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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

                    ค่ายเพลง เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยผลกัดนัศิลปินใหส้ร้างผลงาน หรือ เพลง ในแบบของตวัเอง ทาง
ค่าย วอท เดอะ ดกั จะใหอิ้สระในการท าเพลง แต่งเพลงตามสไตลใ์นแบบของศิลปินแต่ละคน และยงัคอยสร้าง
ช่องทางต่างๆ ในการน าเสนอ หรือ ถ่ายทอดผลงานเพลงต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการโปรโมต
เพลง การเผยแพร่ผลงานผา่นส่ือต่างๆ  รวมไปถึงการรับงานโชวต์วัและงานจา้งศิลปินเพื่อใหศิ้ลปินเป็นท่ีรู้จกั
และมีช่ือเสียงมากข้ึน โดยจะมีผูจ้ดัการเป็นผูดู้แลในเร่ืองของการรับงาน หรือ ดูแลคิวงาน ไปจนถึงออกงานในท่ี
ต่างๆ  ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมบนัเทิงมีความเติบโตมาก ศิลปินดาราถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการผลิตงาน
อุตสาหกรรมบนัเทิง จึงมีการสรรหาศิลปินดาราเพื่อป้อนเขา้สู่อุตสาหกรรมบนัเทิง และท าใหเ้กิดมีอาชีพ 
ผูจ้ดัการศิลปิน เพื่อ สรรหาและคดัเลือกศิลปินเขา้สู่วงการ 
                    ผูจ้ดัการศิลปิน หมายถึง บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการสรรหา วางแผน ควบคุม ก ากบัดูแล และสร้าง
ศิลปินใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ตลอดจนการจดัหางาน และสร้างรายได ้การแกปั้ญหา และ สามารถเป็นผูน้ าศิลปินได ้
ผูจ้ดัการ หรือ ผูดู้แลศิลปิน จริงๆแลว้มีหลายต าแหน่ง เช่น ผูจ้ดัการท่ีดูแลศิลปินท่ีหนา้งานเม่ือออกงานPR จะ
เป็นหนา้ท่ีของ PR (Public Relations) คือการพาศิลปินเดินสายโปรโมตเพลง รวมไปถึงเขียนข่าวส่งตามส่ือต่างๆ 
แต่ก็ตอ้งดูแลศิลปินในระหวา่งออกทวัร์ดว้ย และ AR (Artist Relation) คือต าแหน่งผูดู้แลศิลปิน ท่ีออกงาน 
Event และ Concert ต่างๆ คอยดูสารทุกขสุ์ขดิบของศิลปินในระหวา่งก่อนท างาน และในขณะท างาน  
                  ในระหวา่งการฝึกงานสหกิจศึกษา ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ AR (Artist Relation) ผูจ้ดัการ
ศิลปิน ในแต่ละงานจะมีผูจ้ดัการคอยดูแลความเรียบร้อยและจดัการประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ในการด าเนินงาน
ในแต่ละงาน ผูจ้ดัการจะเป็นผูรั้บงานและลงงานใหก้บัศิลปิน และเป็นผูท้  าสัญญาในการวา่จา้งแต่ละงาน 
ผูจ้ดัการจะตอ้งติดต่อวงดนตรี ทีมงาน แบก็สเตจ ตากลอ้ง ประสานงานใหทุ้กฝ่ายมาในเวลาท่ีเหมาะสม รวมไป
ถึง จองเคร่ืองบินในการเดินทาง โรงแรม และตรวจเช็คกบัทางสถานท่ีวา่มีขอ้ควรระวงัอะไรบา้ง เพื่อทางทีมเรา 
หรือทางวงดนตรี จะไดเ้ตรียมพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์และเคร่ืองดนตรีต่างๆ 
 
1.2   วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

                  1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของต าแหน่งงาน ผูจ้ดัการศิลปินAR (Artist Relation 

                  1.2.2 เพื่อเรียนรู้กระบวนการท างานของค่ายเพลง วอท เดอะ ดกั 
1.3    ขอบเขตของกำรศึกษำ 
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                   เพื่อศึกษากระบวนการท างานในบทบาทหนา้ท่ีของ ผูจ้ดัการศิลปิน จากค่ายเพลง วอท เดอะ ดกั ใน

ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

 

1.4   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

                     1.4.1 ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการท างานจริง และ น าประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติั  
งานสหกิจศึกษา มาประยกุตใ์ชก้บัการท างานในอนาคต 
                     1.4.2 ไดเ้รียนรู้การท างานในบทบาทหนา้ท่ี ผูจ้ดัการศิลปิน     
                     1.4.3 ไดน้ าความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางการจดัการศิลปินในธุรกิจบนัเทิง 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน  
              จากการท่ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาบาทหนา้ท่ี ผูจ้ดัการศิลปิน AR (Artist Relation) บริษทั วอท เดอะ ดกั จ  ากดั 
ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ เอกสารเพื่อใชใ้นการท ารายงานคร้ังน้ี   
              2.1 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการวางแผน การประสานงาน 
              2.2  แนวคิดทฤษฎีทางการจดัการ 
              2.3 แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะการจดัการศิลปิน 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการวางแผน การประสานงาน 
 เทพฤทธ์ิ พิณนาคิเลย ์กล่าววา่ 
การประสานงาน หมายถึง การจดัใหบุ้คคลในองคก์ารท างานสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนั โดยตระหนกัถึง
ภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และเป้าหมายการปฏิบติังาน 
 
2.1.1 วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการประสานงาน คือ 
                  1. เพื่อใหก้ารท างานของหลายๆฝ่ายส าเร็จตามเป้าหมาย 
                  2. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกบัทีมงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
                  3. ท าใหป้ระหยดัเวลาและทรัพยากรในการท างาน 
                  4. เพื่อใหง้านมีคุณภาพ 
 
                ในการท างานจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้การประสานงานระหวา่งนโยบายและวตัถุประสงคข์ององการใหส้อด
คลอ้งง่ายต่อการท างาน โดยจดัใหมี้การประสานงานท่ีครบวงจร คือ การประสานงานท่ีดีจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการ
วางแผนท่ีดี ก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานตาเวลาท่ีก าหนด และ
สถานท่ีในการท างาน ตลอดจนผูรั้บผดิชอบ เพื่อใหส้ะดวกแก่ทุกฝ่าย ในการติดต่อประสานงานเก่ียวกบั
กระบวนการท างาน การประสานงาน ไม่ไดเ้พียงแต่จะจดัใหมี้การประสานงานเท่านั้น แต่ตอ้งใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจ
งานร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ จะเห็นไดช้ดัวา่ขอ้ตกลงท่ีส าคญัของการประสานงานก็คือ ความร่วมมือในการ
ท างาน เพื่อจะช่วยใหก้ารท างานประสบความส าเร็จได ้
 
2.1.2 การส่ือสารกบัการประสานงาน 
บล็อกบรรณสาระความรู้ 
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               การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงมีต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกนัออกไป 
หลกัการส าคญัก็คือ การท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนจะใหค้วามร่วมมือก็ต่อเม่ือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความเขา้ใจวตัถุประสงค ์หรือความตอ้งการขององคก์ร และไม่มีขอ้จ ากดัวา่จะเป็นความร่วมมือประสานงาน
ภายในองคก์รเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะการท างานในท่ีเดียวกนัทุกคนตอ้งเขา้ใจงานท่ีปฏิบติัอยู ่ถา้ขาด
ความเขา้ใจการท างานขององคก์รอาจไม่ส าเร็จตามเป้าหมายได ้
                   การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการส่งสารและความเขา้ใจจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึงหรือ
มากกวา่ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงจ าเป็นของการส่ือความหมาย ถา้ผูรั้บไม่เขา้ใจข่าวสารการส่ือความหมายก็
อาจไม่ประสบความส าเร็จ การท างานตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารท่ีดี ในการประสานงานท่ีดีก็คือ การ
ติดต่อส่ือสารท่ีดีนัน่เอง 
2.1.3 รูปแบบการติดต่อส่ือสารประกอบดว้ย 
 1. ผูส่้งสาร ( Sender) การติดต่อส่ือสารเร่ิมจากผูส่้งสารจะเป็นผูคิ้ดหรือมีความคิดจะแปลงขอ้ความเป็น
รหสั (Encoded) ท่ีสามารถท าใหท้ั้งผูรั้บและผูส่้งเขา้ใจได ้
 2. การใชช่้องทางในการส่งขอ้มูลข่าวสาร (Use of a Channel to Transmit the Message) ขอ้มูลข่าวสาร
จะถูกส่งออกไปตามช่องทางเช่ือมโยงกนัระหวา่งผูส่้งกบัผูรั้บ ข่าวสารจะเป็นค าพดูหรือภาษาเขียน การเลือก
ช่องทางอยา่งเหมาะสมจึงมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. ผูรั้บสาร  (Receiver)  ผูรั้บข่าวสารมีความพร้อมท่ีจะรับข่าวสาร โดยสามารถถอดรหสั (Decode) เป็น
ความคิด ซ่ึงความถูกตอ้งแม่นย  าจะเกิดข้ึนไดเ้ฉพาะเม่ือทั้งผูรั้บและผูส่้งสัมผสักบัส่ิงเดียวกนั 
 4. เสียงรบกวนทีกีดขวางการติดต่อส่ือสาร  (Noise)  ผลกระทบจากเสียงรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บัผูส่้ง
และผูรั้บข่าวสาร ซ่ึงเป็นส่ิงกีดขวางการติดต่อ 
 5. ขอ้มูลป้อนกลบัในการติดต่อส่ือสาร  (Feedback in Communication) การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการติดต่อส่ือสารจะตอ้งมีขอ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีวดัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลของการ
ติดต่อส่ือสาร 
 6. สถานการณ์และปัจจยัขององคก์ารการติดต่อส่ือสาร 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎทีางการจัดการ 
โรเบิร์ต เอช วอเทอร์แมน จูเนียร์ กล่าววา่ 
                     การจดัการ  หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีจะเช่ือมัน่ได้
วา่ กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่
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หนา้ท่ีอนัท่ีจะสร้างและรักษาไวซ่ึ้งสภาวะท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์ดว้ยความพยายามร่วมกนั
ของกลุ่มบุคคล 
2.2.1 ความส าคญัของการการจดัการ 
                     การจดัการมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ร เป็นส่ิงท่ีมาสามารถมองเห็นได ้แต่สามารถวดัและ
ประเมินผลได ้การจดัการท าใหก้ารใชท้รัพยากรมีความคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพในการผลิตผลงาน และยงั
ช่วยใหคุ้ณภาพชีวติของพนกังานดีข้ึน เป็นการแสวงหาวธีิการท างานท่ีดีท่ีสุดและความส าคญัสุดทา้ยก็ คือ การ
จดัการช่วยใหเ้กิดการจา้งงาน ท าใหบุ้คคลในองคก์รมีรายไดแ้ละประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
                  1. มีกระบวนการจดัการท่ีดี จะท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
                  2. การจดัการเป็นเทคนิคท่ีท าใหส้มาชิกในองคก์รเกิดจิตส านึกร่วมกนั ในการปฏิบติังาน  
                  3. การจดัการเป็นก าหนดขอบเขตการท างานของสมาชิกในองคก์าร 
                  4. การจดัการเป็นการแสวงหาวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติังาน 
2.2.2 กระบวนการการจดัการ  (Management  process) 
                1.  การวางแผน  (Planning)  เป็นกิจกรรมอนัดบัแรกท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งมีการตดัสินใจเร่ือง
ต่าง ๆ เตรียมการไวล่้วงหนา้  เช่น  มีการก าหนดเป้าหมาย เพื่อใหก้ารบริหารงานประสบผลส าเร็จ   ดงันั้น
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนอยา่งรอบคอบและรัดกุม 
                 2.   การจดัองคก์ร  (Organizing)   เพื่อใหเ้ป้าหมายท่ีวางแผนไวล่้วงหนา้ประสบผลส าเร็จ   จะมีการ
จดัโครงสร้างองคก์าร   มีการแบ่งงาน  มอบหมายงาน  จดัพนกังานในการปฏิบติังานต่าง ๆ  ในต าแหน่งต่างๆ  
ขององคก์ร  เพื่อใหก้ารประสานงานระหวา่งหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                 3.   การน า  (Leading)   หมายถึง  การสั่งการ   การช้ีแนะ   ของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ใหท้  างานตามค าสั่ง   เพื่อให้การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วง   ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร   ดงันั้น
ภาวะผูน้ า   การจูงใจ  การติดต่อส่ือสาร   จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึง 
                 4.   การควบคุม  (Controlling)  เป็นกิจกรรมขั้นสุดทา้ยของกระบวนการบริหาร  เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบติังานวา่เป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่   ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งก าหนดเกณฑ ์  มาตรฐาน   เพื่อ
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินผล   
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัทกัษะการจัดการศิลปิน 
นิชนนัท ์คงศรี กล่าววา่ 
              การเป็นผูจ้กัการศิลปินนอกจากจะดูแลศิลปินแลว้ จะตอ้งรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
ดว้ย ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการท าธุรกิจทัว่ไป เพื่อจะไดก้ าหนดวา่ใครคือลูกคา้เป้าหมาย และ วางแผนทีม
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สนบัสนุนตลอดจนทรัพยากร เพื่อตอบโจทยลู์กคา้ พร้อมทั้งพฒันาแผนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปิน
และแฟนคลบัรวมทั้งผูส้นบัสนุน 
 
 
ทกัษะการจัดการศิลปิน 
ทกัษะในการจดัการศิลปินส่ิงท่ีส าคญัในการเป็นผูจ้ดัการ คือ การเป็นผูส้นบัสนุนและผลกัดนัศิลปินในทกัษะท่ี
มี ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งรับผดิชอบในการพฒันาศิลปินใหเ้ป็นแบรนดสิ์นคา้ การท าการตลาดกบัศิลปินและพฒันา
ศิลปินใหถึ้งจุดสูงสุดของอาชีพ ในการจดัการศิลปิน ไดแ้บ่งทกัษะของการจดัการงานศิลปินส าหรับผูจ้ดัการ
ศิลปินไวเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี คือทกัษะของผูจ้ดัการศิลปินเองและทกัษะในการจดัการตวัศิลปิน 
              2.3.1 ทกัษะของผูจ้ดัการศิลปินการจดัการศิลปิน  
ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นการจดัการเพื่อเป็นแนวทางในประกอบอาชีพผู ้
บริหารงานศิลปินหรือผูจ้ดัการศิลปิน ไดแ้ก่  
              1. ความเขา้ใจในธรรมชาติมนุษยค์วามเขา้ใจในธรรมชาติมนุษย ์เน่ืองจากผูจ้ดัการศิลปินตอ้งมีการ
ติดต่อส่ือสารกบัคนทัว่ไปท่ีมีพื้นฐานความคิดแตกต่างกนั ผูจ้ดัการศิลปินจึงตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้เขา้ใจในตวั
ศิลปินและลูกคา้ 
               2. ความเป็นผูน้ า ความสามารถในการฝึกสอน  ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งมีความเป็นผูน้าใหก้บัศิลปิน เพื่อ
สร้างความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจใหก้บัศิลปิน เม่ือศิลปินมีความเช่ือถือและไวว้างใจแลว้จึงอนุญาตให้
ผูจ้ดัการเป็นผูว้างแผนดาเนินงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัศิลปิน 
                3. ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งมีความสามารถในการฝึกสอน เพื่อเป็นการน าพาศิลปินไปสู้เป้าหมายในหนา้ท่ี
การงานในระยะยาว ทั้งน้ีผูจ้ดัการศิลปินตอ้งมีความสามารถฝึกสอนในระดบัเบ้ืองตน้ และผูจ้ดัการศิลปินท่ีดี
ควรมีเครือข่ายของผูเ้ช่ียวชาญ เช่น ครูสอนร้องเพลง ครูสอนการแสดงบนเวทีผูน้าออกกาลงักาย ผูฝึ้กการ
สัมภาษณ์ฯลฯ เพื่อช่วยในการพฒันาศกัยภาพของตวัศิลปิน 
                 2.3.2 ทกัษะการจดัการตวัศิลปิน 
 ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งการจดัการในการเพิ่มทกัษะพื้นฐานให้กบัตวัศิลปินไดแ้ก่ ทกัษะในการฝึกฝนหา
ประสบการณ์ ทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะในความเป็นมืออาชีพ 
                1. ทกัษะในการฝึกฝนหาประสบการณ์ การฝึกฝนหรือการมีโอกาสได้ออกงานบ่อย สามารถช่วย
พฒันาการแสดงของศิลปิน ซ่ึงศิลปินจะไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่จากการแสดง การไดอ้อกทางานจริง จนเกิด
ประสบการณ์และสามารถนามาปรับใชก้บัตนเอง วา่ส่ิงใดท่ีควรเพิ่มเติมหรือส่ิงใดท่ีไม่ควรนามาใชดู้ความ
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เหมาะสม จงัหวะต่างๆ รวมถึงการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เพื่อน าไปปรับปรุงการโชว ์การฝึกฝน การแสดงสด การ
ไดอ้อกงานจริงๆ จะช่วยเติมประสบการณ์ใหก้บัศิลปินและสร้างความมัน่ใจใหก้บัตวัศิลปิน 
                 2. ทกัษะทางดา้นการส่ือสาร ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งฝึกทกัษะใหศิ้ลปินรู้จกัการส่ือสาร ไปยงัผูส้นบัสนุน
ในตวัศิลปินเก่ียวกบัเร่ืองงานดว้ยตวัเอง รวมถึงการส่ือสารไปยงัฐานแฟนคลบักลุ่มผูช้มศิลปินควรมีกาส่ือสาร
ระหวา่งแฟนคลบัอยูเ่สมอ ยกตวัอยา่งเช่น การแจง้วา่มีผลงานอะไรออกใหม่หรือบอกเวลาและสถานท่ีในการ
แสดงคร้ังต่อไป และยงัตอ้งส่ือสารกบัแฟนๆ ในอินเตอร์เน็ตและแฟนๆทัว่ๆ ไป เพื่อน าเสนอตวัเองและผลงาน 
และตอ้งลงประกาศเร่ือยๆ การส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองน้ีจะทาใหศิ้ลปินสามารถท าใหแ้ฟนๆ มาเยีย่มชมเวบ็ไซต์
เร่ือยๆ และยงัคงใหค้วามสนใจในตวัศิลปินต่อไป ส่ิงส าคญัในการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายของศิลปิน คือ ตอ้ง
รู้จกัคนท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนขั้นต่อไปในสายอาชีพ น่ีเป็นส่ิงท่ีศิลปินตอ้งท าเพื่อจะเอาขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล
ต่างๆ และใหพ้วกเขาเหล่านั้นไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีศิลปินท าอยา่งต่อเน่ือง 
                    3. ทกัษะในความเป็นมืออาชีพ ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งฝึกทกัษะใหศิ้ลปินมีความเป็นมืออาชีพ ตอ้ง
สร้างความประทบัใจท่ีดีในการแสดงและโชวถึ์งความเป็นมืออาชีพของศิลปิน ผูส้นบัสนุนใชค้วามเป็นมืออาชีพ
ของศิลปินวดัความกา้วหนา้ในอาชีพศิลปิน ศิลปินควรมีการฝึกฝนตวัเองอยูเ่สมอ และควรมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกลุ่มแฟนคลบัผูติ้ดตาม เพื่อใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของประชาชน ซ่ึงจะนามาซ่ึงความส าเร็จในอาชีพศิลปิน 

 
 

 



 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั วอท เดอะ ดกั จ  ากดั 

 
 

ภาพท่ี 3.1 โลโก ้วอทเดอะดกั 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีเดินทางไปบริษทั วอทเดอะดกั 
ตั้งอยูท่ี่ บริษทั วอท เดอะ ดกั จ  ากดั 

25/4 ซอย พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน 
เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 



 

 

3.2  ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
                   บริษทั วอท เดอะ ดกั จ  ากดั เป็นกลุ่มธุรกิจ และ กลุ่มค่ายเพลง ประสานงานกบัฝ่ายโปร
ดกัชัน่ ฝ่ายผลิตสินคา้ ฝ่ายจ าหน่าย ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองลิขสิทธ์ิทั้งเพลง 
(sound recording) และมิวสิกวดีิโอ ,จดัการเก่ียวกบั A&R ,ดูแลสัญญาศิลปินและผูจ้ดัการศิลปิน 
เป็นค่ายเพลงท่ีมีไซส์ขนาดกลาง มีบทบาทเป็นอยา่งมากในวงการดนตรีปัจจุบนั หลายวงท่ีก าลงั
โลดแล่นก็มาจากค่ายไซส์ขนาดกลางน้ี การขยายตวัจากค่ายเพลงอินด้ีเม่ือสัก 4-5 ปีก่อน มาเป็นค่าย
ขนาดกลาง หน่ึงในค่ายท่ีมีผลงานโดดเด่นก็คือ What The Duck โดยการบริหารงานโดย 3 หวัเรือ
ใหญ่ ก็คือ 
 1. คุณมอย สามขวญั ตนัสมพงษ ์จะดูแลเร่ืองของการต่อยอดศิลปิน ท างานร่วมกบัพี่บอล เพื่อให้
ศิลปินสามารถสร้างคอนเทนตเ์องได ้                
2. คูณบอล ต่อพงศ ์จนัทบุบผา มีหนา้ท่ีรับผดิขอบในการหาศิลปิน 
3. คุณออน ชิชญาส์ุ กรรณสูต ท างานร่วมกบัพี่มอย เม่ือศิลปินเร่ิมสามารถสร้างคอนเทนตก์็จะส่ง
เขา้สู่ตลาดในดา้นอ่ืน เพื่อให้กวา้งมากข้ึน 
ทั้ง 3 คนมีส่วนร่วมผลกัดนั ใหเ้จา้เป็ดแห่งวงการเพลง กลายเป็นเป็ดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน     
 
3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
ตารางท่ี 3.3 รูปแบบการจดัองคก์ร  

 



 

3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

        AR (Artist Relation) ผูจ้ดัการศิลปิน บริษทั วอทเดอะดกั 

3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

       นาย อลงกรณ์ วรเวชธนกุล ต าแหน่ง ผูจ้ดัการศิลปิน AR (Artist Relation)  

       นาย นฐัพงษ ์สุทธิวรีิสรรค์  ต  าแหน่ง ผูจ้ดัการศิลปิน AR (Artist Relation)  

3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

        3.6.1 ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

        3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติังาน จ. – ศ. เวลา 10.30 – 19.00 น. (และงานนอกวนัเวลาตามงานอี

เวน้ท)์ 

3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สัปดาห์ท่ี 1 ศึกษาการท างานในต าแหน่ง AR 
สัปดาห์ท่ี 2 เช็คตารางศิลปินในค่ายทุกวง รับงานใหศิ้ลปินและประสานงานโชว ์
สัปดาห์ท่ี 3 ดูแลศิลปินออกงาน Event เล่นตามร้าน งาน Jam Night 
สัปดาห์ท่ี 4 ท าสัญญาและลิขสิทธ์ิ 
สัปดาห์ท่ี 5 ดูแลศิลปินออกงาน Event เล่นตามร้าน งาน Jam Night 
สัปดาห์ท่ี 6 วางแผนโปรเจกตค์อนเสิร์ต  Krungsri GIFT presents แสตมป์ เดอะ

ทอย 
สัปดาห์ท่ี 7 และประชุมกบัลูกคา้ เช็คโลเคชัน่ 
สัปดาห์ท่ี 8 หาขอ้มูลศิลปิน ท า Proposal เสนองานท าคอนเสิร์ต 
สัปดาห์ท่ี 9 เตรียมงานคอนเสิร์ตท่ีShow DC งาน Krungsri GIFT presents 
สัปดาห์ท่ี 10 ดูแลศิลปินออกงาน Event เล่นตามร้าน งาน federbräu 
สัปดาห์ท่ี 11 วางแผนโปรเจกตค์อนเสิร์ตชนุดม   
สัปดาห์ท่ี 12 ประชุมกบัลูกคา้เร่ืองคอนเสิร์ต เช็คโลเคชัน่ 
สัปดาห์ท่ี 13 รับงานใหศิ้ลปินและประสานงานโชว ์
สัปดาห์ท่ี 14 ประชุมงานโปรเจกตค์อนเสิร์ตชนุดม   
สัปดาห์ท่ี 15 เช็คตารางศิลปินในค่ายทุกวง รับงานใหศิ้ลปินและประสานงานโชว ์
สัปดาห์ท่ี 16 ดูแลศิลปินออกงานมินิคอนเสิร์ต JOOX Weekly Update 

3.4 ตารางการท างานแต่ละสัปดาห์ 
 



 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

3. โน๊ตบุค๊ 

4. กลอ้งDSLR 
5. โทรศพัทมื์อถือ 

 
ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word  

2. โปรแกรม Microsoft powerpoint 

3. โปรแกรม Microsoft Excel 
4. โปรแกรม Photoshop 

5. โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

6. แอพพลิเคชัน่ Gmail 

7. แอพพลิเคชัน่ Drive 

8. แอพพลิเคชัน่ Calender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

                 หลงัจากท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั วอท เดอะ ดกั จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 ในต าแหน่ง ผูจ้ดัการศิลปิน AR (Artist Relation) ท าใหไ้ดรั้บ
ความรู้ และประสบการณ์มากมายในการท างาน โดยมีขั้นตอนในการท างานโดยรวมดงัน้ี 
 
1. เช็คคิวงานของศิลปินแต่ละวงในค่ายเพือ่ลงงานให้กบัศิลปิน 
           ในการดูคิวงานของศิลปิน ผูจ้ดัการศิลปินทุกคนตอ้งมี ปฏิทินของค่าย เพื่อดูคิวงาน ในการ
รับงานหรือเช็คงานศิลปินแต่ละวง  
           ในแต่ละสัปดาห์ หรือ ในแต่ละเดือน ฝ่าย ผูจ้ดัการศิลปิน AR (Artist Relation)  จะตอ้ง
อพัเดตงานใหก้บัฝ่ายออนไลน์ เพื่อฝ่ายออนไลน์จะน าไปโพสในเพจของค่าย  
            การรับงานในแต่ละงานลูกคา้จะโทรมาวา่จา้งศิลปิน ตามวนัเวลา สถานท่ีท่ีผูว้า่จา้งระบุไว ้
ผูจ้ดัการศิลปินตอ้งดูวนัเวลาของศิลปินวา่สะดวกท่ีจะรับงานหรือไม่ ถา้เป็นวนัวา่งก็สามารถรับงาน
นั้นได ้แต่จะตอ้งไม่ลงสถานท่ีซ ้ าถา้ยงัไม่ครบ30วนัท่ีศิลปินวงนั้นๆเคยไปเล่น การติดต่องานนั้น
จะตอ้งรู้บดัเจตของแต่ระวงท่ีแตกต่างกนัออกไป เพื่อบอกราคาในการติดต่องานในแต่ละงาน 
เพราะแต่ละวง แต่ละสถานท่ีจะมีราคาท่ีไม่เหมือนกนั 
 

 
รูปท่ี 4.1 ตารางลงงานศิลปินทั้งหมดในค่าย  



 

 

 
 

รูปท่ี 4.2  รูปงานอีเวน้ทข์องศิลปินท่ีอพัเดตแลว้แต่ละสัปดาห์ 
 
 

  
 

รูปท่ี 4.3 ตารางราคาในการออกงาน 
 
 
 



 

2. ประสานงานระหว่างลูกค้าหรือทางสถานทีใ่นเร่ืองเวลา Sound Check และ Show 
             หลงัจากรับงานในแต่ละงาน ก็จะมีการลงงานใหศิ้ลปินในการติดต่องานในตอนแรก 
ผูจ้ดัการศิลปินจะรู้รายละเอียดเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัเบอร์ติดต่อเจา้ของงาน สถานท่ี ท่ีไดบ้นัทึกไว ้และ
พอใกลว้นังาน ผูจ้ดัการศิลปินจะตอ้งโทรกลบัไปสอบถามเร่ืองของ เบอร์โรศพัทซ์าวดเ์ช็คของร้าน 
และสอบถามเวลาโชว ์เวลาซาวดเ์ช็ค เพื่อประสานงานกบัทางทีมศิลปินกบัวงเคร่ืองเสียง จะได้
เตรียมเวลาใหก้ารเซ็ตเคร่ืองดนดรี และศิลปินจะไดถึ้งงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการโชว ์ 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 ตารางลงงานศิลปิน รายละเอียดการลงงาน 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 ภาพขอ้มูลการติดต่อแกไ้ข 
 
 



 

 

3. ดูแลศิลปินเวลาออกงาน Event หรือ Concert ต่างๆ 
             การออกงานโชว ์เวลาซาวดเ์ช็คกบัเวลาโชวก์็จะห่างกนั อยา่งเช่น โชวป์ระมาณ 4 – 5 ทุ่ม 
ทางทีมแบค็อพัจะตอ้งมาซาวดเ์ช็คเสียงประมาณ 12.30 น. หรือในเวลาท่ีไดน้ดักล่าวกนัไวล่้วงหนา้
แลว้ แต่พอถึงวนัผูจ้ดัการจะตอ้งย  ้าอีกคร้ัง ในเร่ืองของสถานท่ีและเวลาของทีมแบค็อพั และ ตวั
ศิลปินเอง ในเวลาซาวดเ์ช็คเสียง ผูจ้ดัการจะตอ้งมาดูความเรียบร้อยต่างๆจนกวา่จะซาวดเ์ช็คเสียง
จนเสร็จวา่ไม่มีปัญหาอะไร แลว้กลบัมาอีกคร้ังในตอนก่อนใกลโ้ชวป์ระมาณ 2 ชัว่โมง  
 

 
 

รูปท่ี 4.6 Sound Chack Event งาน federbräu 
 

 
รูปท่ี 4.7 วง Whal&Dolph เซ็ตเคร่ืองดนตรี 

 
 



 

 
 

รูปท่ี 4.8 The TOYS Show งาน Cat T-Shirt 
 

 
 

รูปท่ี 4.9 Event งาน Jamnight ศิลปินวง The PaKinson 
 



 

 

 
  

รูปท่ี 4.10 Event งาน federbräu 
 
4. การจัดการปัญหาที่เกดิขึน้กบัศิลปินในหน้างาน 
             ผูจ้ดัการศิลปินจะตอ้งมาถึงหนา้งานก่อนศิลปิน เพราะเวลาเป็นเร่ืองส าคญัในการท างาน 
อยา่งบางวงศิลปินเคา้จะตรงต่อเวลากนัมาก  ผูจ้ดัการศิลปินจะตอ้งมาเตรียมหนา้งานประสานงาน
กบัทางร้านในเร่ืองของ ท่ีจอดรถศิลปิน ท่ีพกัศิลปิน ควรจดัหาท่ีพกัท่ีค่อนขา้งใหค้วามส่วนตวัหลบ
สายตาลูกคา้พอสมควร 
และบางงานถา้ศิลปินจะตอ้งแต่งหนา้หรือแต่งตวั ก็จะตอ้งแจง้เวลาใหศิ้ลปินเผื่อเวลาในส่วนตรงน้ี
ดว้ย ทางร้านหรือทางสถานท่ีจะถ่ายภาพหนา้ร้านหรือถ่ายภาพกบัเจา้ของร้าน  ก็จะตอ้งแจง้ผูจ้ดัการ
ไวก่้อนล่วงหนา้และในส่วนส่ือถา้จะมีการขอสัมภาษณ์ก็ควรแจง้ผูจ้ดัการล่วงหนา้เช่นกนั เพื่อทาง
ผูจ้ดัการจะตอ้งจดัการเร่ืองเวลา และความเป็นส่วนตวัให้กบัศิลปิน  
              ในส่วนของการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ทั้งในเน้ืองานและกบัตวัศิลปินเอง มีบางคร้ังท่ีศิลปิน
ตอ้งเขา้งานแลว้แต่อารมณ์ไม่พร้อม ผูจ้ดัการก็ตอ้งท าให้เขา ไปต่อกบังานต่อไปได ้ตอ้งไว ตอ้งดู
ศิลปินตลอดเวลาวา่รู้สึกยงัไงอยู ่ตอ้งรู้จกัระงบัอารมณ์ตวัเอง และช่วยระงบัอารมณ์คนอ่ืน ผูจ้ดัการ
ตอ้งคิดเผือ่วง วา่จะเกิดอะไรข้ึนไดบ้า้ง ตอ้งคอยเตือนทั้งตวัเองและศิลปิน  



 

 

 
 

รูปท่ี 4.11 สิงโต น าโชค สัมภาษณ์เปิดตวัอลับั้ม 
 

  
 

รูปท่ี 4.12 สิงโต น าโชค และ The TOYS นัง่พกัดา้นหลงั 
 



 

 

 
รูปท่ี 4.13 ศิลปิน Whal&Dolph แต่งหนา้งานคอนเสิร์ต Cat T-Shirt 

5. ท าสัญญาระหว่างลูกค้ากบัศิลปินในการว่าจ้าง ท าลขิสิทธ์ิในการขอใช้เพลง 
                 การท างานในแต่ละคร้ังในส่วนของงาน Event หรือ Concert จะตอ้งมีการท าสัญญาทุก
คร้ัง เป็นสัญญาระหวา่งการวา่จา้งศิลปินในงานต่างๆโดยผูจ้ดัการศิลปินจะตอ้งเป็นผูท้  าข้ึนและส่ง
ใหฝ่้ายบญัชีตรวจสอบ จึงส่งตอใหก้บัทางลูกคา้หรือผูว้า่จา้ง เร่ืองการท าลิขสิทธ์ิ 
         1.เช็คSong List ของศิลปินท่ีดูแลก่อนวา่เขาเล่นเพลงของใคร ค่ายไหน และท าการติดต่อไปท่ี
ค่ายนั้นๆเพื่อตกลงเร่ืองค่าใชจ่้ายลิขสิทธ์ิ มีทั้งแบบเหมาและแบบรายเพลง ส่วนใหญ่จะใชใ้น
คอนเสิร์ตใหญ่ๆ ถา้เล่นตามร้านหรืองานต่างๆไม่ค่อยเล่นเพลงคนอ่ืน 
          2.คนท่ีจะขอลิขสิทธ์ิเพลงของศิลปินเราไปใช ้ตอ้งประสานงานกบัทางศิลปินและค่ายวา่เรา
จะเก็บค่าลิขสิทธ์ิเท่าไหร่ 
          ลิขสิทธ์ิ จะตอ้งดูวา่ ใครเขียนท านอง และ ค าร้อง   
6. ควบคุมดูแล ตลอดจนสร้างศิลปินให้เป็นที่รู้จัก 
          นอกจากการจดัการในเร่ืองการท างานแลว้ ผูจ้ดัการศิลปินจะตอ้งมีการสร้างภาพลกัษณ์
ศิลปิน โดยวางภาพลกัษณ์ของศิลปินตามรูปแบบงานของศิลปิน แลว้น ามาพฒันาต่อโดยการปรับ
ใหช้ดัเจนมากข้ึน และในบางคร้ังผูจ้ดัการศิลปินจะตอ้งเสนองานขายงานๆหาผูส้นบัสนุนในการท า
คอนเสิร์ตต่างๆใหก้บัศิลปิน เพื่อใหศิ้ลปินโชวต์วับ่อยคร้ังและเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  
 
 
7. โปรเจกต์คอนเสิร์ต 
โปรเจกตท่ี์ไดร่้วมท ากบัทางค่าย คือ ชนุดม Concert ศิลปินหลกัคือวง ชนุดม 



 

 และ Concert  Krungsri Gift presents  Krungsri Gift charity concert  ศิลปินหลกั คือ แสตมป์ อภิ
วชัร์ และ THE TOYS สองโปรเจกตน้ี์จะมีส่วนตั้งแต่ ท าPoposal ขายงานใหก้บัลูกคา้ คุยงานกบั
ลูกคา้ วางแผนงาน หา Location และประสานงาน เช็คคิวศิลปินดีลเร่ืองวนัซอ้มวนัโชว ์ จนถึง ดูแล
ในวนั SHOW  
 

 
รูปท่ี 4.14 โปสเตอร์คอนเสิร์ตงานกรุงศรี 

 

 
รูปท่ี 4.15 บรรยากาศงานคอนเสิร์ตงานกรุงศรี 

 
 
 



 

 

ตวัอยา่งสคริป 

Time Script 
 
15.00 น. 
Gate Entrance 

สวสัดีครับ สวสัดีทกุทา่นท่ีอยูก่นัท่ี Show DC แหง่นีค้รับ ขอต้อนรับ
ทกุทา่นเข้าสูค่อนเสิร์ต  Krungsri Gift presents Gift for Give charity 
Concert คอนเสิร์ตการกศุลเพ่ือมอบให้กบัมลูนิธิ.......... ผม โจ้ก 
เกียรติยศ เกียรตสิงูสง่  
รับหน้าท่ีเป็นพิธีกรครับ ก่อนอ่ืนต้องบอกเลยครับวา่งานนีเ้ร่ิมมาจาก 
โปรเจค Gift ของขวญัจากใจนะครับ เราคงได้เคยฟังเพลง “ของขวญั” 
จากวง Musketeers เช่ือวา่ทกุคนช่ืนชอบเพลงนีก้นัอยูแ่ล้วนะครับ 
และเพลงนีจ้งึเป็นท่ีมาท่ีไปในการจดัคอนเสิร์ตในรอบนีค้รับ เพ่ือน า
รายได้มอบเป็นของขวญัให้กบัมลูนิธิ....  นอกจากคอนเสิร์ต ท่ีก าลงัจะ
เกิดขึน้แล้วในวนันีค้รับ เรายงัมีของเพ่ือมาประมลู สมทบทนุมอบให้
มลูนิธิอีกด้วย สิ่งของเหลา่นัน้เราได้มาจากศลิปินในคา่ย what the 
duck ท่ีให้ของมาร่วมประมลูด้วยซึง่เป็นของศลิปินทัง้ 4 ศิลปิน เราได้
เปิดประมลูกนัไปแล้วตัง้แตว่นัท่ี………………  มีทัง้ของจากพ่ีสิงโต 
น าโชค , เท็น  Musketeers ,  เป้ อารักษ์ และ แป้งโกะ ถ้าทา่นใด
พลาดการประมลูของจากทัง้ 4 ศลิปินไป อยา่เพิ่งเสียดายครับ ในงาน
นีย้งัมีของประมลูจากศลิปินท่ีมาเลน่คอนเสิร์ตให้เราในวนันีด้้วยนัน่ก็
คือ The TOYS และแสตมป์ อภิวชัร์ ทา่นไหนอยากได้อย่ารอช้าครับ 
มาร่วมประมลูกนั ถือวา่ร่วมสมทบทนุเพ่ือมลูนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ์กนันัน่เองครับ 
 
จากท่ีเราร่วมกนัประมลู ร่วมกนับริจาค ได้บญุกนัแล้ววนันีเ้ราก็ยงัมี
ความสขุ ความสนกุจากคอนเสิร์ตอีกด้วยครับ แตต้่องอดใจรอกนัก่อน
นะครับ แตก่่อนเราจะเข้าไปดคูอนเสิร์ตกนัด้านในฮอลล์ โจ้กขอพาทกุ
ทา่นไปเดินชมตามบธูของแตล่ะบธูท่ีอยู่บริเวณรอบๆงานกนัก่อนครับ 
 
บธูท่ี 1 กรุงศรี BFF&KMA&Debit  
บธูท่ี 2 กรุงศรีเครดิตการ์ด    
บธูท่ี 3 มลูนิธิหวัใจแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชถูมัป์ 



 

 

บธูท่ี 4 Donation Game  
บธูท่ี 5 Display กรุงศรี 
บธูท่ี 6 กรุงศรี Gift จดุจ าหน่ายของและรับบริจาก 
(พดูคยุกบัทีมงานแตล่ะบธู มีกิจกรรมอะไรบ้าง สอบถามคร่าวๆ) 
ขอบคณุมากครับ และเราไปบธูตอ่ไปกนัเลยดีกวา่ครับ 
เป็นบธูของ Krungsri Gift  
ขอบคณุมากครับ และเราไปบธูตอ่ไปกนัเลยดีกวา่ครับ 
เรามาอยู่กนัท่ีจดุจ าหนา่ยของและรับบริจาคครับ จดุนีจ้ะมี
..................................... และอีกสกัครู่จดุนีจ้ะมีการประมลูของ
เกิดขึน้ครับทกุทา่น อยา่งท่ีโจ๊กได้บอกไปว่ายงัมีของท่ีมารวมประมลู
จากศลิปินอีก 2 ศลิปินนัน่ก็คือ The TOYS และ แสตมป์ อภิวชัร์ 
เพราะฉะนัน้ห้ามพลาดกนันะครับ อีกสกัครู่เดียว และในตอนนีเ้รา
กลบัไปกนัท่ีจดุประมลูกนัดีกวา่ครับ เพ่ือท่ีจะประกาศรายช่ือผู้ ท่ีร่วม
ประมลูของจาก 4 ศลิปิน ผา่นทางเว็ปไซต์ท่ีได้เร่ิมประมลูกนัมาจนถึง
วนันีค้รับ ว่าทา่นใดจะได้ของจากศลิปินคนไหนกนับ้าง  

  

 
15.30 น. 
ประกาศรายช่ือ 
ผู้ ท่ีได้ของประมลู  
ท่ีจดุประมลู 

และในชว่งนีค้รับเราจะมาประกาศรายช่ือผู้ ท่ีได้ประมลูของจากศลิปิน
ทัง้ 4 ศลิปินกนัครับ จาก แป้งโกะ ,เป้ อารักษ์ ,เท็น Musketeers  
และสิงโต น าโชค มาดกูนัสิครับวา่ท่านใดจะได้ของประมลูชิน้ไหนจาก
ศลิปินคนไหนไปกนั มาเร่ิมของจาก 
ศลิปินท่านแรกเลยครับเป็น.........(ของอะไร)  
จากแป้งโกะ (ศลิปิน) ผู้ ทีได้ของจากแป้งโกะไปคือ.......  
จากเป้ อารักษ์ 
จากเท็น Musketeers 
จาก สิงโต น าโชค 
 
ยินดีและขอขอบคณุผู้ประมลูทกุๆทา่นนะครับ ท่ีได้ร่วมสบทบทนุเพ่ือ
มอบให้มลูนิธิหวัใจแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
และวนันีก็้ขอให้ทกุๆทา่นท่ีอยูใ่นงาน   
Gift for Give charity Concert presents by  



 

 
Krungsri Gift มีความสขุ กบัคอนเสิร์ตท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ทางด้านใน
ฮอล แตใ่นชว่งนีโ้จ๊กขอตวัไปเดนิดตูามบธูก่อน และอีกไมน่านตอ่จาก
นีใ้นชว่ง 16.00 มาพบกบัโจ๊กอีกรอบ กบัการประมลูของจาก  
The TOYS และแสตมป์ อภิวชัร์ ในทางด้านจดุรับบริจาคทางด้าน.... 
ทา่นไหนอยากได้ของจากศลิปินทัง้สองทา่นนี ้สามารถมาร่วมประมลู
เพ่ือมอบให้มลูนิธิหวัใจแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ได้ อีก
ซกัครู่เดียวแล้วพบกนัท่ีบธูรับบริจาคครับ สวสัดีครับ 

  

 
16.00 น. – 16.30 น. 
ประมลูของ The 
TOYS 
แสตมป์ อภิวชัร์ 
 
# ท่ีบธูรับบริจาค  

สวสัดีครับกลบัมาพบกนัอีกครัง้แล้วครับกบัการประมลูของจากศลิปิน
ท่ีโจ๊กได้เกร่ินไปในชว่งแรก นัน่ก็คือของจาก The Toys และแสตมป์ 
อภิวชัร์  
นัน่เองครับ มาครับ เดนิกนัเข้ามาร่วมประมลูกนัครับ เราจะเร่ิมการ
ประมลูกนัเลยนะครับ แตก่่อนท่ีจะประมลู ผมขอแจ้งกตกิาให้ฟังกนั
ก่อนนะครับ 
การประมลูราคาเร่ิมต้นท่ี 900 บาททา่นใดให้มากกว่านีย้กมือขึน้แล้ว
แจ้งราคาได้เลยครับ จะมีทีมงานคอยดอูยูน่ะครับ ถ้าผมนบั1-3 ถ้าไม่
มีทา่นใดยกมือแสดงวา่ราคาประมลูเทา่กบัยอดการยกมือครัง้ลา่สดุ
นะครับ  
ในชว่ง Meet & Greet ผู้ ท่ีชนะการประมลูในครัง้นี ้จะได้รับของประมลู  
กบั 2 ศลิปินโดยตรงเลยครับ 
 
เรามาเร่ิมท่ีของชิน้แรกกนัเลยดีกวา่ครับ ของ แสตมป์ อภิวชัร์ 
จะเร่ิมท่ี 900 บาท เร่ิมครับ     มีใครให้มากกวา่นีไ้หมครับ 
1 2 3 ยอดสงูสดุในการประมลูอยูท่ี่......... คณุ.................  
ขอบคณุมากครับ 
 
เรามาเร่ิมท่ีของชิน้แรกกนัเลยดีกวา่ครับ ของ The TOYS 
เร่ิมท่ี 900 บาท เร่ิมครับ     มีใครให้มากกวา่นีไ้หมครับ 
1 2 3 ยอดสงูสดุในการประมลูอยูท่ี่......... คณุ.................  
ขอบคณุมากครับ 
 



 

 

 
รูปท่ี 4.17 โปสเตอร์งาน ชนุดมคอนเสิร์ต 

 

ขอบคณุผู้ ร่วมประมลูทกุๆท่านมากครับ และขอแสดงความยินดีกบัผู้ ท่ี
ได้ของประมลูไป ได้ท าบญุกนัไปแล้ว และในอีกไมน่านทางด้านในทกุ
ทา่นจะได้พบกบัคอนเสิร์ต The TOYS และ แสตมป์ อภิวชัร์ ขอให้ทกุ
ทา่นมีความสขุกบั Gift for Give charity Concert presents by  
Krungsri Gift ส าหรับตอนนี ้โจ้กขอตวัไปก่อน สวสัดีครับ 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
รูปท่ี 4.18 Poposal ชนุดมคอนเสิร์ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
                จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา บริษทั วอท เดอะ ดกั จ  ากดั เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่
วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โดยไดรั้บมอบหมายงาน ในต าแหน่ง ผูจ้ดัการศิลปิน 
(Artist Relation) จึงไดท้ราบกระบวนการการจดัการดูแลศิลปินทั้งหมด และยงัไดค้วามรู้ใหม่ๆจาก
การท างานทั้งหมดน้ี เพื่อใชเ้ป็นประสบการณ์ในการท างาน และจะไดน้ าไปปรับปรุงใชก้บัการ
ท างานในอนาคต  และใชใ้นการท างานจริง  
                 จากการฝึกปฏิบติังานดงักล่าวมีกระบวนการท างานดงัต่อไปน้ี 
 
1. เช็คคิวงานของศิลปิน  
            ดูวนัเวลาในตารางงานวา่ศิลปินแต่ละวงในค่ายนั้นสะดวกท่ีจะรับงานหรือไม่ ตอ้งคอยเช็ค
และสรุปคิวแต่ละเดือนเพื่อลงงานใหก้บัศิลปิน 
 
2. ประสานงาน 
             ประสานงานระหวา่งลูกคา้หรือทางสถานท่ีในเร่ืองเวลา Sound Check และ Show  รวมถึง
ประสานงานกบัตวัศิลปินและวงโดยตรง นอกจากเวลา Sound Check และ Show  จะตอ้ง
ประสานงานในเร่ืองของ ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม รวมถึงรถรับส่งดว้ย 
 
3. ดูแลศิลปินเวลาออกงาน 
              จะตอ้งพาศิลปินไปออกงาน Event หรือ Concert ต่างๆ โดยมีเราเป็นผูดู้แลคอย
ประสานงาน 
 
4. แกปั้ญหาหนา้งาน 
              ในหนา้งาน ตั้งแต่ไปถึงสถานท่ีจนถึงตอนข้ึนโชว ์เราจะคอยดูความเรียบร้อยและคอย
แกปั้ญหากบัสถานการณ์ต่างๆ  Manage ทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัศิลปินในหนา้งาน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ
ลูกคา้มีปัญหา สถานท่ีมีปัญหา หรือตวัศิลปินเองมีปัญหา เราตอ้งคอยจดัการใหส้ถานการณ์ดีข้ึนให้
ได ้โดยใชว้ธีิท่ีไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายแก่วง หรือกบับริษทั 
 
5. ท าสัญญาระหวา่งลูกคา้กบัศิลปินในการวา่จา้ง  



 

 

               การออกงานในแต่ละคร้ังท่ีเป็นงาน Event หรือ Concert จะตอ้งท าสัญญาวา่จา้งระหวา่ง

ลูกคา้กบัวงท่ีถูกวา่จา้งข้ึน ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่7วนั ผูจ้ดัการจะตอ้งเป็นผูท้  าสัญญาและ

ส่งใหฝ่้ายบญัชีตรวจเร่ืองตวัเลขค่าตวัศิลปิน และน าไปใหผู้บ้ริหารเซ็นอนุมติั เพื่อส่งไปใหก้บัทาง

ลูกคา้รับทราบสัญญา 

    

6. สร้างศิลปินใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

               บางคร้ังผูจ้ดัการศิลปินจะตอ้งเสนองานขายงานๆหาผูส้นบัสนุนในการท าคอนเสิร์ตต่างๆ

ใหก้บัศิลปิน เพื่อใหศิ้ลปินโชวต์วับ่อยคร้ังและเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

 

5.2  ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
              
           5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
               ท  าใหไ้ดเ้รียนรู้กระบวนการท างานของบริษทัท่ีเป็นค่ายเพลงขนาดเล็กแต่สามารถท าให้
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงไดม้ากมาย ไดเ้รียนรู้การท างานใหต้ าแหน่งหนา้ท่ี ผูจ้ดัการศิลปิน AR (Artist 
Relation) วา่จริงๆแลว้ในต าแหน่งหนา้ท่ีน้ีจริงๆแลว้เป็นอยา่งไรจะตอ้งควบคุมศิลปินแบบไหน ค า
วา่ดูแลและจดัการ เราตอ้งดูแลประมาณไหน และควบคุมจดัการในเร่ืองใดบา้ง  การไดม้า
ปฏิบติังานท าใหรู้้จกัการวางแผนเร่ืองของเวลา การเจรจาพดูคุยกบัผูอ่ื้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญัของการ
ท างานในทุกๆท่ี การปฏิบติังานสหกิจในคร้ังน้ีท าใหเ้ราไดป้ระสบการณ์มากมายไปพฒันาต่อใน
การท างานในอนาคตได ้
 
           5.2.2  ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
                เร่ืองของอายท่ีุท าใหท้  าตวัล าบากในช่วงแรก เพราะผูจ้ดัการศิลปินจะตอ้งดูแลจดัการควม
คุมคนใหไ้ด ้ดว้ยความท่ีอายุนอ้ยท าใหดู้ไม่น่าเช่ือถือ และท าใหค้นอ่ืนๆเช่ือฟังยาก  
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