์ กล่าวว่า
การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคคลในองค์การทางานสัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป้ าหมายการปฏิบตั ิงาน
2.1.1 วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการประสานงาน คือ
1. เพื่อให้การทางานของหลายๆฝ่ ายสาเร็ จตามเป้ าหมาย
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับทีมงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. ทาให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทางาน
4. เพื่อให้งานมีคุณภาพ
ในการทางานจาเป็ นต้องจัดให้มีการประสานงานระหว่างนโยบายและวัตถุประสงค์ขององการให้สอด
คล้องง่ายต่อการทางาน โดยจัดให้มีการประสานงานที่ครบวงจร คือ การประสานงานที่ดีจะต้องเริ่ มต้นด้วยการ
วางแผนที่ดี กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตาเวลาที่กาหนด และ
สถานที่ในการทางาน ตลอดจนผูร้ ับผิดชอบ เพื่อให้สะดวกแก่ทุกฝ่ าย ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
กระบวนการทางาน การประสานงาน ไม่ได้เพียงแต่จะจัดให้มีการประสานงานเท่านั้น แต่ตอ้ งให้ทุกฝ่ ายเข้าใจ
งานร่ วมกันด้วยความเต็มใจ จะเห็นได้ชดั ว่าข้อตกลงที่สาคัญของการประสานงานก็คือ ความร่ วมมือในการ
ทางาน เพื่อจะช่วยให้การทางานประสบความสาเร็ จได้
2.1.2 การสื่ อสารกับการประสานงาน
บล็อกบรรณสาระความรู้
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การทางานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย ซึ่ งมีตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป
หลักการสาคัญก็คือ การที่บุคคลหรื อหน่วยงานอื่นจะให้ความร่ วมมือก็ต่อเมื่อบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจวัตถุประสงค์ หรื อความต้องการขององค์กร และไม่มีขอ้ จากัดว่าจะเป็ นความร่ วมมือประสานงาน
ภายในองค์กรเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม โดยเฉพาะการทางานในที่เดียวกันทุกคนต้องเข้าใจงานที่ปฏิบตั ิอยู่ ถ้าขาด
ความเข้าใจการทางานขององค์กรอาจไม่สาเร็ จตามเป้ าหมายได้
การสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการส่ งสารและความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรื อ
มากกว่า ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งจาเป็ นของการสื่ อความหมาย ถ้าผูร้ ับไม่เข้าใจข่าวสารการสื่ อความหมายก็
อาจไม่ประสบความสาเร็ จ การทางานต้องอาศัยการติดต่อสื่ อสารที่ดี ในการประสานงานที่ดีก็คือ การ
ติดต่อสื่ อสารที่ดีนน่ั เอง
2.1.3 รู ปแบบการติดต่อสื่ อสารประกอบด้วย
1. ผูส้ ่ งสาร ( Sender) การติดต่อสื่ อสารเริ่ มจากผูส้ ่ งสารจะเป็ นผูค้ ิดหรื อมีความคิดจะแปลงข้อความเป็ น
รหัส (Encoded) ที่สามารถทาให้ท้ งั ผูร้ ับและผูส้ ่ งเข้าใจได้
2. การใช้ช่องทางในการส่ งข้อมูลข่าวสาร (Use of a Channel to Transmit the Message) ข้อมูลข่าวสาร
จะถูกส่ งออกไปตามช่องทางเชื่อมโยงกันระหว่างผูส้ ่ งกับผูร้ ับ ข่าวสารจะเป็ นคาพูดหรื อภาษาเขียน การเลือก
ช่องทางอย่างเหมาะสมจึงมีความสาคัญต่อการติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3. ผูร้ ับสาร (Receiver) ผูร้ ับข่าวสารมีความพร้อมที่จะรับข่าวสาร โดยสามารถถอดรหัส (Decode) เป็ น
ความคิด ซึ่ งความถูกต้องแม่นยาจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อทั้งผูร้ ับและผูส้ ่ งสัมผัสกับสิ่ งเดียวกัน
4. เสี ยงรบกวนทีกีดขวางการติดต่อสื่ อสาร (Noise) ผลกระทบจากเสี ยงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้กบั ผูส้ ่ ง
และผูร้ ับข่าวสาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งกีดขวางการติดต่อ
5. ข้อมูลป้ อนกลับในการติดต่อสื่ อสาร (Feedback in Communication) การตรวจสอบประสิ ทธิภาพ
ของการติดต่อสื่ อสารจะต้องมีขอ้ มูลป้ อนกลับ ซึ่ งเป็ นเครื่ องชี้วดั การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลของการ
ติดต่อสื่ อสาร
6. สถานการณ์และปั จจัยขององค์การการติดต่อสื่ อสาร
2.2 แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการ
โรเบิร์ต เอช วอเทอร์แมน จูเนียร์ กล่าวว่า
การจัดการ หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรื อการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ที่จะเชื่ อมัน่ ได้
ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
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หน้าที่อนั ที่จะสร้างและรักษาไว้ซ่ ึ งสภาวะที่จะเอื้ออานวยต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่ วมกัน
ของกลุ่มบุคคล
2.2.1 ความสาคัญของการการจัดการ
การจัดการมีผลต่อความสาเร็ จขององค์กร เป็ นสิ่ งที่มาสามารถมองเห็นได้ แต่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ การจัดการทาให้การใช้ทรัพยากรมีความคุม้ ค่าและเกิดประสิ ทธิ ภาพในการผลิตผลงาน และยัง
ช่วยให้คุณภาพชีวติ ของพนักงานดีข้ ึน เป็ นการแสวงหาวิธีการทางานที่ดีที่สุดและความสาคัญสุ ดท้ายก็ คือ การ
จัดการช่วยให้เกิดการจ้างงาน ทาให้บุคคลในองค์กรมีรายได้และประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
1. มีกระบวนการจัดการที่ดี จะทาให้องค์การประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2. การจัดการเป็ นเทคนิคที่ทาให้สมาชิกในองค์กรเกิดจิตสานึกร่ วมกัน ในการปฏิบตั ิงาน
3. การจัดการเป็ นกาหนดขอบเขตการทางานของสมาชิกในองค์การ
4. การจัดการเป็ นการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบตั ิงาน
2.2.2 กระบวนการการจัดการ (Management process)
1. การวางแผน (Planning) เป็ นกิจกรรมอันดับแรกที่สาคัญของผูบ้ ริ หารที่จะต้องมีการตัดสิ นใจเรื่ อง
ต่าง ๆ เตรี ยมการไว้ล่วงหน้า เช่น มีการกาหนดเป้ าหมาย เพื่อให้การบริ หารงานประสบผลสาเร็ จ ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุม
2. การจัดองค์กร (Organizing) เพื่อให้เป้ าหมายที่วางแผนไว้ล่วงหน้าประสบผลสาเร็ จ จะมีการ
จัดโครงสร้างองค์การ มีการแบ่งงาน มอบหมายงาน จัดพนักงานในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ในตาแหน่งต่างๆ
ขององค์กร เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การนา (Leading) หมายถึง การสั่งการ การชี้แนะ ของผูบ้ งั คับบัญชาที่มีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ให้ทางานตามคาสั่ง เพื่อให้การทางานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น
ภาวะผูน้ า การจูงใจ การติดต่อสื่ อสาร จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ผบู ้ ริ หารจะต้องคานึงถึง
4. การควบคุม (Controlling) เป็ นกิจกรรมขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการบริ หาร เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้หรื อไม่ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องกาหนดเกณฑ์ มาตรฐาน เพื่อ
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินผล
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับทักษะการจัดการศิลปิ น
นิชนันท์ คงศรี กล่าวว่า
การเป็ นผูจ้ กั การศิลปิ นนอกจากจะดูแลศิลปิ นแล้ว จะต้องรู ้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ด้วย ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการทาธุ รกิจทัว่ ไป เพื่อจะได้กาหนดว่าใครคือลูกค้าเป้ าหมาย และ วางแผนทีม
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สนับสนุนตลอดจนทรัพยากร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาแผนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิ น
และแฟนคลับรวมทั้งผูส้ นับสนุน

ทักษะการจัดการศิลปิ น
ทักษะในการจัดการศิลปิ นสิ่ งที่สาคัญในการเป็ นผูจ้ ดั การ คือ การเป็ นผูส้ นับสนุนและผลักดันศิลปิ นในทักษะที่
มี ผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องรับผิดชอบในการพัฒนาศิลปิ นให้เป็ นแบรนด์สินค้า การทาการตลาดกับศิลปิ นและพัฒนา
ศิลปิ นให้ถึงจุดสู งสุ ดของอาชีพ ในการจัดการศิลปิ น ได้แบ่งทักษะของการจัดการงานศิลปิ นสาหรับผูจ้ ดั การ
ศิลปิ นไว้เป็ น 2 ส่ วนดังนี้ คือทักษะของผูจ้ ดั การศิลปิ นเองและทักษะในการจัดการตัวศิลปิ น
2.3.1 ทักษะของผูจ้ ดั การศิลปิ นการจัดการศิลปิ น
ผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการเพื่อเป็ นแนวทางในประกอบอาชีพผู ้
บริ หารงานศิลปิ นหรื อผูจ้ ดั การศิลปิ น ได้แก่
1. ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ เนื่องจากผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องมีการ
ติดต่อสื่ อสารกับคนทัว่ ไปที่มีพ้นื ฐานความคิดแตกต่างกัน ผูจ้ ดั การศิลปิ นจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าใจในตัว
ศิลปิ นและลูกค้า
2. ความเป็ นผูน้ า ความสามารถในการฝึ กสอน ผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องมีความเป็ นผูน้ าให้กบั ศิลปิ น เพื่อ
สร้างความน่าเชื่ อถือและความไว้วางใจให้กบั ศิลปิ น เมื่อศิลปิ นมีความเชื่อถือและไว้วางใจแล้วจึงอนุ ญาตให้
ผูจ้ ดั การเป็ นผูว้ างแผนดาเนินงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวศิลปิ น
3. ผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องมีความสามารถในการฝึ กสอน เพื่อเป็ นการนาพาศิลปิ นไปสู้เป้ าหมายในหน้าที่
การงานในระยะยาว ทั้งนี้ผจู ้ ดั การศิลปิ นต้องมีความสามารถฝึ กสอนในระดับเบื้องต้น และผูจ้ ดั การศิลปิ นที่ดี
ควรมีเครื อข่ายของผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น ครู สอนร้องเพลง ครู สอนการแสดงบนเวทีผนู ้ าออกกาลังกาย ผูฝ้ ึ กการ
สัมภาษณ์ฯลฯ เพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของตัวศิลปิ น
2.3.2 ทักษะการจัดการตัวศิลปิ น
ผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องการจัดการในการเพิ่มทักษะพื้นฐานให้กบั ตัวศิลปิ นได้แก่ ทักษะในการฝึ กฝนหา
ประสบการณ์ ทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะในความเป็ นมืออาชีพ
1. ทักษะในการฝึ กฝนหาประสบการณ์ การฝึ กฝนหรื อการมีโอกาสได้ออกงานบ่อย สามารถช่วย
พัฒนาการแสดงของศิลปิ น ซึ่ งศิลปิ นจะได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่จากการแสดง การได้ออกทางานจริ ง จนเกิด
ประสบการณ์และสามารถนามาปรับใช้กบั ตนเอง ว่าสิ่ งใดที่ควรเพิ่มเติมหรื อสิ่ งใดที่ไม่ควรนามาใช้ดูความ
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เหมาะสม จังหวะต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อนาไปปรับปรุ งการโชว์ การฝึ กฝน การแสดงสด การ
ได้ออกงานจริ งๆ จะช่วยเติมประสบการณ์ให้กบั ศิลปิ นและสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตัวศิลปิ น
2. ทักษะทางด้านการสื่ อสาร ผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องฝึ กทักษะให้ศิลปิ นรู้จกั การสื่ อสาร ไปยังผูส้ นับสนุน
ในตัวศิลปิ นเกี่ยวกับเรื่ องงานด้วยตัวเอง รวมถึงการสื่ อสารไปยังฐานแฟนคลับกลุ่มผูช้ มศิลปิ นควรมีกาสื่ อสาร
ระหว่างแฟนคลับอยูเ่ สมอ ยกตัวอย่างเช่น การแจ้งว่ามีผลงานอะไรออกใหม่หรื อบอกเวลาและสถานที่ในการ
แสดงครั้งต่อไป และยังต้องสื่ อสารกับแฟนๆ ในอินเตอร์ เน็ตและแฟนๆทัว่ ๆ ไป เพื่อนาเสนอตัวเองและผลงาน
และต้องลงประกาศเรื่ อยๆ การสื่ อสารอย่างต่อเนื่ องนี้จะทาให้ศิลปิ นสามารถทาให้แฟนๆ มาเยีย่ มชมเว็บไซต์
เรื่ อยๆ และยังคงให้ความสนใจในตัวศิลปิ นต่อไป สิ่ งสาคัญในการสื่ อสารเพื่อสร้างเครื อข่ายของศิลปิ น คือ ต้อง
รู ้จกั คนที่จะให้การสนับสนุนขั้นต่อไปในสายอาชีพ นี่เป็ นสิ่ งที่ศิลปิ นต้องทาเพื่อจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ต่างๆ และให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่ศิลปิ นทาอย่างต่อเนื่ อง
3. ทักษะในความเป็ นมืออาชีพ ผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องฝึ กทักษะให้ศิลปิ นมีความเป็ นมืออาชีพ ต้อง
สร้างความประทับใจที่ดีในการแสดงและโชว์ถึงความเป็ นมืออาชีพของศิลปิ น ผูส้ นับสนุนใช้ความเป็ นมืออาชีพ
ของศิลปิ นวัดความก้าวหน้าในอาชีพศิลปิ น ศิลปิ นควรมีการฝึ กฝนตัวเองอยูเ่ สมอ และควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่อกลุ่มแฟนคลับผูต้ ิดตาม เพื่อให้เป็ นที่ชื่นชอบของประชาชน ซึ่ งจะนามาซึ่ งความสาเร็ จในอาชีพศิลปิ น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั วอท เดอะ ดัก จากัด

ภาพที่ 3.1 โลโก้ วอทเดอะดัก

ภาพที่ 3.2 แผนที่เดินทางไปบริ ษทั วอทเดอะดัก
ตั้งอยูท่ ี่ บริ ษทั วอท เดอะ ดัก จากัด
25/4 ซอย พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน
เขต พญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั วอท เดอะ ดัก จากัด เป็ นกลุ่มธุ รกิจ และ กลุ่มค่ายเพลง ประสานงานกับฝ่ ายโปร
ดักชัน่ ฝ่ ายผลิตสิ นค้า ฝ่ ายจาหน่าย ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ท้ งั เพลง
(sound recording) และมิวสิ กวิดีโอ ,จัดการเกี่ยวกับ A&R ,ดูแลสัญญาศิลปิ นและผูจ้ ดั การศิลปิ น
เป็ นค่ายเพลงที่มีไซส์ขนาดกลาง มีบทบาทเป็ นอย่างมากในวงการดนตรี ปัจจุบนั หลายวงที่กาลัง
โลดแล่นก็มาจากค่ายไซส์ขนาดกลางนี้ การขยายตัวจากค่ายเพลงอินดี้เมื่อสัก 4-5 ปี ก่อน มาเป็ นค่าย
ขนาดกลาง หนึ่งในค่ายที่มีผลงานโดดเด่นก็คือ What The Duck โดยการบริ หารงานโดย 3 หัวเรื อ
ใหญ่ ก็คือ
1. คุณมอย สามขวัญ ตันสมพงษ์ จะดูแลเรื่ องของการต่อยอดศิลปิ น ทางานร่ วมกับพี่บอล เพื่อให้
ศิลปิ นสามารถสร้างคอนเทนต์เองได้
2. คูณบอล ต่อพงศ์ จันทบุบผา มีหน้าที่รับผิดขอบในการหาศิลปิ น
3. คุณออน ชิชญาสุ์ กรรณสู ต ทางานร่ วมกับพี่มอย เมื่อศิลปิ นเริ่ มสามารถสร้างคอนเทนต์ก็จะส่ ง
เข้าสู่ ตลาดในด้านอื่น เพื่อให้กว้างมากขึ้น
ทั้ง 3 คนมีส่วนร่ วมผลักดัน ให้เจ้าเป็ ดแห่งวงการเพลง กลายเป็ นเป็ ดที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

ตารางที่ 3.3 รู ปแบบการจัดองค์กร

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
AR (Artist Relation) ผูจ้ ดั การศิลปิ น บริ ษทั วอทเดอะดัก
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย อลงกรณ์ วรเวชธนกุล ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การศิลปิ น AR (Artist Relation)
นาย นัฐพงษ์ สุ ทธิวริ ี สรรค์ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การศิลปิ น AR (Artist Relation)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิงาน จ. – ศ. เวลา 10.30 – 19.00 น. (และงานนอกวันเวลาตามงานอี
เว้นท์)
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
สัปดาห์ที่ 1
ศึกษาการทางานในตาแหน่ง AR
สัปดาห์ที่ 2
เช็คตารางศิลปิ นในค่ายทุกวง รับงานให้ศิลปิ นและประสานงานโชว์
สัปดาห์ที่ 3
ดูแลศิลปิ นออกงาน Event เล่นตามร้าน งาน Jam Night
สัปดาห์ที่ 4
ทาสัญญาและลิขสิ ทธิ์
สัปดาห์ที่ 5
ดูแลศิลปิ นออกงาน Event เล่นตามร้าน งาน Jam Night
สัปดาห์ที่ 6
วางแผนโปรเจกต์คอนเสิ ร์ต Krungsri GIFT presents แสตมป์ เดอะ
ทอย
สัปดาห์ที่ 7
และประชุมกับลูกค้า เช็คโลเคชัน่
สัปดาห์ที่ 8
หาข้อมูลศิลปิ น ทา Proposal เสนองานทาคอนเสิ ร์ต
สัปดาห์ที่ 9
เตรี ยมงานคอนเสิ ร์ตที่Show DC งาน Krungsri GIFT presents
สัปดาห์ที่ 10
ดูแลศิลปิ นออกงาน Event เล่นตามร้าน งาน federbräu
สัปดาห์ที่ 11
วางแผนโปรเจกต์คอนเสิ ร์ตชนุดม
สัปดาห์ที่ 12
ประชุมกับลูกค้าเรื่ องคอนเสิ ร์ต เช็คโลเคชัน่
สัปดาห์ที่ 13
รับงานให้ศิลปิ นและประสานงานโชว์
สัปดาห์ที่ 14
ประชุมงานโปรเจกต์คอนเสิ ร์ตชนุดม
สัปดาห์ที่ 15
เช็คตารางศิลปิ นในค่ายทุกวง รับงานให้ศิลปิ นและประสานงานโชว์
สัปดาห์ที่ 16
ดูแลศิลปิ นออกงานมินิคอนเสิ ร์ต JOOX Weekly Update
3.4 ตารางการทางานแต่ละสัปดาห์

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องปริ้ นเตอร์
โน๊ตบุค๊
กล้องDSLR
โทรศัพท์มือถือ

ซอฟต์ แวร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft powerpoint
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Photoshop
โปรแกรม Adobe Premiere Pro
แอพพลิเคชัน่ Gmail
แอพพลิเคชัน่ Drive
แอพพลิเคชัน่ Calender

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั วอท เดอะ ดัก จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561 ในตาแหน่ง ผูจ้ ดั การศิลปิ น AR (Artist Relation) ทาให้ได้รับ
ความรู ้ และประสบการณ์มากมายในการทางาน โดยมีข้ นั ตอนในการทางานโดยรวมดังนี้
1. เช็คคิวงานของศิลปิ นแต่ ละวงในค่ ายเพือ่ ลงงานให้ กบั ศิลปิ น
ในการดูคิวงานของศิลปิ น ผูจ้ ดั การศิลปิ นทุกคนต้องมี ปฏิทินของค่าย เพื่อดูคิวงาน ในการ
รับงานหรื อเช็คงานศิลปิ นแต่ละวง
ในแต่ละสัปดาห์ หรื อ ในแต่ละเดือน ฝ่ าย ผูจ้ ดั การศิลปิ น AR (Artist Relation) จะต้อง
อัพเดตงานให้กบั ฝ่ ายออนไลน์ เพื่อฝ่ ายออนไลน์จะนาไปโพสในเพจของค่าย
การรับงานในแต่ละงานลูกค้าจะโทรมาว่าจ้างศิลปิ น ตามวันเวลา สถานที่ที่ผวู ้ า่ จ้างระบุไว้
ผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องดูวนั เวลาของศิลปิ นว่าสะดวกที่จะรับงานหรื อไม่ ถ้าเป็ นวันว่างก็สามารถรับงาน
นั้นได้ แต่จะต้องไม่ลงสถานที่ซ้ าถ้ายังไม่ครบ30วันที่ศิลปิ นวงนั้นๆเคยไปเล่น การติดต่องานนั้น
จะต้องรู ้บดั เจตของแต่ระวงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อบอกราคาในการติดต่องานในแต่ละงาน
เพราะแต่ละวง แต่ละสถานที่จะมีราคาที่ไม่เหมือนกัน

รู ปที่ 4.1 ตารางลงงานศิลปิ นทั้งหมดในค่าย

รู ปที่ 4.2 รู ปงานอีเว้นท์ของศิลปิ นที่อพั เดตแล้วแต่ละสัปดาห์

รู ปที่ 4.3 ตารางราคาในการออกงาน

2. ประสานงานระหว่ างลูกค้ าหรือทางสถานทีใ่ นเรื่องเวลา Sound Check และ Show
หลังจากรับงานในแต่ละงาน ก็จะมีการลงงานให้ศิลปิ นในการติดต่องานในตอนแรก
ผูจ้ ดั การศิลปิ นจะรู ้รายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับเบอร์ ติดต่อเจ้าของงาน สถานที่ ที่ได้บนั ทึกไว้ และ
พอใกล้วนั งาน ผูจ้ ดั การศิลปิ นจะต้องโทรกลับไปสอบถามเรื่ องของ เบอร์โรศัพท์ซาวด์เช็คของร้าน
และสอบถามเวลาโชว์ เวลาซาวด์เช็ค เพื่อประสานงานกับทางทีมศิลปิ นกับวงเครื่ องเสี ยง จะได้
เตรี ยมเวลาให้การเซ็ตเครื่ องดนดรี และศิลปิ นจะได้ถึงงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการโชว์

รู ปที่ 4.4 ตารางลงงานศิลปิ น รายละเอียดการลงงาน

รู ปที่ 4.5 ภาพข้อมูลการติดต่อแก้ไข

3. ดูแลศิลปิ นเวลาออกงาน Event หรือ Concert ต่ างๆ
การออกงานโชว์ เวลาซาวด์เช็คกับเวลาโชว์ก็จะห่ างกัน อย่างเช่น โชว์ประมาณ 4 – 5 ทุ่ม
ทางทีมแบ็คอัพจะต้องมาซาวด์เช็คเสี ยงประมาณ 12.30 น. หรื อในเวลาที่ได้นดั กล่าวกันไว้ล่วงหน้า
แล้ว แต่พอถึงวันผูจ้ ดั การจะต้องย้าอีกครั้ง ในเรื่ องของสถานที่และเวลาของทีมแบ็คอัพ และ ตัว
ศิลปิ นเอง ในเวลาซาวด์เช็คเสี ยง ผูจ้ ดั การจะต้องมาดูความเรี ยบร้อยต่างๆจนกว่าจะซาวด์เช็คเสี ยง
จนเสร็ จว่าไม่มีปัญหาอะไร แล้วกลับมาอีกครั้งในตอนก่อนใกล้โชว์ประมาณ 2 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.6 Sound Chack Event งาน federbräu

รู ปที่ 4.7 วง Whal&Dolph เซ็ตเครื่ องดนตรี

รู ปที่ 4.8 The TOYS Show งาน Cat T-Shirt

รู ปที่ 4.9 Event งาน Jamnight ศิลปิ นวง The PaKinson

รู ปที่ 4.10 Event งาน federbräu
4. การจัดการปัญหาที่เกิดขึน้ กับศิลปิ นในหน้ างาน
ผูจ้ ดั การศิลปิ นจะต้องมาถึงหน้างานก่อนศิลปิ น เพราะเวลาเป็ นเรื่ องสาคัญในการทางาน
อย่างบางวงศิลปิ นเค้าจะตรงต่อเวลากันมาก ผูจ้ ดั การศิลปิ นจะต้องมาเตรี ยมหน้างานประสานงาน
กับทางร้านในเรื่ องของ ที่จอดรถศิลปิ น ที่พกั ศิลปิ น ควรจัดหาที่พกั ที่ค่อนข้างให้ความส่ วนตัวหลบ
สายตาลูกค้าพอสมควร
และบางงานถ้าศิลปิ นจะต้องแต่งหน้าหรื อแต่งตัว ก็จะต้องแจ้งเวลาให้ศิลปิ นเผื่อเวลาในส่ วนตรงนี้
ด้วย ทางร้านหรื อทางสถานที่จะถ่ายภาพหน้าร้านหรื อถ่ายภาพกับเจ้าของร้าน ก็จะต้องแจ้งผูจ้ ดั การ
ไว้ก่อนล่วงหน้าและในส่ วนสื่ อถ้าจะมีการขอสัมภาษณ์ก็ควรแจ้งผูจ้ ดั การล่วงหน้าเช่นกัน เพื่อทาง
ผูจ้ ดั การจะต้องจัดการเรื่ องเวลา และความเป็ นส่ วนตัวให้กบั ศิลปิ น
ในส่ วนของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งในเนื้ องานและกับตัวศิลปิ นเอง มีบางครั้งที่ศิลปิ น
ต้องเข้างานแล้วแต่อารมณ์ไม่พร้อม ผูจ้ ดั การก็ตอ้ งทาให้เขา ไปต่อกับงานต่อไปได้ ต้องไว ต้องดู
ศิลปิ นตลอดเวลาว่ารู ้สึกยังไงอยู่ ต้องรู ้จกั ระงับอารมณ์ตวั เอง และช่วยระงับอารมณ์คนอื่น ผูจ้ ดั การ
ต้องคิดเผือ่ วง ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บา้ ง ต้องคอยเตือนทั้งตัวเองและศิลปิ น

รู ปที่ 4.11 สิ งโต นาโชค สัมภาษณ์เปิ ดตัวอัลบั้ม

รู ปที่ 4.12 สิ งโต นาโชค และ The TOYS นัง่ พักด้านหลัง

รู ปที่ 4.13 ศิลปิ น Whal&Dolph แต่งหน้างานคอนเสิ ร์ต Cat T-Shirt
5. ทาสั ญญาระหว่ างลูกค้ ากับศิลปิ นในการว่ าจ้ าง ทาลิขสิ ทธิ์ในการขอใช้ เพลง
การทางานในแต่ละครั้งในส่ วนของงาน Event หรื อ Concert จะต้องมีการทาสัญญาทุก
ครั้ง เป็ นสัญญาระหว่างการว่าจ้างศิลปิ นในงานต่างๆโดยผูจ้ ดั การศิลปิ นจะต้องเป็ นผูท้ าขึ้นและส่ ง
ให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ จึงส่ งตอให้กบั ทางลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้าง เรื่ องการทาลิขสิ ทธิ์
1.เช็คSong List ของศิลปิ นที่ดูแลก่อนว่าเขาเล่นเพลงของใคร ค่ายไหน และทาการติดต่อไปที่
ค่ายนั้นๆเพื่อตกลงเรื่ องค่าใช้จ่ายลิขสิ ทธิ์ มีท้ งั แบบเหมาและแบบรายเพลง ส่ วนใหญ่จะใช้ใน
คอนเสิ ร์ตใหญ่ๆ ถ้าเล่นตามร้านหรื องานต่างๆไม่ค่อยเล่นเพลงคนอื่น
2.คนที่จะขอลิขสิ ทธิ์ เพลงของศิลปิ นเราไปใช้ ต้องประสานงานกับทางศิลปิ นและค่ายว่าเรา
จะเก็บค่าลิขสิ ทธิ์ เท่าไหร่
ลิขสิ ทธิ์ จะต้องดูวา่ ใครเขียนทานอง และ คาร้อง
6. ควบคุมดูแล ตลอดจนสร้ างศิลปิ นให้ เป็ นที่ร้ ู จัก
นอกจากการจัดการในเรื่ องการทางานแล้ว ผูจ้ ดั การศิลปิ นจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์
ศิลปิ น โดยวางภาพลักษณ์ของศิลปิ นตามรู ปแบบงานของศิลปิ น แล้วนามาพัฒนาต่อโดยการปรับ
ให้ชดั เจนมากขึ้น และในบางครั้งผูจ้ ดั การศิลปิ นจะต้องเสนองานขายงานๆหาผูส้ นับสนุนในการทา
คอนเสิ ร์ตต่างๆให้กบั ศิลปิ น เพื่อให้ศิลปิ นโชว์ตวั บ่อยครั้งและเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น

7. โปรเจกต์ คอนเสิ ร์ต
โปรเจกต์ที่ได้ร่วมทากับทางค่าย คือ ชนุดม Concert ศิลปิ นหลักคือวง ชนุดม

และ Concert Krungsri Gift presents Krungsri Gift charity concert ศิลปิ นหลัก คือ แสตมป์ อภิ
วัชร์ และ THE TOYS สองโปรเจกต์น้ ีจะมีส่วนตั้งแต่ ทาPoposal ขายงานให้กบั ลูกค้า คุยงานกับ
ลูกค้า วางแผนงาน หา Location และประสานงาน เช็คคิวศิลปิ นดีลเรื่ องวันซ้อมวันโชว์ จนถึง ดูแล
ในวัน SHOW

รู ปที่ 4.14 โปสเตอร์คอนเสิ ร์ตงานกรุ งศรี

รู ปที่ 4.15 บรรยากาศงานคอนเสิ ร์ตงานกรุ งศรี

ตัวอย่างสคริ ป

Time
15.00 น.
Gate Entrance

Script
สวัสดีครับ สวัสดีทกุ ท่านที่อยูก่ นั ที่ Show DC แห่งนี ้ครับ ขอต้ อนรับ
ทุกท่านเข้ าสูค่ อนเสิร์ต Krungsri Gift presents Gift for Give charity
Concert คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อมอบให้ กบั มูลนิธิ.......... ผม โจ้ ก
เกียรติยศ เกียรติสงู ส่ง
รับหน้ าที่เป็ นพิธีกรครับ ก่อนอื่นต้ องบอกเลยครับว่างานนี ้เริ่มมาจาก
โปรเจค Gift ของขวัญจากใจนะครับ เราคงได้ เคยฟั งเพลง “ของขวัญ”
จากวง Musketeers เชื่อว่าทุกคนชื่นชอบเพลงนี ้กันอยูแ่ ล้ วนะครับ
และเพลงนี ้จึงเป็ นที่มาที่ไปในการจัดคอนเสิร์ตในรอบนี ้ครับ เพื่อนา
รายได้ มอบเป็ นของขวัญให้ กบั มูลนิธิ.... นอกจากคอนเสิร์ต ที่กาลังจะ
เกิดขึ ้นแล้ วในวันนี ้ครับ เรายังมีของเพื่อมาประมูล สมทบทุนมอบให้
มูลนิธิอีกด้ วย สิ่งของเหล่านันเราได้
้
มาจากศิลปิ นในค่าย what the
duck ที่ให้ ของมาร่วมประมูลด้ วยซึง่ เป็ นของศิลปิ นทัง้ 4 ศิลปิ น เราได้
เปิ ดประมูลกันไปแล้ วตังแต่
้ วนั ที่……………… มีทงของจากพี
ั้
่สิงโต
นาโชค , เท็น Musketeers , เป้ อารักษ์ และ แป้งโกะ ถ้ าท่านใด
พลาดการประมูลของจากทัง้ 4 ศิลปิ นไป อย่าเพิ่งเสียดายครับ ในงาน
นี ้ยังมีของประมูลจากศิลปิ นที่มาเล่นคอนเสิร์ตให้ เราในวันนี ้ด้ วยนัน่ ก็
คือ The TOYS และแสตมป์ อภิวชั ร์ ท่านไหนอยากได้ อย่ารอช้ าครับ
มาร่วมประมูลกัน ถือว่าร่วมสมทบทุนเพื่อมูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์กนั นัน่ เองครับ
จากที่เราร่วมกันประมูล ร่วมกันบริจาค ได้ บญ
ุ กันแล้ ววันนี ้เราก็ยงั มี
ความสุข ความสนุกจากคอนเสิร์ตอีกด้ วยครับ แต่ต้องอดใจรอกันก่อน
นะครับ แต่ก่อนเราจะเข้ าไปดูคอนเสิร์ตกันด้ านในฮอลล์ โจ้ กขอพาทุก
ท่านไปเดินชมตามบูธของแต่ละบูธที่อยู่บริเวณรอบๆงานกันก่อนครับ
บูธที่ 1 กรุงศรี BFF&KMA&Debit
บูธที่ 2 กรุงศรี เครดิตการ์ ด
บูธที่ 3 มูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถมั ป์

บูธที่ 4 Donation Game
บูธที่ 5 Display กรุงศรี
บูธที่ 6 กรุงศรี Gift จุดจาหน่ายของและรับบริจาก
(พูดคุยกับทีมงานแต่ละบูธ มีกิจกรรมอะไรบ้ าง สอบถามคร่าวๆ)
ขอบคุณมากครับ และเราไปบูธต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
เป็ นบูธของ Krungsri Gift
ขอบคุณมากครับ และเราไปบูธต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
เรามาอยู่กนั ที่จดุ จาหน่ายของและรับบริจาคครับ จุดนี ้จะมี
..................................... และอีกสักครู่จดุ นี ้จะมีการประมูลของ
เกิดขึ ้นครับทุกท่าน อย่างที่โจ๊ กได้ บอกไปว่ายังมีของที่มารวมประมูล
จากศิลปิ นอีก 2 ศิลปิ นนัน่ ก็คือ The TOYS และ แสตมป์ อภิวชั ร์
เพราะฉะนันห้
้ ามพลาดกันนะครับ อีกสักครู่เดียว และในตอนนี ้เรา
กลับไปกันที่จดุ ประมูลกันดีกว่าครับ เพื่อที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วม
ประมูลของจาก 4 ศิลปิ น ผ่านทางเว็ปไซต์ที่ได้ เริ่มประมูลกันมาจนถึง
วันนี ้ครับ ว่าท่านใดจะได้ ของจากศิลปิ นคนไหนกันบ้ าง

15.30 น.
ประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ได้ ของประมูล
ที่จดุ ประมูล

และในช่วงนี ้ครับเราจะมาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ ประมูลของจากศิลปิ น
ทัง้ 4 ศิลปิ นกันครับ จาก แป้งโกะ ,เป้ อารักษ์ ,เท็น Musketeers
และสิงโต นาโชค มาดูกนั สิครับว่าท่านใดจะได้ ของประมูลชิ ้นไหนจาก
ศิลปิ นคนไหนไปกัน มาเริ่มของจาก
ศิลปิ นท่านแรกเลยครับเป็ น.........(ของอะไร)
จากแป้งโกะ (ศิลปิ น) ผู้ทีได้ ของจากแป้งโกะไปคือ.......
จากเป้ อารักษ์
จากเท็น Musketeers
จาก สิงโต นาโชค
ยินดีและขอขอบคุณผู้ประมูลทุกๆท่านนะครับ ที่ได้ ร่วมสบทบทุนเพื่อ
มอบให้ มลู นิธิหวั ใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และวันนี ้ก็ขอให้ ทกุ ๆท่านที่อยูใ่ นงาน
Gift for Give charity Concert presents by

Krungsri Gift มีความสุข กับคอนเสิร์ตที่กาลังจะเกิดขึ ้นทางด้ านใน
ฮอล แต่ในช่วงนี ้โจ๊ กขอตัวไปเดินดูตามบูธก่อน และอีกไม่นานต่อจาก
นี ้ในช่วง 16.00 มาพบกับโจ๊ กอีกรอบ กับการประมูลของจาก
The TOYS และแสตมป์ อภิวชั ร์ ในทางด้ านจุดรับบริจาคทางด้ าน....
ท่านไหนอยากได้ ของจากศิลปิ นทังสองท่
้
านนี ้ สามารถมาร่วมประมูล
เพื่อมอบให้ มลู นิธิหวั ใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ อีก
ซักครู่เดียวแล้ วพบกันที่บธู รับบริจาคครับ สวัสดีครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครัง้ แล้ วครับกับการประมูลของจากศิลปิ น
16.00 น. – 16.30 น. ที่โจ๊ กได้ เกริ่นไปในช่วงแรก นัน่ ก็คือของจาก The Toys และแสตมป์
ประมูลของ The
อภิวชั ร์
TOYS
นัน่ เองครับ มาครับ เดินกันเข้ ามาร่วมประมูลกันครับ เราจะเริ่มการ
แสตมป์ อภิวชั ร์
ประมูลกันเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะประมูล ผมขอแจ้ งกติกาให้ ฟังกัน
ก่อนนะครับ
# ที่บธู รับบริจาค
การประมูลราคาเริ่มต้ นที่ 900 บาทท่านใดให้ มากกว่านี ้ยกมือขึ ้นแล้ ว
แจ้ งราคาได้ เลยครับ จะมีทีมงานคอยดูอยูน่ ะครับ ถ้ าผมนับ1-3 ถ้ าไม่
มีทา่ นใดยกมือแสดงว่าราคาประมูลเท่ากับยอดการยกมือครัง้ ล่าสุด
นะครับ
ในช่วง Meet & Greet ผู้ที่ชนะการประมูลในครัง้ นี ้ จะได้ รับของประมูล
กับ 2 ศิลปิ นโดยตรงเลยครับ
เรามาเริ่มที่ของชิ ้นแรกกันเลยดีกว่าครับ ของ แสตมป์ อภิวชั ร์
จะเริ่มที่ 900 บาท เริ่มครับ มีใครให้ มากกว่านี ้ไหมครับ
1 2 3 ยอดสูงสุดในการประมูลอยูท่ ี่......... คุณ.................
ขอบคุณมากครับ
เรามาเริ่มที่ของชิ ้นแรกกันเลยดีกว่าครับ ของ The TOYS
เริ่มที่ 900 บาท เริ่มครับ มีใครให้ มากกว่านี ้ไหมครับ
1 2 3 ยอดสูงสุดในการประมูลอยูท่ ี่......... คุณ.................
ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณผู้ร่วมประมูลทุกๆท่านมากครับ และขอแสดงความยินดีกบั ผู้ที่
ได้ ของประมูลไป ได้ ทาบุญกันไปแล้ ว และในอีกไม่นานทางด้ านในทุก
ท่านจะได้ พบกับคอนเสิร์ต The TOYS และ แสตมป์ อภิวชั ร์ ขอให้ ทกุ
ท่านมีความสุขกับ Gift for Give charity Concert presents by
Krungsri Gift สาหรับตอนนี ้ โจ้ กขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ

รู ปที่ 4.17 โปสเตอร์ งาน ชนุดมคอนเสิ ร์ต

รู ปที่ 4.18 Poposal ชนุดมคอนเสิ ร์ต

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา บริ ษทั วอท เดอะ ดัก จากัด เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับมอบหมายงาน ในตาแหน่ง ผูจ้ ดั การศิลปิ น
(Artist Relation) จึงได้ทราบกระบวนการการจัดการดูแลศิลปิ นทั้งหมด และยังได้ความรู ้ใหม่ๆจาก
การทางานทั้งหมดนี้ เพื่อใช้เป็ นประสบการณ์ในการทางาน และจะได้นาไปปรับปรุ งใช้กบั การ
ทางานในอนาคต และใช้ในการทางานจริ ง
จากการฝึ กปฏิบตั ิงานดังกล่าวมีกระบวนการทางานดังต่อไปนี้
1. เช็คคิวงานของศิลปิ น
ดูวนั เวลาในตารางงานว่าศิลปิ นแต่ละวงในค่ายนั้นสะดวกที่จะรับงานหรื อไม่ ต้องคอยเช็ค
และสรุ ปคิวแต่ละเดือนเพื่อลงงานให้กบั ศิลปิ น
2. ประสานงาน
ประสานงานระหว่างลูกค้าหรื อทางสถานที่ในเรื่ องเวลา Sound Check และ Show รวมถึง
ประสานงานกับตัวศิลปิ นและวงโดยตรง นอกจากเวลา Sound Check และ Show จะต้อง
ประสานงานในเรื่ องของ ตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม รวมถึงรถรับส่ งด้วย
3. ดูแลศิลปิ นเวลาออกงาน
จะต้องพาศิลปิ นไปออกงาน Event หรื อ Concert ต่างๆ โดยมีเราเป็ นผูด้ ูแลคอย
ประสานงาน
4. แก้ปัญหาหน้างาน
ในหน้างาน ตั้งแต่ไปถึงสถานที่จนถึงตอนขึ้นโชว์ เราจะคอยดูความเรี ยบร้อยและคอย
แก้ปัญหากับสถานการณ์ต่างๆ Manage ทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปิ นในหน้างาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของ
ลูกค้ามีปัญหา สถานที่มีปัญหา หรื อตัวศิลปิ นเองมีปัญหา เราต้องคอยจัดการให้สถานการณ์ดีข้ ึนให้
ได้ โดยใช้วธิ ี ที่ไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่วง หรื อกับบริ ษทั
5. ทาสัญญาระหว่างลูกค้ากับศิลปิ นในการว่าจ้าง

การออกงานในแต่ละครั้งที่เป็ นงาน Event หรื อ Concert จะต้องทาสัญญาว่าจ้างระหว่าง
ลูกค้ากับวงที่ถูกว่าจ้างขึ้น ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า7วัน ผูจ้ ดั การจะต้องเป็ นผูท้ าสัญญาและ
ส่ งให้ฝ่ายบัญชีตรวจเรื่ องตัวเลขค่าตัวศิลปิ น และนาไปให้ผบู ้ ริ หารเซ็นอนุมตั ิ เพื่อส่ งไปให้กบั ทาง
ลูกค้ารับทราบสัญญา
6. สร้างศิลปิ นให้เป็ นที่รู้จกั
บางครั้งผูจ้ ดั การศิลปิ นจะต้องเสนองานขายงานๆหาผูส้ นับสนุนในการทาคอนเสิ ร์ตต่างๆ
ให้กบั ศิลปิ น เพื่อให้ศิลปิ นโชว์ตวั บ่อยครั้งและเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทาให้ได้เรี ยนรู ้กระบวนการทางานของบริ ษทั ที่เป็ นค่ายเพลงขนาดเล็กแต่สามารถทาให้
ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงได้มากมาย ได้เรี ยนรู ้การทางานให้ตาแหน่งหน้าที่ ผูจ้ ดั การศิลปิ น AR (Artist
Relation) ว่าจริ งๆแล้วในตาแหน่งหน้าที่น้ ีจริ งๆแล้วเป็ นอย่างไรจะต้องควบคุมศิลปิ นแบบไหน คา
ว่าดูแลและจัดการ เราต้องดูแลประมาณไหน และควบคุมจัดการในเรื่ องใดบ้าง การได้มา
ปฏิบตั ิงานทาให้รู้จกั การวางแผนเรื่ องของเวลา การเจรจาพูดคุยกับผูอ้ ื่นเป็ นเรื่ องที่สาคัญของการ
ทางานในทุกๆที่ การปฏิบตั ิงานสหกิจในครั้งนี้ทาให้เราได้ประสบการณ์มากมายไปพัฒนาต่อใน
การทางานในอนาคตได้
5.2.2 ปั ญหาที่พบจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรื่ องของอายุที่ทาให้ทาตัวลาบากในช่วงแรก เพราะผูจ้ ดั การศิลปิ นจะต้องดูแลจัดการควม
คุมคนให้ได้ ด้วยความที่อายุนอ้ ยทาให้ดูไม่น่าเชื่อถือ และทาให้คนอื่นๆเชื่อฟังยาก
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ประสบกำรณ์ด้ำนสหกิจศึกษำ
ตาแหน่ง
AR ( Artist Relation) ผูจ้ ดั การศิลปิ น
สถานที่ประกอบการ บริ ษทั วอท เดอะ ดัก จากัด

