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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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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
“นัก ร้ อ ง” คํา นี มี ค วามหมายมากมายและครอบคลุ ม กว้า งขวางในความรู ้ สึ ก ของผู ้ฟัง
ในปั จจุ บัน เมื อเอ่ ย ถึ ง “นัก ร้ อ ง” สิ งที ติ ด ตามมาในมโนความคิ ด คื อ บุ ค ลิ ก หน้า ตา ท่ า ทาง
การแสดงออก ความสามารถ ความมี ชื อเสี ยง อุ ป นิ สั ย การใช้ ชี วิ ต และอี ก หลายๆอย่ า ง
นอกเหนือจาก “เสี ยงร้อง” ทีดูจะกลายเป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ งทีไม่สลักสําคัญเท่าใดนักสําหรั บ
การได้ชือว่าเป็ น “นักร้อง” ในปัจจุบนั 1
ผลงานเพลงไทยสากลต่ า งๆนัน จะสามารถสร้ า งความประทับ ใจจากผู ้ฟั ง ได้ด้ ว ย
องค์ประกอบหลายประการ เช่ น เนื อหาของเพลง ท่วงทํานองดนตรี การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
และที สํ า คัญ คื อ การขับ ร้ อ ง รวมทังการแสดงออกของตัวศิ ล ปิ นเพลงไทยสากลนันเอง ซึ งมี
ความสําคัญ อย่างมากในฐานะทีเป็ นผู ้สร้ า งความประทับใจแรกเริ ม ทีสามารถดึ งดูดให้ผู ้ชมผู้ฟัง
เกิ ด ความสนใจ ทังจากรู ป ร่ า งหน้ า ตา บุ ค ลิ ก ภาพ นําเสี ยง ลี ล าการร้ อ ง การแสดง ซึ งศิ ล ปิ น
ทีจะประสบความสําเร็ จส่ วนมากต้องมีความพร้อมในคุณลักษณะเหล่านี อยู่ด้วย นอกเหนื อไปจาก
การร้ อ งเพลงทีดี ซึ งถ้ามี พร้ อ มกันทังหมดก็ จะเสริ มความเด่นของทังตัวศิ ลปิ นและผลงานเพลง
จนกลายเป็ นนัก ร้ อ งดัง เป็ นที นิ ย ม มี ค นติ ด ตามผลงานมากมาย เรี ย กว่ า เป็ นคนมี ชื อเสี ย ง
ซึ งมักจะเป็ นชื อเสี ยงทีดีเ ป็ นทีนิ ยมชมชอบ ซึ งศิ ลปิ นคนใดก็ตามทีได้รับความสนใจ ได้รับความ
ชืนชมจากประชาชนทังส่ วนตัว และผลงานเพลงพร้ อ มๆกันแล้ว ถือ ได้วา่ เป็ นความสําเร็ จสุ ดยอด
ทีศิ ลปิ นจะได้รับ2
จากคํา กล่ า วเหล่ านี จึ ง จะเห็ น ได้ว่า กระบวนการพัฒ นาศิ ลปิ นนันมีค วามสํ า คัญ ในการ
ก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ลัก ษณะต่ า งๆ ที สามารถส่ งผลให้ศิ ล ปิ นนันได้รั บ ความนิ ย มจากกลุ่ ม ผู ้ ฟั ง ได้
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ณัฐภรณ์ สถิรกุล. กระบวนการสร้างนักร้องยอดนิ ยม ของ บริ ษทั แกรมมี เอ็นเตอร์ เ ทนเม้น ท์ จํากัด.

วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญานิ เทศศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต . ภาควิ ช าการสื อสารมวลชน บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537.
2

พัชริ ดา วัฒนา. ศิลปิ นเพลงไทยสากลและสือมวลชน : วิถีทางในการสร้างความมีชือเสี ยง. วิทยานิ พ นธ์
ปริ ญญานิ เทศศาสตร์ มหาบัณฑิต. ภาควิชาการสื อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
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2
ไม่เพียงแต่นกั ร้ องนันจะมีความสามารถทางการร้อ งเพลงเท่านัน โดยเฉพาะอย่างยิงในยุค ปั จจุบนั
ทีมี ก ารแข่ งขัน กัน เป็ นอย่ างสู ง ในธุ รกิ จค่ ายเพลงแล้ว ศิ ลปิ นนันยิงต้อ งมีค วามสามารถมีค วาม
โดดเด่นรวมไปถึงความแตกต่างจากศิลปิ นทีมีอยู่ ในค่ายเพลงขนาดใหญ่อีกด้วย
ในอดีตเมือค่ายเพลงไทยสากลส่ วนใหญ่ตอ้ งมีแนวเพลงทีเป็ นกลาง เนืองจากต้นทุนในการ
ผลิตมีค่าใช้จา่ ยสู ง ไม่วา่ จะเป็ นค่าเช่าห้องบันทึกเสี ยง ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงาน
ด้านต่างๆ เพือให้ผฟู ้ ั งนันฟังง่ายและค่ายเพลงได้รับความนิยม การผลิตผลงานเพลงนันจึงเป็ นของ
ค่ายเพลงขนาดใหญ่ โดยมีการกําหนดแนวเพลงให้กบั ศิ ลปิ นนักร้ องอย่างชัดเจน
แต่ในปั จจุบนั นันเมือเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า และราคาถู กลง ต้น ทุนในการ
ผลิตผลงานเพลงต่ างๆ ไม่ ตอ้ งใช้ทุนในราคาสู งมากนัก จึงทําให้เกิ ดศิ ลปิ นทีมี ความถนัดในแนว
เพลงนันๆ ของตนหันมาผลิตผลงานเพลงด้วยตนเอง ส่ งผลให้เกิดแนวเพลงทีแตกต่างจากเพลงใน
กระแสหลัก โดยเป็ นทางเลือกใหม่ให้กลุ่ มผู ้ฟัง เมือเกิ ดการร่ วมตัวของกลุ่มคนเล็กๆ ทีสนใจการ
ผลิตผลงานเพลงด้วยตนเองมากขึน จนกระทังสามารถพัฒนาเป็ นค่ายเพลงขนาดเล็ก หรื อค่ายเพลง
อินดีนันเอง
หากจะกล่าวถึ งค่ ายเพลงอิ ส ระ (ค่ ายเพลงอิ น ดี) ทีมี ชือเสี ยง และประสบความสํ าเร็ จ
ในประเทศไทยนัน สามารถจะวัดความสําเร็ จได้จากความนิ ยมด้านชือเสี ยง การตอบรับที กลุ่มผูฟ้ ั ง
ให้ค วามสนใจ ด้วยเหตุ นีเมือนึ กถึ งศิ ลปิ นอิ นดีที ได้รับความนิ ยมในเรื องชื อเสี ย งเป็ นอย่างมาก
อัน ได้แก่ วงแทคทูคลั เลอร์ (TATTOO COLOUR) ที มีจาํ นวนผู ้เข้าชมใน YOUTUBE สู งสุ ดถึ ง
9,141,248 คน ผูเ้ ข้าชมจากเพลง “เธอไม่อาจเอารั กไปจากหัวใจ” จากวัน ที 14 มกราคม พ.ศ.2554
จนถึงปั จจุบนั 3, วงละอองฟอง ทีมียอดผู ้เข้าชมในหลายๆเพลงทีมากกว่าสิ บล้านผูเ้ ข้าชม ตัวอย่าง
เพลงแอบชอบ ทีมีผูเ้ ข้าชมถึง 16,774,588 คน จากวันที 10 มกราคม 2554 จนถึงปั จจุบนั ทียัง ได้รับ
ความสนใจจากผูฟ้ ั งอย่างต่อเนือง4 เป็ นต้น จากวงทีได้กล่ า วมานันถือได้ว่าเป็ นวงอินดี ทีมีชือเสี ยง
เทียบเท่ากับวงดนตรี จากค่ายใหญ่เลยทีเดี ยว ซึ งจะเห็นได้ว่าค่ายเพลงอิส ระนันมีศ ักยภาพในการ
พัฒนาศิลปิ นให้ได้รับความนิ ยมเท่ า เทียมกับค่ายเพลงขนาดใหญ่ และมี การพัฒนามากขึนเรื อยๆ
ในยุคปั จจุบนั ค่ายเพลงอิสระทีถือได้วา่ เป็ นค่ายเพลงทีผลิตศิลปิ นให้ได้รับความนิยม ไม่เพียงแต่ ใน
วงการดนตรี อิ นดี เท่ า นัน ยัง ทํา ให้ศิ ลปิ นได้รับความนิ ยมทัดเที ยมกับเพลงในกระแสหลัก เช่ น
บริ ษทั สมอลล์รูม จํา กัด และบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิ สก์ จํากัด ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าทัง 2 บริ ษ ทั นีมี ค่าควร
แก่ การศึ กษาแนวทางการดําเนิ นงานของทัง 2 บริ ษทั และศึ ก ษากระบวนการพัฒนาศิล ปิ นว่าทัง
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4

http://youtu.be/tMTjj0QHLBI
http://www.youtube.com/watch?v=dUFzP0zZHB0&feature=share&list=PL14C6F47887121CEF

3
2 บริ ษทั นี มีก ลยุทธ์ อย่างไร ในการพัฒนาศิ ลปิ นให้ได้รับความนิยม อี กทังค่ายเพลงอิ สระยัง เป็ น
ทางเลือกใหม่ให้ก ับทังตัวศิ ลปิ น และผู ้ฟังทีต้อ งการความแตกต่างคงรัก ษาเอกลักษณ์ โดยไม่ถู ก
จํากัดทังแนวเพลงและภาพลักษณ์ของศิลปิ นอีกด้วย
ดังนันในการศึ ก ษาครั งนี ผู ้ศึกษาจะศึ กษากระบวนการพัฒนาศิ ลปิ นของค่ ายเพลงอิสระ
จากบริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด และบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด เนื องจากทัง 2 บริ ษทั ถือเป็ นค่ายเพลง
อินดีทีประสบความสําเร็ จ ได้รับความนิยมจากกลุ่มผูฟ้ ั งเพลง ส่ งผลให้ศิล ปิ นมีชื อเสี ยงเป็ นที รู้ จกั
โดยการศึ ก ษาครังนี จะมุ่ งเน้นการได้รับความรู ้ค วามเข้าใจจากขันตอนการปฏิ บตั ิข องการพัฒนา
ศิลปิ นว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างทีจะสามารถส่ งผลให้ศิลปิ นนันได้รับความนิยม และประสบ
ความสําเร็ จ
ซึ งในการศึ ก ษาครั งนี ผูศ้ ึ ก ษาได้รวบรวมวรรณกรรม แนวคิ ด และทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาศิ ลปิ น โดยจะกล่าวในบทต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพือให้ทราบถึงขันตอนในกระบวนการพัฒ นาศิ ลปิ นของ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด และ
บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด

ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษากระบวนการพัฒ นาศิ ล ปิ นของ บริ ษัท สมอลล์ รู ม จํา กั ด และบริ ษั ท
สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด แบ่งออกเป็ น 5 หัวข้อดังนี
1. การคัดเลือกศิลปิ น
2. การพัฒนาศิลปิ น
3. การสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ น
4. การดูแลศิลปิ น
5. การใช้สือประชาสัมพันธ์เพือส่ งเสริ มชือเสี ยงให้กบั ศิลปิ น

ข้อตกลงเบืองต้ น
1. จะศึ กษากระบวนการพัฒนาศิ ลปิ น ของทัง 2 บริ ษทั เท่านันโดยไม่ครอบคลุมถึงธุ รกิ จ
ประเภทอืนๆของทัง 2 บริ ษทั

4
2. จะเป็ นการศึกษาจากการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเกี ยวข้องในการ
บริ หารศิ ลปิ นของทัง 2 บริ ษทั
3. จะศึ กษาเฉพาะกระบวนการพัฒ นาศิ ลปิ นของทัง 2 บริ ษทั ในปั จจุบนั (พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 )

นิยามศัพท์
ค่ า ยเพลงอิ น ดี , ค่ า ยเพลงอิ ส ระ (Independent record label) หมายถึ ง ค่ า ยเพลงที มี
กระบวนการในการผลิตผลงานเพลงโดยให้อิส ระในการทํางานกับศิ ลปิ น ซึ งเน้น การสร้ างสรรค์
ศิลปิ นทีมีความเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่างจากศิลปิ นในดนตรี กระแสหลัก
ศิลปิ น (Artist) หมายถึง ผูม้ ีความสามารถแสดงออกซึ งคุณสมบัติทางศิ ลปะในด้านดนตรี
2 บริ ษทั หมายถึง คําว่า 2 บริ ษทั ในทีนีผูศ้ ึ กษาจะกล่าวเฉพาะเจาะจงถึ ง บริ ษ ทั สมอลล์รูม
จํากัด และบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด
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ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้รับ
การศึ ก ษากระบวนการพัฒ นาศิ ล ปิ นของค่ า ยเพลงอิ ส ระ จะทํา ให้ ไ ด้รั บ ประโยชน์
ในด้านต่างๆดังนี
1. ทํา ให้ ท ราบถึ ง สถานการณ์ ในปั จจุ บ ัน พฤติ ก รรมของบริ ษ ัท ค่ า ยเพลงอิ ส ระว่ า มี
กระบวนการพัฒนาศิ ล ปิ นอย่ างไรบ้า งให้ ไ ด้รับ ความนิ ย ม เพื อเป็ นแนวทางให้ก ับ
ค่ายเพลงอิสระอืนๆต่อไป
2. เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาศิ ลปิ นให้เกิดการสร้ างมูลค่าเพิมให้กบั ศิลปิ นได้
3. สามารถใช้เป็ นแนวทางในการคาดการณ์ทิศทางของธุ รกิจค่ายเพลงขนาดเล็กในอนาคต
ได้
4. สามารถเป็ นแนวทางสู่ องค์ความรู ้ใหม่ในการพัฒนาศิ ลปิ นรู ปแบบค่ ายเพลงอิสระจาก
การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศิลปิ นทัง 2 บริ ษทั

บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง
ในการศีกษา “กระบวนการพัฒนาศิ ลปิ นของค่ายเพลงอิสระ กรณีศึ กษาบริ ษ ทั สมอลล์รูม
จํากัด และบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด” นัน ผูศ้ ึ กษาได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกี ยวข้อ ง
เพือเป็ นกรอบในการศึกษาดังนี
1. ประวัติความเป็ นมาของการพัฒนาศิลปิ น
2. ประวัติของ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด
3. ประวัติของ บริ ษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จํากัด
4. กระบวนการขันตอนการสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง
5. แนวคิดการบริ หารจัดการศิ ลปิ น
5.1 แนวคิดด้านการคัดเลือกศิ ลปิ น
5.2 การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
5.3 จริ ยธรรมในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
5.4 แนวคิดด้านภาพลักษณ์
6. กลยุทธ์การตลาดตามเป้ าหมาย
7. แนวคิดด้านสื อประชาสัมพันธ์
8. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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1. ประวัติความเป็ นมาของการพัฒนาศิลปิ น
ในอดี ต การฟั ง เพลงในประเทศไทยเป็ นการฟั ง เพลงเพื อความบัน เทิ ง ยังไม่ มีก ารขาย
เสี ยงเพลงระหว่างศิลปิ นกับผูฟ้ ั งแต่อย่างใด เรี ยกได้วา่ ยังไม่มีธุรกิ จทางการค้าแต่ อย่างใด ในเวลา
ต่อมาได้มีผูน้ าํ แผ่นเสี ยงเพลงสากลจากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทย ก็ได้ส่งผลให้เกิด
การเปลี ยนแปลง เนื องด้วยมี ก ารบัน ทึ ก เสี ย งจากบรมครู เ พลงเป็ นจํา นวนมากเกิ ด เป็ นสิ น ค้า
แผ่ นเสี ยงเพลงไทยเพือจัดจําหน่ ายเกิ ดขึน และมี การนําเพลงเพื อออกอากาศทางสถานี วิทยุดว้ ย
จากจุดนันถือได้วา่ เป็ นการเริ มต้นของการผลิตเพลงไทยสากลยุคแรกในปี พ.ศ. 2475 มีผู้ผลิตเพลง
ด้วยการบัน ทึ ก แผ่ น เสี ย งหลายแห่ ง เช่ น บริ ษ ัท นํา ไทย ห้า งแผ่ น เสี ย งตรามงกุฎ (สามยอด)
ห้า งแผ่ น เสี ย งนครไทย (ประตู น ํา) ห้ า งแผ่ น เสี ย งเมโทร บริ ษ ทั เหล่ า นี ซึ งเป็ นนายทุ น ในการ
5
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บัน ทึ ก เสี ยงเพลงของนัก ร้ อ งที มี ชื อเสี ยงโด่ง ดัง โดยเฉพาะนัก ร้ อ งวงดนตรี ดงั ในยุ ค นันอย่า ง
สุ น ทราภรณ์ ได้บนั ทึ ก เสี ยงเพลงลงบนแผ่ น เสี ยงออกจํา หน่ า ย แต่ อ ย่า งไรก็ ดีในการจํา หน่ า ย
แผ่นเสี ยงเพลงไทยสากลในยุคนันไม่เจริ ญเติบโตเท่าทีควร เนืองด้วยผูฟ้ ั งยังไม่มีความนิ ยมในการ
ฟั งเพลงมากนัก อีกทังราคาเครื องเล่นแผ่นเสี ยงนันมีราคาสู ง
ต่อ มาในปี พ.ศ. 2515 สื อบันทึ ก เสี ยงเพลงได้มีก ารพัฒนาเกิ ดขึ นจากการใช้แผ่ น เสี ยง
มาสู่ การใช้เทปคาสเซ็ททีมีขนาดเล็กลงพกพาสะดวกกว่าแผ่นเสี ยงมาก ราคาไม่แพง และเก็บรั กษา
ได้ง่าย อีกทังเครื องเล่นเทปนันยังมีราคาถูกว่าเครื องเล่นแผ่นเสี ยงอีกด้วย ทําให้ผูฟ้ ั งมีความสนใจ
ในการฟั งเพลงมากยิงขึน และในยุคนีเองก็ถือเป็ นการเริ มต้นของการละเมิดลิขสิ ทธิ โดยการลักลอบ
นําเพลงจากแผ่นเสี ยงมาบันทึกลงเทปคาสเซ็ทเพือจําหน่าย ได้แก่ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด โรสซาวด์มวิ สิ ค
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ปั กษ์ใต้อุตสาหกรรม บริ ษ ทั โรต้าแผ่ นเสี ยงและเทป จํากัด เป็ นต้น กล่ าวได้ว่า
ผลประโยชน์จึงตกอยู่ก ับผูล้ ะเมิ ดลิข สิ ทธิ มากกว่าค่ ายเพลงและผู้สร้ างสรรค์ผลงาน จนกระทัง
สมาคมดนตรี แห่งประเทศไทยในพระบรมราชู ประถัมภ์เรี ยกร้ องให้ฝ่ายรัฐบาลทบทวนถึงมาตรการ
ในการออกบทลงโทษผู ้ละเมิดลิขสิ ทธิ การผลิตผลงานเพลง รัฐ บาลจึ งได้แก้ไขและประกาศให้
พระราชบัญญัติ ลิ ข สิ ทธิ พ.ศ. 2521 ซึ งเป็ นฉบับปรั บ ปรุ ง แก้ ไขจากพระราชบัญ ญัติคุ ้ม ครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2475 ซึ งในปั จจุบนั ได้ปรับ ปรุ งเป็ น ฉบับ พ.ศ. 2537 โดยเป็ นการ
ปรับการกําหนดโทษในอัตราเงิ นทีมากขึนจากอดีตปรับเพียง 500 บาท เพิมขึ นเป็ น 200,000 บาท
หลังจากการออกกฎหมายละเมิด ลิ ข สิ ทธิ ฉบับใหม่ น ันทํา ให้ก ารละเมิ ด โดยการนํา เพลงจาก
แผ่ น เสี ย งมาลงเทปเพื อจํา หน่ า ยนันได้ห มดไป ตัว ผู ้ผ ลิ ตเองที เคยละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ ก็ ได้มี ก าร
ปรับเปลียนวิธีการดําเนินธุ รกิ จ โดยการลงทุนจ้างนักร้ อง และผลิตผลงานเพลงในสังกัดค่ายเพลง
ของตนออกมา ส่ วนผูผ้ ลิ ตที ดํา เนิ น การด้านการจํา หน่ า ยนันได้ทาํ การซื อลิ ข สิ ทธิ เพลงต้น ฉบับ
จากเจ้าของลิขสิ ทธิ เสี ยก่อน แล้วนํา ไปบันทึก เสี ยงเพลงลงเทปเพือนําไปจัดจําหน่ ายอย่างถูกต้อ ง
ตามกฎหมาย ด้ว ยเหตุ นี เองได้ส่ ง ผลให้ เ พลงไทยได้ก ลายเป็ นอุ ต สาหกรรมค่ า ยเพลงที เป็ น
ดําเนินการผลิตจํานวนมาก เนืองจากสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์จาํ นวนมหาศาลได้ก บั ผู ้ลงทุน
และนักร้อง จึงจะกล่าวได้วา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2522 นีเองทีมีนกั ร้องในสังกัดค่ายเพลงเกิดขึน1
ในเวลาต่อมาเมือค่ายเพลงไทยสากลส่ วนใหญ่นัน มีแ นวเพลงทีต้องเป็ นกลางและเพื อให้
ผูฟ้ ั งนันฟั งง่าย และอีกเหตุผลหนึงนันก็คื อต้นทุน ทางการผลิตเพลงสมัยนันยังสู งมาก มีค่ าใช้จ่าย
ต่างๆในการผลิตมากมาย อีกทังยังมีราคาสู งไม่วา่ จะเป็ นค่าเช่าห้องบันทึกเสี ยง ค่าอุปกรณ์ราคาแพง
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1

ศมกมล ลิ ม ปิ ชัย. บทบาทของระบบธุ ร กิ จ เทปเพลงไทยสากลต่อ การสร้ า งสรรค์ผ ลงานเพลง.

วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญานิ เ ทศศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าการสื อสารมวลชน บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2534.
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การผลิตเพลงนันจึงล้วนเป็ นของค่ายเพลงใหญ่ ซึ งมีการกําหนดแนวเพลงให้กบั ศิ ลปิ นนักร้ องอย่าง
ชัดเจน2
เมื อเทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ มีความก้า วหน้า ต้น ทุ น การผลิ ต เพลงต่ างๆมีร าคาที ถู ก ลง
จึงถื อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ก บั ค่ ายเพลงใหม่ๆ ที ถือ กําเนิ ดจากการรวมตัวของกลุ่ มคนเล็ก ๆที มี
ความรักเสี ยงเพลง สามารถคิดและสร้ างสรรค์งานเพลงแตกต่างกับกระแสหลักมากขึนกลายเป็ น
ทางเลือกใหม่ จากความเบือในเพลงกระแสหลักทีสะสมไว้มานาน ความนิยมของผูฟ้ ั งนันจึงเกิดขึน
ได้อย่ างรวดเร็ ว ศิล ปิ นนัก ร้ องผู ้มีค วามรู ้ ความสามารถทางดนตรี ในแนวทีตนถนัดจึ งเริ มมีสิทธิ
ในการสร้ างสรรค์มากยิงขึนและพัฒนาจนถึงการเป็ นเจ้าของค่ายเพลงเล็กๆ3
ด้วยปั จจัย ที กล่ า วมาข้ างต้ น จึง ก็ ให้ เ กิ ด “ค่ า ยเพลงอิ น ดี ” ในปี พ.ศ.2537 ขึ น ซึ งการ
เจริ ญเติบโตของค่ายเพลงอินดีนันสุ มาลี เจือประสิ ทธิ กล่าวไว้ แบ่งออกเป็ น 5 ยุค ได้ดงั นี
ยุคที 1 นันคือยุคก่ อน ปี พ.ศ. 2532 – 2536 ซึ งเป็ นยุคทีมีต้นกําเนิ ดจากเพลงใต้ดิน ศิ ลปิ น
มีค วามต้อ งการในการแสดงออกถึงความเป็ นตัวตนมากยิงขึน โดยเนือหาของบทเพลงรวมทัง
ภาพลัก ษณ์ ภ ายนอกของศิ ลปิ นนันไม่ เ ป็ นไปตามแนวทางของค่ ายเพลงที มีอ ยู่ ในกระแสหลัก
ด้วยเนือหาของเพลงในยุค เริ มแรกมัก เป็ นเพลงทีมีคาํ ไม่ สุภาพ หรื อมีเ จตนาถึ งสั งคมรัฐ บาลและ
การเมือ ง อย่างแนวเพลงเพือชี วิต เฮวีเ มทัล ฮิ บฮอบ จึงถือกําเนิ ดเพลงใต้ดิ นทีศิ ล ปิ นทําเพลงเอง
จัดจําหน่ายเองตามบาร์ ต่างๆ
ยุคที 2 ถือเป็ นยุคขยายตัว พ.ศ. 2537 – 2539 เป็ นช่ วงที เกิ ดกระแสอัล เตอร์ เ นทีฟมีค วาม
รุ่ งเรื องถือกําเนิดค่ายเพลงอินดีจํานวนมากในยุคนี กลุ่มผูฟ้ ังได้ขยายตัวมากยิงขึน กลุ่มศิลปิ นจึงเริ ม
แนวคิดในการรวมตัวกันเป็ นค่ายเพลง ผลิตผลงานเพลงเองในแบบทีศิ ล ปิ นต้อ งการ โดยพืนฐาน
ของการมีกลุ่มผูฟ้ ั งทีเริ มขยายตัวมากยิงขึน
ยุค ที 3 คื อ ยุ ค กลื นกลาย พ.ศ. 2540 – 2542 เป็ นยุค ทีค่ายเพลงต่ า งชาติ และค่ ายเพลง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงมาร่ วมแข่งขัน ในตลาดเพลงอินดี จนทําให้ไม่เ กิ ดความแตกต่า งของ
ผลงานเพลง
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www.oknation.net/blog/print.php?id=173286
นภิศรา นาทะพันธ์. พฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมดนตรี ในประเทศไทย : กรณี ศึกษา บริ ษ ทั

จี เอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) วิทยานิ พนธ์ป ริ ญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
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ยุคที 4 จึงเป็ นยุคสร้ างตัวตน พ.ศ.2543 – 2544 เพลงอินดีได้กลับมาเฟื องฟูอี กครั งหลังจาก
มีสถานีวทิ ยุแฟตเรดิโอทําให้เกิดกระแสค่ายเพลงอินดี อีกทังยังก่อให้เกิดค่ ายเพลงอินดี หน้าใหม่ๆ
ทีมี คุณภาพ โดยมี เทศกาลดนตรี ของสถานีวิทยุแฟตเรดิโอ ที เป็ นการรวมตัวกันของศิ ลปิ นอิน ดี
มากทีสุ ดในการจัดงานแสดงคอนเสิ ร์ต รวมไปถึงเป็ นการเกิดศิ ลปิ นอินดีหน้าใหม่ๆ ในการนําเสนอ
ผลงานกับสถานีวทิ ยุแฟตเรดิโอ
ยุคที 5 ก่อนทีจะถึ งยุค ปั จจุบนั จัดเป็ นยุค กระแสทางเลื อก พ.ศ. 2545 – 2548 ในยุค ที 5 นี
นับว่าเป็ นยุ ค ที กระแสดนตรี อิ น ดีเฟื องฟูสู ง สุ ด มีค่ ายเพลงอิ น ดี ขนาดเล็ก เพิ มขึ นจํา นวนมาก
เพลงอินดียังมีอิทธิ พลสู งมากก่ อให้เกิดกระแสเด็กแนวเกิดขึน4
ซึ งทัง 5 ยุค ทีกล่าวมานันถือเป็ น รากฐานของค่ายเพลงอิ นดี กล่า วคือตังแต่ พ.ศ. 2532 –
พ.ศ. 2548 เป็ น ช่วงที เทคโนโลยีในการผลิตผลงานเพลง และการฟั งเพลงมีการเปลี ยนแปลงจาก
ระบบอะนาล็อ กไปสู่ ร ะบบดิ จิตอล การผลิตผลงานเพลงจึงง่ า ยขึน จากการบันทึ ก เสี ยงลงเทป
คาสเซ็ทมาเป็ นการบันทึกเสี ยงลงแผ่น คอมแพคดิสก์ (CD Burner) จนกระทังมาถึ งในยุค ปั จจุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอิน เตอร์ เน็ตทีทําให้สังคมผูบ้ ริ โภคเป็ นยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว
โดยแนวทางการฟั งเพลง และการสื อสารต่างๆมีการเปลียนแปลงไป ผูบ้ ริ โภคให้ความนิ ยมในการ
ฟั งเพลง หรื อช่ อ งทางการสื อสารต่างๆผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต จนกระทังทําให้สถานี วิทยุ แฟตเรดิโ อ
ได้ปิดตัวลงจากช่ อ งสถานี ปกติ มาสู่ ก ารฟั งในระบบอิ นเตอร์ เน็ต อีกทังเกิ ด ศิ ลปิ นอิ น ดีหน้าใหม่
ผ่านช่ องทางในอินเตอร์ เน็ตมากยิงขึนอย่างวง Room 39 เป็ นต้น จึงทําให้ศิ ลปิ นอินดี และค่ายเพลง
อินดีนันมีช่องทางในการผลิตผลงานเพลงทีง่ายขึน อีกทังยังมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงาน
เพลงผ่านสื อดิจิตอลทีมีตน้ ทุนตําในการประชาสัมพันธ์ มากขึนอีกด้วย
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2. ประวัติของ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด
บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด เป็ นบริ ษทั ผลิตเพลงทุกประเภท โดยเน้นหลักไปทีการสร้างสรรค์
เพลงประกอบโฆษณา และงานเพลงอัล บัม มี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะในรู ปแบบของเพลงสมัยนิ ย ม
ที แตกต่ า งทังด้า นคํา ร้ อ ง ทํา นอง การเรี ย บเรี ย ง และการสร้ า งสรรค์ ชิ นงาน ทังสิ งพิ มพ์ แ ละ
ภาพเคลือนไหวทีมีความโดดเด่นจนกลายเป็ นเสน่ห์ของค่ายเพลงขนาดเล็กๆท่ามกลางธุ รกิ จดนตรี
ของประเทศไทย บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด เริ มต้นในปี ค.ศ.1999 จากการรวมกลุ่มกันระหว่างเพือน
จากคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง
4

สุมาลี เจื อประสิ ทธิ. การบริ หารจัดการธุรกิจเพลงอินดีในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
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รวมสามคน ซึ งเป็ นผูก้ ่อตังอันได้แก่ รุ่ งโรจน์ อุปถัมต์โพธิ วฒั น์, ชัยบรรฑิต พืชผลทรั พย์, นิ ตินาศ
สุ ขสุ มิตร จนได้เป็ นส่ วนผสมทีลงตัว ส่ วนผู ้บริ หารในยุคปั จจุบนั คือ รุ่ งโรจน์ อุปถัมต์โพธิ วฒั น์,
เจตมนต์ มละโยธา, เชาวเลข สร่ างทุก ข์ เป็ นกลุ่ ม นักออกแบบตกแต่ง ภายใน นัก เรี ยนศิ ล ปะ
อดีตศิลปิ นและความเป็ นนักฟั งเพลงทีสร้างสรรค์ ทําให้ก ารผลิตผลงานออกมาเป็ นเพลงป็ อปทีไม่
เหมือนใครแต่ก็ฟังได้ไม่ยาก ด้วยเทคโนโลยีทีก้าวหน้าของการบันทึกเสี ยงระบบดิจิตอล จึงทําให้
การเริ มต้นของบริ ษทั เป็ นไปได้อย่างราบรื น ผลิตผลงานเพลงออกมาในทุกๆปี โดยมีจุดเริ มต้นจาก
การแต่ ง เพลงที เขี ย นขึ นใหม่ จ ากหนึ งเพลงจนกระทังครบสิ บ เพลง แล้ว ตังชื ออัล บัมแรก
เป็ น ชื อเดียวกับบริ ษทั ว่า Smallroom001 : What’s happen in this smallroom วางขายโดยบริ ษทั
แท็กซี ดิสทรี บิวชัน จํากัด เป็ นอัลบัมทีสร้ างความแปลกใหม่ให้กบั วงการเพลงในขณะนัน5
ถ้ า จะย้ อ นไปตั งแต่ เ ริ มต้ น สามารถกล่ า วได้ ว่ า ค่ า ยเพลงสมอลล์ รู มมี ผู้ น ํ า อย่ า ง
รุ่ งโรจน์ อุ ปถัม ภ์โพธิ วฒั น์ ที ถื อ ได้ว่า เป็ นตัวอย่ างของคนที บุ ก เบิ ก ค่ ายเพลงอิ น ดีมาตังแต่ ต้น
รุ่ งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิ วฒั น์ เริ มจากการเป็ นนักดนตรี ทีเล่น เบสออกอัลบัมในวงทีมีนามว่า Crub
ในปี 2537 บุกเบิกดนตรี แ นวบริ ท–ป็ อป (Brit-pop) ของอังกฤษในประเทศไทยจนกระทังมาเป็ น
เจ้าของค่ายต้นสังกัดของวงสี เต่าเธอทีโด่งดังในยุค อินดีประสบความสําเร็ จครังแรก หลังจากนัน
ในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ก่อตังบริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด ขึ นมีชือเสี ยงมากในยุคนันอย่า งวงอาร์ มแชร์
(Armchair) ซึ งบางเพลงได้รับคัดเลือกให้วางจําหน่ายในระดับนานาชาติ รวมไปถึงเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ เช่น เรื องรักน้อยนิดมหาศาล ของเป็ นเอก รั ตนเรื อ ง และมี ผลงานอย่างต่อเนื องจนถึง
ยุคปั จจุบนั สิ งทีค่ ายเพลงสมอลล์รูม มุ่งค้นหาคื อ ตัวตนของศิล ปิ นอย่างจริ งจังโดยเฉพาะรสนิยม
ในการฟั งเพลง ซึ งประเด็นนีเอง รุ่ งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิ วฒั น์ได้กล่าวว่า “ค่ายใหญ่ค่อ นข้างออกไป
ทางคล้ายโรงงานทีมีกรอบอยู่แล้วและพยายามหาพยายามจับศิ ลปิ นมาใส่ ก รอบนัน” ซึ งคํากล่ าวนี
เองจะเห็นได้วา่ นีเป็ นแนวคิดส่ วนหนึ งในกระบวนการพัฒนาศิลปิ นของสมอลล์รูมนันเอง6
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ศิลปิ นประกอบไปด้วย : When
สมเกียรติ
จีน กษิดิส
The jukks
Lomosonic
Polycat
5
6

Summer Stop
Barbies
Greasy Cafe
Lemonsoup
Penguin Villa
Slur

www.smallroom.co.th/index.php?op=about-index
www.oknation.net/blog/print.php?id=173286
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Spoonfulz The Richman toy
Superbaker Tattoo colour
Yarinda The yers
จากจุด เริ มต้น ของค่า ยเพลงอิสระทีนําไปสู่ ก ระแสความนิ ยมในดนตรี อิ ส ระ ซึ งเริ มต้น
ผลิตผลงานมามากกว่า 13 ปี อย่างบริ ษทั สมอลล์รูม จํากัดนัน ได้มีกระบวนการในการพัฒนาศิลปิ น
ทีทําให้ศิลปิ นได้รับความนิยมทังทางด้านผลงานเพลง และภาพลักษณ์ของศิลปิ น ซึ งจะเห็นได้จาก
กลุ่ มศิ ล ปิ นทีประสบความสําเร็ จอย่างวงเดอะริ ชแมนทอยย์ (THE RICHMAN TOY), วงแทคทู คัล เลอร์ (TATTOO COLOUR) เป็ นต้น ทําให้เ ห็ นได้ว่า บริ ษ ัท สมอลล์รู ม จํา กัด มี วิธี นาํ เสนอ
เอกลักษณ์ เ ฉพาะตัวทีโดดเด่น จากผลงานเพลงร่ วมกับภาพลัก ษณ์ข องศิ ล ปิ นทีมี ความแตกต่ าง
ออกไปแต่ ก็ยงั ได้รับความนิ ยมจากกลุ่มแฟนเพลง ซึ งไม่เพียงแต่ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัดเท่านัน
ยังมี ค่ายเพลงอิสระอีก หนึ งค่ายเพลงทีศิ ลปิ นได้รับความนิ ยมในด้านผลงานเพลงร่ วมกับความมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิ ลปิ นด้วยเช่ นกันนันคือ บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด นันเอง
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3. ประวัติของ บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด
บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิส ก์ จํากัด ได้ก่ อตังขึนในวันที 20 สิ งหาคม 2546 โดย พิช ัย จิราธิ วฒั น์
ซึ งเป็ นผูด้ ูแล CMG (Central Marketing Group) คือ บริ ษทั ในเครื อ Central ทีดู แลสิ นค้านําเข้า
หลากหลายแบรนด์ เป็ นสิ นค้าประเภทเสื อผ้า เครื องสําอาง เครื องใช้ไฟฟ้ า เช่ น top shop, top man
ฯลฯ โดยเป็ นธุ รกิจหลักของพิชยั จิราธิ วฒั น์ จุดเริ มต้นในการก่อตังค่ายเพลงนันเกิ ดจากความชอบ
ส่ วนตัวในการร้องเพลงฟั งเพลง โดยเคยร้อ งเพลงกับอัสนี วสันด์ ซึ งในช่ วงเดี ยวกันนันบุคลากร
หลายท่านทีทํางานทีแกรมมีได้ออกจากบริ ษทั จึงถือเป็ นจุดเริ มต้นให้มีแนวคิดในการเปิ ดค่ ายเพลง
โดยมีศิลปิ นกลุ่มแรกอย่าง มณเฑียร แก้วกําเนิ ด (โต้ง P.O.P) แม้จะเป็ นศิลปิ นยุคเริ มแรก แต่ก็นบั ว่า
เป็ น ศิ ลปิ นทียัง มี ชือเสี ยงจนถึ งปั จจุบนั หลัง จากปี พ.ศ. 2548 ก็น ับว่าได้ผ ลิตศิ ล ปิ นที มีชือเสี ย ง
ออกมาอย่างต่อเนืองอย่างวงละอองฟอง, เบิร์ดกะฮาร์ ท ในปี พ.ศ. 2549 วงสควีสเอนิ มอล (Sqweez
Animal) วงกรู ฟไรเดอร์ (Groove riders) ในปี พ.ศ. 2550 และประสบความสํ าเร็ จจากวงอื นๆในแง่
ของความนิยมอย่างต่อเนื องในปี ต่อๆมาอีกด้วย
นอกจากทางบริ ษ ัท จะเป็ นบริ ษ ัท ค่ า ยเพลงเพื อผลิ ต ผลงานเพลงแล้วยัง จัด จํา หน่ า ย
ในลักษณะซี ดี, วีซี ดี, ดีวีดี, เอ็มพี 3 หรื อผลิตภัณฑ์ทีมี ล ักษณะเดี ยวกันหรื อคล้ายกัน โดยเป็ น
ตัวแทนจัดจําหน่ ายสิ นค้าเอง และมีการจัดงานแสดงคอนเสิ ร์ตของศิ ลปิ นต่างๆ7
7

นารี รัตน์ สว่างศรี , สัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2556
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ศิลปิ นประกอบไปด้วย : เบิร์ด กะ ฮาร์ ท Grove rider
ละอองฟอง
Monotone Group
Sleeping sheep เราระบาย (Lullaby)
เอสกิโม โปรเจค ณฐพล ศรี จอมขวัญ (ก้อ P.O.P)
คาสิ โนโทน
Wooddy O
Sqweez Animal ธนัชพร จารุ วนากุล (กิฟท์ โมโนโทน)
Save Da Last Piece (มณเฑียร แก้วกําเนิด – โต้ง P.O.P)
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กระบวนการขันตอนการสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง เป็ นขันตอนทีทําให้ผลงานเพลง
ออกมาเป็ นรู ปแบบของผลิ ต พัน ธ์ ไ ปสู่ ก ารเป็ นผลงานมาสเตอร์ ซึ งจะนํ า ไปสู่ ข ันตอนการ
จัด จํา หน่ า ยต่ อ ไป ซึ งในขันตอนนี เองถื อ เป็ นขันตอนที ผู ้ผ ลิ ต จะสามารถกํา หนดถึ ง ทิ ศ ทาง
ของผลงานได้เป็ นอย่างดีวา่ ต้องการให้เป็ นอย่างไร ในกรณี ของค่ายเพลงอิสระนัน ศิ ลปิ นสามารถ
สร้ างผลงานเพลงเองได้ จึงนําไปสู่ ขนตอนการสร้
ั
างสรรค์แ ละผลิตผลงานเพลงในการประพันธ์
และดําเนินการอัดเสี ยงเพือเป็ นการบันทึกเสี ยงเป็ นผลงานเพลงออกมา
ในขันตอนการผลิตนันมีหน่วยงานต่างๆ ดังนี
1. ผูอ้ าํ นวยการผลิ ต (Executive Manager) เป็ น ผูก้ าํ หนดนโยบายในการผลิ ตต่างๆ
ให้กบั ผูค้ วบคุมการผลิตเพือนําไปเป็ นหลักหรื อแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
2. ผูค้ วบคุมการผลิต (Producer) มีหน้าที ในการกําหนดแนวคิดของผลงานเพลงทัง
รู ปแบบเนือหารวมทังควบคุมการผลิต และการสร้างสรรค์ผลงานเพลงทังหมดอาจ
เป็ นตัวศิลปิ นเองก็ได้
3. นัก ประพัน ธ์ ค าํ ร้ อ งและทํา นอง (Songwriter) เป็ นผู ้ท ํา หน้ า ที แต่ ง คํา ร้ อ งและ
ทํานอง ตามการควบคุมของผูค้ วบคุ มและผู้อ าํ นวยการหรื อนักประพันธ์ คาํ ร้ อ ง
และทํา นอง อาจจะทํา ทังสามตํา แหน่ ง ที กล่ า วมาก็ ไ ด้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ตามหาก
สามตํา แหน่ ง แบ่ ง เป็ นสามบุ ค คลทํา งานให้ ไ ด้ ดี จ ะต้ อ งมี ก ารทํา งานที ต้อ ง
ประสานกันอย่างดี
4. นักเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน (Arranger Programmer) หน้าทีหลักของตําแหน่ งนี คือ
การพิ จารณาดู ว่า ควรมี ก ารปรุ ง แต่ งเพลงอย่า งไรให้เ กิ ด ความไพเราะมากขึ น
โดยการนําคําร้ องและทํานองนันมาดูว่าควรมีการเสริ มด้วยเครื องดนตรี ชนิ ดใด
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เพิมเติมบ้าง จากนันเขียนออกมาเป็ นโน้ตเพลงนําไปให้นกั ดนตรี เล่ นในขันตอน
การบันทึกเสี ยงต่อไป
5. นักดนตรี (Musician) ทําหน้าทีในการบรรเลงเพลงทีได้แต่งไว้แล้ว ซึ งในค่ายเพลง
อิส ระนัน นัก ดนตรี ส ามารถบัน ทึ ก เสี ย งด้วยตนเองได้ผ่ า นวิทยาการสมัยใหม่
ในการใช้เทคโนโลยี
6. นัก ร้ อ ง (Artist) ในยุ ค ปั จจุบัน การสร้ า งสรรค์ เ พลงมาตังแต่ ต้น นันจะมี ค วาม
สอดคล้องแสดงถึงตัวตนของนักร้ องอย่างชัดเจนเพือนําไปสู่ ความนิยม นักร้ องจึง
ไม่ได้มีหน้าทีเพียงร้ องเพลงบันทึกเสี ยงเท่านัน อีกทังยังต้องเป็ นเหมือนผูท้ สืี อสาร
ระหว่างผลงานเพลงสู่ ผฟู ้ ั ง
7. วิศวกรทางเสี ย งหรื อ ซาวด์เ อนจิเ นี ยร์ (Sound engineer) ผูป้ ฏิ บตั ิก ารดํา เนิ นงาน
ในขันตอนการบันทึกเสี ยง
8. ผูผ้ สมเสี ยงหรื อผูม้ ิกซ์ เสี ยง (Mix engineer) ทําหน้าทีผสมเสี ยงร้ องของนักร้องและ
เสี ยงดนตรี เข้าด้วยกันให้เกิ ดความกลมกล่อม เป็ นไปตามลักษณะของแนวเพลง
เพือทําให้สําเร็ จ เป็ นต้นแบบหรื อมาสเตอร์ ออกมา8
ซึ งในแต่ละหน่วยงานข้างต้นสําหรับค่ายเพลงอิสระนัน สามารถรวมกัน ในคนคนเดียวได้
กล่ าวคื อ ศิ ลปิ นนันมี ต าํ แหน่ ง และอํา นาจหน้า ที ในการผลิ ตผลงานได้ด้วยตนเอง โดยเสนอต่ อ
ผูอ้ าํ นวยการผลิตในภายหลังจากการทีผลงานสําเร็จแล้วเรี ยบร้ อย โดยผ่านการพิจารณาตามขันตอน
การนําเสนอไปสู่ ขนตอนการผลิ
ั
ตและยืนตรวจสอบผลงานเมือสําเร็ จแล้วต่อไป
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5. แนวคิดการบริหารจัดการศิลปิ น
หลักในการบริ หารสํ าหรั บผู้จดั การศิ ล ปิ นนัน ถือ เป็ น ความรู ้ ใหม่ ซึงเป็ นความรู ้ ดา้ นการ
บริ หารจัดการศิ ลปิ น โดยมีความเกี ยวโยงไปถึงการบริ หารจัดการธุรกิจวงการเพลงในยุคปั จจุบนั ซึง
หมายต้องหมายความรวมไปถึงการบริ หารจัดการศิ ลปิ นอย่างหลีกเลียงไม่ได้ เช่ น การจัดการศิลปิ น
ในด้านภาพลักษณ์ของศิ ลปิ น การประชาสัมพันธ์ ผ ลงานเพลง และการเป็ นผู ้ประกอบการธุ รกิ จ
เพลงทีต้องดูแลในเรื องของการโฆษณา, การตลาด เป็ นต้น อีก ทังการทีจะบริ หารศิ ลปิ นในวงการ
ดนตรี นนยั
ั งต้องประกอบไปด้วยความรู ้ ด้านอืนๆ อีก มากมายทีต้องนํามาใช้ ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้

8

กิติพ นธ์ นาคประชา. โครงการจัดตังค่ายเพลงขนาดเล็กในยุคดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550.
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ทางด้านการบริ หารธุ รกิ จ การพิจารณาความสามารถของศิ ลปิ นในเชิ งความคิ ดสร้ างสรรค์ ความ
เป็ นตัวของตัวเอง ทีจะเป็ นเส้นทางอันนําไปสู่ ความนิยมของศิลปิ น
โดยจะนํา แนวคิ ด เรื องหลัก การในการบริ หารจัดการศิ ล ปิ นมาเป็ นการวิ เ คราะห์ แ ละ
ปฏิบตั ิงานของ “ผูจ้ ดั การศิ ลปิ น” ซึ งเป็ นสายงานทีมุ่งเน้นการสร้ างอาชี พในระยะยาวให้กับศิ ลปิ น
รวมไปถึงการส่ งเสริ มให้ศิ ลปิ นได้รับงานออกทัวร์ การเป็ นตัวแทนของสิ นค้าให้กบั สปอนเซอร์
ต่างๆ และส่ งเสริ มประโยชน์ทีค่ายเพลงจะได้รับจากความสามารถทางด้านดนตรี หรื อพรสวรรค์
ของศิลปิ น เพือให้เกิดความนิยมและความสําเร็ จอย่างยังยืน9
ปั จจัย ที ว่ า ด้ วยการพัฒ นาศิ ล ปิ น แตกต่ า งจากการผลิ ต สิ น ค้ า อื นๆ เนื องจากศิ ล ปิ น
เป็ น สิ งมีชี วิต เป็ นมนุ ษ ย์ มีความคิ ด มี จิตใจ มี ความรู ้ สึก เหมื อนบุ ค คลทัวไป ไม่ใช่ สิ งของ จึง มี
แนวทางในการปฏิบตั ิในการบวนการพัฒนาศิลปิ นกับสิ น ค้าทีไม่เหมื อนกันว่าด้วยความเชื อมโยง
ของผูจ้ ดั การศิลปิ นจะมีปฏิสัมพันธ์กบั ตัวศิลปิ น ซึงปฏิสัมพันธ์ ในการทํางานจะสามารถนําไปสู่ การ
ทํางานทีดีขององค์กร ดังจะกล่าวถึงตําแหน่งหน้าทีของผูจ้ ดั การศิ ลปิ นได้ดงั นี
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1. ความรู ้เกี ยวกับธุ รกิ จค่ ายเพลง มีทกั ษะและประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการศิ ลปิ น
มีความเข้าใจในตัวศิ ลปิ นเป็ นอย่างดี ถึ งความเป็ นศิ ลปิ นว่าเป็ นมนุษ ย์ธรรมดา เช่ นคน
ทัวไป มีจิตใจ มีอารมณ์ความรู ้สึก อีกทังความรู ้ เรื องเพลงทีจะสามารถวางแผนในการ
จัดการศิลปิ นได้
2. มี ค วามเข้า ใจในธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ผู ้จดั การศิ ล ปิ นและศิ ล ปิ นเอง จะต้อ งติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบุคคลต่ างๆ หากมี ความเข้าใจในธรรมชาติมนุ ษย์ ก็จะสามารถทําให้
ผลงานเกิดผลสําเร็ จได้ จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
3. ภาวะความเป็ นผูน้ าํ เมือผูจ้ ดั การศิลปิ นมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ทําให้เกิ ดความน่ าเชือถือ
และไว้วางใจในการทํางานให้กบั ศิ ลปิ น
4. การฝึ กสอน ในข้อนี มีความใกล้เคียงกับการเป็ นผูน้ าํ ของศิ ล ปิ นเป็ นอย่างมาก ผูจ้ ดั การ
ศิ ล ปิ นควรมี ค วามรู ้ ให้คาํ แนะนําฝึ กสอนศิ ล ปิ นได้ในหลายๆ เรื อง เช่ น การวางตัว
ต่อ สั งคม ต่ อ สื อมวลชน อี ก ทังผูจ้ ดั การศิ ลปิ นควรมีช่ อ งทางของครู สอนร้ อ งเพลง,
นักให้คาํ ปรึ กษาด้านการออกกําลังกาย, ครู ส อนการแสดงบนเวที, ผูใ้ ห้คาํ แนะนําด้าน
การสัมภาษณ์
9

ปิ ยา พงศ์กุล ภา. กลยุท ธ์บ ริ ห ารศิ ลปิ นในยุคผันผวน กรณี ศึ กษา บริ ษัท อาร์ เ อส จํา กัด (มหาชน).

วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . สาขาวิ ช าการบริ หารงานวัฒ นธรรม วิ ท ยาลัย นวัต กรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2552.
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5. การสร้ า งเครื อค่ า ย ผู ้จดั การศิ ล ปิ นจําเป็ นต้อ งรู้ จ กั ช่ อ งทางในการสร้ างพัน ธมิ ต ร
มีช่อ งทางในกลุ่ มคนที เกี ยวข้อ งกับสายงานอย่า งสื อมวลชน งานประกาศผลรางวัล
การสัมมนา การประชุ ม งานเลียงสังสรรค์ต่างๆ ทีมีความเกี ยวข้องเพือให้เกิ ดความเป็ น
ทีรู ้จกั ในกลุ่มงานเดียวกัน ซึ งจะนําไปสู่ ผลประโยชน์ทีจะเกิดขึนกับผูจ้ ดั การศิลปิ นและ
กับตัวศิลปิ นอีกด้วย
6. การเข้าสั งคม ก็ นบั ว่าเป็ น สิ งทีจําเป็ นอย่า งยิงของสายงานการจัดการศิ ลปิ น ผู ้จดั การ
ศิลปิ นมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะรู ้ วธิ ี การเข้าสังคมทีดี กล่าวคือต้องรู ้ จกั กาลเทศะทังใน
เรื องของการแต่งกาย การเจรจาทีเหมาะสมแก่ เวลาและสถานที รู ้ วา่ เมือไหร่ ค วรเริ มต้น
บทสนทนา และรู ้วธิ ี ทีจะปิ ดบทสนทนาอย่างไร รวมไปถึงการวางตัวทีเหมาะสมแก่ การ
เข้าถึงง่ายเพือประโยชน์ในการติดต่อ
7. การติดต่อสื อสาร ผู้จดั การศิ ล ปิ นมี หน้าทีทีจะต้องติดต่อประสานงานต่างๆ จึงจําเป็ น
อย่า งยิงที จะต้อ งมีเ ครื องมือ สื อสารทีทัน สมัย นําไปสู่ ค วามสะดวกให้ก ับ การติ ด ต่ อ
ประสานงานในธุ รกิ จวงการบันเทิง
8. ทักษะอืนๆ ผูจ้ ดั การศิล ปิ นต้อ งเป็ นบุค คลทีมี ค วามพยายามสู ง อดทนแต่ ไม่ ใช้อาํ นาจ
จนเกิ นไป ต้องมี ค วามเป็ น นัก ขายที ดี ทําให้ผู ้สนับสนุ น เกิ ดความสนใจในตัวศิ ลปิ น
ทําให้ศิลปิ นได้รับความนิยม อีกทังผูจ้ ดั การศิลปิ นนันยังต้องเป็ นนักบริ หารเวลาให้เ กิ ด
ความประโยชน์ ในการทํางาน มีความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการงบประมาณ
ทีสําคัญต้องไม่ ลืมเป้ าหมายในการทํางานตังแต่ ตน้ ไม่ท ําให้ศิล ปิ นเกิ ดความไขว้เ ขว
จากการผิ ดหวังในการทํางานซึ งสามารถเกิ ดขึ นได้ สร้ า งให้ศิ ล ปิ นเกิ ดความมุ่ ง มัน
อยู่ เ สมอ ทัก ษะสุ ดท้า ยที มี ค วามสํ าคัญ และจํา เป็ นที สุ ด ในการเป็ นผู ้จดั การศิ ล ปิ น
กล่าวคือ การรู ้จกั การแก้ไขปั ญหา การแก้ไขปั ญหาอาจจะเกิดจากงานไม่เป็ นไปตามที
วางแผนไว้หรื อปั ญหาทีเกิ ดความขัดแย้งของบุคคลกับองค์กร การแก้ไขปั ญหาระหว่าง
บุคคล ผูจ้ ดั การศิลปิ นต้องสามารถหาวิธีทีดีทีสุ ดและเกิ ดผลเสี ยน้อยทีสุ ดในการแก้ไข
ปั ญหา และต้อ งเป็ นบุ ค คลที สามารถพึ ง พาได้เ มื องานไม่ เ ป็ นไปตามแผนที วางไว้
รวมไปถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่าปั ญหาทีเกิ ดขึนคื ออะไรก่ อนการแก้ไข
ปั ญหาหรื อก่ อนทีจะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่10
จากการเรี ย นรู้ ใ นกฎแห่ ง การบริ หารสํ า หรั บ ผู ้ จดั การศิ ล ปิ น ผู ้ศึ ก ษาได้อ งค์ ค วามรู ้
จากความรู ้ นีสามารถเชื อมโยงได้ กับระบบของกระบวนการพัฒนาศิ ล ปิ นของค่ า ยเพลงอิส ระ
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Paul Allen. Artist Management for the music business Amsterdam: Elsevier/Focal press, c2011.
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ว่าด้วยการเป็ นผูพ้ ฒั นาศิลปิ นในค่ายเพลงอิสระนัน ควรจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทงในเรื
ั
องของ
ตัวผลงานเพลงของศิ ล ปิ น ภาพลัก ษณ์ อี ก ทังการให้ค วามคิ ดอิส ระกับศิ ล ปิ นซึ งเป็ นเรื องของ
ความสั มพัน ธ์ ทางธุ ร กิ จที สามารถส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จในการทํางาน ดัง การศึ ก ษาจากข้อ มู ล
ทีกล่าวว่า “การวางแผนและการบริ หารงานของทีมสนับสนุ น ศิ ลปิ นความสัมพันธ์ ระหว่างศิ ลปิ น
กับผูจ้ ดั การเป็ นความสัมพันธ์ ทีสนิทแนบแน่นกว่าในธุ รกิจอืนทัวไป และมีลกั ษณะคล้ายความเป็ น
หุน้ ส่ วนมาก มีระดับของความไว้วางใจสู ง มีก ารร่ วมมือ กันระหว่างผูจ้ ดั การกับนายจ้างซึ งไม่ค่อ ย
พบเห็นความสัมพันธ์เช่นนีในธุ รกิ จอืนๆ” ถือได้วา่ เป็ น กระบวนการพัฒนาศิ ล ปิ นในลักษณะของ
ค่ายเพลงอิสระเลยทีเดียว
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5.1 แนวคิดด้ านการคั

การคัดเลือกศิลปิ นนันนับว่าเป็ นขันตอนแรกในการทีจะเพิมจํานวนบุคลากร โดยต้องมีการ
บริ หารจัดการในการเพิมจํานวนบุคลากร กล่าวได้วา่ เป็ นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการวางแผนความต้องการด้า นทรัพยากร
มนุ ษ ย์ข ององค์ก าร เพื อนํามาซึ งพนัก งานที มี ท ัก ษะในการทํา งานที มี คุ ณ ภาพ และมี จ ํานวน
พอเหมาะกับความต้องการขององค์การในการปฏิบตั ิงาน โดยประกอบไปด้วยขันตอน ดังนี
1. การพยากรณ์ความต้องการพนักงานทีมีคุณสมบัติต่างๆ
2. การเปรี ยบเทียบความต้องการกับกําลังแรงงานในปั จจุบนั
3. การกํา หนดจํา นวนและรู ป แบบของพนัก งานทีจะสรรหาเข้ า มาหรื อ จํา นวน
ทีจะต้องออกจากงาน11
เมื อมี ก ารวางแผนทรัพยากรมนุ ษ ย์ให้ตรงตามความต้อ งการขององค์ ก ารแล้วนันการ
คัดเลือกศิ ลปิ นจึงนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ ให้เกิ ดผลขึ นในองค์การ การคัดเลือ กศิ ลปิ นหรื อ การคัดสรร
บุค คล เป็ นกลุ่ มกิ จกรรมขององค์ก ารซึ งใช้ปฏิ บตั ิ เ พื อทํา ให้เ กิ ดแรงจู ง ใจให้ผู ้ส มัค รนันแสดง
ความสามารถและแสดงทัศ นคติ ที องค์ ก ารต้อ งการมาสมัค รตามตํา แหน่ ง งานที เหมาะสม
เพือส่ งเสริ มให้องค์การนันบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์12

11

John M. Ivancevich. Human resource management., 1939-Boston, Mass : Irwin/McGraw-Hill,

c1998. P. 708.
12

John M. Ivancevich. Human resource management., 1939-Boston, Mass : Irwin/McGraw-Hill,

c1998. P. 711.
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การคัดเลือก จึงถือ ได้วา่ เป็ นกระบวนการค้นหาบุคคลทีเหมาะสมทีสุ ด สําหรับองค์การและ
เหมาะสมกับตําแหน่งทีต้องการ โดยเป็ นการคัดเลือกจากกลุ่มผูส้ มัคร13
5.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยปกติแล้วการศึกษาด้านการบริ หารธุ รกิ จจะกล่าวถึงทรั พยากรพืนฐานทีมี ค วามสําคัญ
ต่อการจัดการ หรื อทีเรี ยกว่า “4 Ms” ได้แก่ บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และ
วิธีการ (Method) โดยทีทรัพยากรเหล่านีจะมีอยู่ในแต่ละองค์การในปริ มาณทีจํากัดและแตกต่ างกัน
ดังนันผูบ้ ริ หารทีมีศกั ยภาพจะต้องจัดสรรทรัพยากรทีมีอยู่ขององค์การในอัตราส่ วนทีเหมาะสมได้
เพื อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และประโยชน์ สู งสุ ดแก่ อ งค์ ก าร โดยทรั พ ยากรที มี
ความสํ า คั ญ ที สุ ดในทรั พ ยากรทั งสี คื อ “คนหรื อทรั พ ยากร มนุ ษ ย์ (Human Resource)”
เพราะถึง แม้ว่าองค์ก ารมี เงิ นทุนมาก มีวตั ถุ ดิบทีดี และมีราคาถู ก กว่าคู่แ ข่งขัน มีวิธี การผลิ ตและ
เทคโนโลยีทีทันสมัยเพียงใด ถ้าองค์การขาดบุคคลทีมีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติทีดี
ต่อองค์การ เข้ามาทําหน้าทีผูใ้ ช้แ ละบริ หารทรั พยากรทีมีอยู่อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพแล้ว ก็อาจส่ งผล
ให้องค์การขาดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน ขาดศัก ยภาพในการแข่งขันและการพัฒนา และ
อาจส่ งผลถึงความล้มเหลวในการดําเนินองค์การในระยะยาว14
เลอนิค-ฮอล ได้เสนอแนะว่า “องค์การทังหลายจะได้เปรี ยบในการแข่งขันก็ดว้ ยการจัดการ
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ เพราะการได้เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน เป็ นหัวใจสุ ดยอดของกลยุ ทธ์ ก ารแข่ ง ขัน
ซึ งจะต้องประกอบไปด้วย สมรรถนะ ทรั พยากร ความสั ม พัน ธ์ และการตัดสิ น ใจ ที จะทําให้
องค์การมีโอกาสในตลาดการค้าและช่วยทําให้ไปถึงจุดหรื อตําแหน่งทีต้องการ”15
ซึ งการปฏิ บตั ิ งานในการจัดการทรั พยากรมนุ ษ ย์นนสามารถแบ่
ั
ง ได้จากค่านิ ยม (Value)
16
เป็ น 2 ด้าน กล่าวคือ ค่านิยมด้านคุณภาพ และค่านิยมด้านคุณธรรม ดังนี
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Mond, R. Wayne, Noe Robert M., Premeaux., Shane R. Human resource management Upper

Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1999. P.8.
14
15
16

ผศ. ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์,2545.
ผศ. ดร. พิชิต เทพวรรณ์. เครื องมือการจัดการทรัพยากรณ์มนุษ ย์สมัยใหม่,2555.
ประดิษฐ์ ภิญโญภาศกุล. แผนกลยุทธ์ : กุญแจสู่ ความสําเร็ จในการบริ หารงานและธุรกิจ., 2548.

17
ค่ านิยมด้ านคุณภาพ
1. การบริ ก ารลู ก ค้า การให้ค วามสะดวกสบาย ทํา ให้ เ กิ ดความพึ ง พอใจตาม
เป้ าหมายทีลูกค้าวางไว้ เช่น งานจ้างแสดงดนตรี ต่างๆ มีการผลิตผลงานเพลงทีสอดคลอง
กับลักษณะของงานจัดแสดงหรื อ สิ นค้าของผู ้วา่ จ้างนอกเหนื อจากงานเพลงของศิ ลปิ น
นันๆ หรื อ มี ก ารบริ หารจัดการศิ ล ปิ นให้ ผ ลิตผลงานเพลงได้อ ย่ างมี คุณ ภาพตามที ได้
ตังเป้ าหมายไว้สามารถนําเสนอผลงานให้กบั ผูส้ นับสนุนได้ตรงตามกําหนดเวลา เป็ นต้น
2. คุณภาพสิ นค้า เนืองจากศิลปิ นเป็ นรู ปแบบของสิ นค้าที แตกต่างจากผลิตพันธ์
อืนๆ เนืองด้วยศิ ลปิ นมีชีวิตจิตใจเป็ นตัวบุคคล จึงจะหมายถึงการผลิตศิ ลปิ นทีมีคุณภาพมี
ความสามารถทังทางด้านดนตรี ภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ
3. ความทันสมัย กล่าวได้วา่ ศิลปิ นทีได้รับความนิยมจะต้องมีภาพลักษณ์ ทีมี ค วาม
ทันสมัยหรื อ ต้องลํากว่ายุคสมัยเนืองจากศิล ปิ นเป็ นเหมื อนแรงบันดาลใจของกลุ่ มผูฟ้ ั ง
หรื อแฟนเพลง หากจะได้รับความนิ ยมศิ ลปิ นจะเป็ นดังตัวแทนของแนวเพลง แนวการ
แต่งตัว หรื อแม้กระทังแนวทางการดําเนินชีวติ
4. มีนวัตกรรม ในยุคทีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากในการผลิตผลงาน
เพลง อี ก ทังกับผู ้บริ โภคในการฟั ง เพลง ผู ้ผ ลิ ตจึง ต้อ งมีน วัตกรรมในการทํา เพลงที มี
คุณภาพและก้าวทันต่อการเปลียนแปลง จากการประสบปั ญหาของผูผ้ ลิตอย่างในยุค ผัน
ผวนของวงการดนตรี ทีมีก ารก้า วข้ามผ่ า นระหว่างเทปคาสเซ็ ทสู่ ยุค ซี ดี จนกระทังใน
ปั จจุบนั เป็ นยุคดิจติ อลทีทุกๆ อย่างมีการเชือมโยงผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ทําให้การทํางาน
ในการผลิตผลงานเพลง และการประชาสัมพันธ์นนเปลี
ั ยนแปลงไป หากผูผ้ ลิตและศิลปิ น
ไม่มีการเปลียนแปลงในขณะทีผูบ้ ริ โภคได้มีการเปลียนแปลงลักษณะการบริ โภคไปแล้วก็
อาจส่ งผลต่อความอยู่รอดของธุ รกิ จได้
5. ความเชียวชาญ ผู้ผลิตผลงานเพลงและศิลปิ นมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะมี ค วาม
เชี ยวชาญในการผลิตผลงานเพลง อีกทังยังต้องมีทกั ษะทีดีในการแสดงดนตรี เนืองจากใน
ยุคปั จจุบนั ศิลปิ นมีเป็ นจํานวนมาก ศิลปิ นจึงควรมีศกั ยภาพเป็ นอย่างดีในการเล่นดนตรี อกี
ทังความสามารถอืนๆ ทางด้านดนตรี เพือให้มีโอกาสในการประสบความสําเร็ จ
6. การเจริ ญเติบโต และผลกําไร การเจริ ญเติบโตทีศิลปิ นจะได้รับนันก็คือจํานวน
ของความนิยมทีได้รับ ไม่วา่ จะเป็ นการมีจาํ นวนแฟนเพลงทีมากขึน งานจ้างทีมากขึน ช่อง
ทางการเป็ นตัวแทนประชาสั ม พัน ธ์ จากสิ น ค้าต่ างๆ ความนิ ย มที ได้รับของศิ ล ปิ นจึ ง
นําไปสู่ ผลกําไรหรื อรายได้ทีเพิมมากขึนอีกด้วย
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ค่านิยมด้ านคุณธรรม
1. ความสามัคคี ทํางานเป็ นทีม การทีศิลปิ นจะผลิตผลงานเพลงออกมาสําเร็ จจน
ได้รับความนิยมนันไม่สามารถเกิดขึนได้จากการทํางานของศิ ลปิ นเพียงคนเดียว ยังต้องมี
การดําเนินงานร่ วมกับฝ่ ายต่างๆ
2. คุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงาน การผลิตผลงานเพลงทีต้องอาศัยความคิด
สร้ างสรรค์ จึงต้องมีแนวทางการส่ งเสริ มการทํางานให้กบั ศิ ลปิ นเพือให้เกิ ดความพร้ อมใน
การทํางาน
3. ความรับผิดชอบต่อ สั งคม เมือศิ ลปิ นมี ค นให้ความนิ ยมและสนใจ จึงมี ผลต่ อ
การเป็ นตัวอย่างให้กบั เยาวชน และบุคคลอืนๆ ในการประพฤติปฏิบตั ิตน
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จากคํากล่าวข้างต้นจึงจะเห็นได้วา่ การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์เ ป็ นแนวทางที สําคัญในการ
จัดการศิลปิ นเนืองจากศิ ล ปิ นนันนับว่าเป็ นทรั พยากรมนุ ษย์ทีสําคัญเป็ นอย่างยิงสําหรั บค่ายเพลง
เป็ นส่ วนสําคัญทีทําให้ค่ายเพลงได้รับความนิยม
5.3 จริ ยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จริ ยธรรมในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resource Ethics) เป็ นการนําหลัก
จริ ยธรรมและคุณธรรมมาประยุกต์ใช้กบั บุคคลากรและพนักงานในองค์การ เพือให้ก ารดําเนิ นงาน
เป็ นไปอย่างถูก ต้องเหมาะสมอยู่ ในแนวทางของศี ล ธรรม ดังนันหลัก จริ ยธรรมในการบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ก็ เหมื อ นหลัก จริ ยธรรมโดยทัวไป เช่ น ถ้า การดําเนิ น ธุ รกิ จไม่ มีค วามซื อสั ต ย์
ต่อผูท้ ีเกียวข้องกับลูกค้า พนักงาน หรื อผูถ้ ือหุน้ ก็ถือได้วา่ เป็ นพฤติกรรมทีไม่มีจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ
ซึ งพฤติ กรรมทีไม่มีจริ ยธรรมในองค์ก ารที เกี ยวข้องกับทรัพยากรมนุ ษ ย์ ได้แก่ การจัดสภาพการ
ทํางานไม่ปลอดภัย, การละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุค คล, การจ้า งงานโดยมี การแบ่งแยกเพศหรื อ สี ผิว และ
การล่วงละเมิดทางเพศ เป็ นต้น
ความสัมพันธ์ในองค์การนันเป็ นสิ ทธิและหน้าทีของทังสองฝ่ ายคือ นายจ้างและพนัก งาน
การทีบุคคลได้ประพฤติปฏิบตั ิในทางทีถูกต้อง ซึงสิ ทธิ จะก่ อ ให้เ กิ ดหน้าทีแก่ อีก ฝ่ ายหนึ ง สําหรั บ
นายจ้าง ความรับผิดชอบบางอย่างอาจเป็ นไปตามกฎหมายหรื อสัญญา ในขณะทีความรั บผิดชอบ
บางอย่างเป็ นเรื องของจริ ยธรรม และความถูกต้องทางสังคม
ดัง นันนายจ้า งจะต้อ งจัดเตรี ยมสถานทีทํา งานให้มีค วามปลอดภัยเพียงพอแก่ พนัก งาน
ให้โอกาสพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการจ่ายค่าตอบแทนทีเพียงพอและเป็ นธรรม ตลอดจน
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เคารพสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คลของพนัก งาน เช่ น สิ ทธิ ในการพู ดหรื อ แสดงความคิ ดเห็ น ได้โดยอิ ส ระ
สิ ทธิ ในการจัดการ และสิ ทธิ ในการต่อรอง เป็ นต้น
มีเหตุผลมากมายทีผูบ้ ริ หารควรจะต้องวางตัวเป็ นกลางและมีความยุติธรรม กฎเกณฑ์สาํ คัญ
คือ การมีเหตุผล ดังที ปี เตอร์ ดรักเกอร์ ปรมจารย์ดา้ นการบริ หารเคยกล่าวไว้วา่ “เขาไม่ใช่ พนักงาน
แต่เขาเป็ นคน และผูจ้ ดั การควรปฏิบตั ิต่อคนอย่างมีศกั ดิศรี และด้วยความนับถือ”
เพราะฉะนันการรั บรู ้ ของพนัก งานเกี ยวกับความเป็ นธรรมมีความสําคัญต่อทุกส่ วนงาน
ขององค์การ เช่ น การรับรู ้ ถึงความเป็ นธรรมจะเกียวโยงถึงการเพิมความมุ่งมันของพนักงานการเพิม
ความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์การ ต่องาน ต่อผูน้ าํ และการเพิมพฤติกรรมการเป็ นบุคลากรทีดี
ขององค์การ17
ด้วยหลัก จริ ยธรรมในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์นีเองจะเห็ น ได้ว่า มี ค วามสอดคล้อ ง
ทีนําไปสู่ ก ระบวนการพัฒนาศิ ลปิ น เนื องจากศิ ล ปิ นเป็ นทรั พยากรมนุ ษย์ทีควรจะได้รับการดูแล
อย่างเป็ นธรรมจากผูพ้ ฒั นาศิลปิ น อีกทังผูพ้ ฒั นาศิลปิ นนันจะต้องส่ งเสริ มให้ศิลปิ นมีจริ ยธรรมและ
คุณ ธรรมเพื อเป็ นแนวทางการทํา งานให้ประสบผลสํ า เร็ จ ตลอดจนศิ ลปิ นยัง ต้อ งเป็ นตัวอย่ าง
ของสังคมและเยาวชนต่อไป
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5.4 แนวคิดด้ านภาพลักษณ์
ภาพลัก ษณ์ (Image) ตามพจนานุ ก รมทางการตลาด (Dictionary of Marketing Terms)
ได้ให้ความหมายว่าเป็ นการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเกียวกับสิ นค้า สถาบัน ตราสิ นค้าและบุคคล ซึ งอาจจะ
ได้รับหรื อไม่ได้รับการโต้ตอบ และอาจเป็ นเรื องจริ งหรื อไม่จริ งก็ได้ วัต ถุประสงค์ข องการตลาด
จะให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ทีเห็นมากกว่าสิ งทีเป็ นจริ งๆ
Daniel J. Boorstin ได้เสนอไว้วา่ ภาพลักษณ์เป็ นภาพทีมนุษย์รับรู ้ ดว้ ยการสร้างเหตุ การณ์เที ย ม (Pseudo-Events) ซึ งเป็ นสิ งที จําลองเหตุ ก ารณ์ ทีไม่ ไ ด้เ กิ ดตามธรรมชาติ เป็ นการสร้ า ง
ให้เข้าใจง่ าย และสามารถเข้าใจได้หลายความหมายและต้องมีความน่ า เชื อถื อด้วยในสายตาของ
ผูร้ ับสาร ซึงเขาได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ในแง่ต่างๆไว้ 6 ประการ ดังนี
1. ภาพลักษณ์ เป็ นสิ งทีจําลองขึนมา (An image is synthetic) หรื อสังเคราะห์ขึนมามิได้
เกิ ดขึนเองตามธรรมชาติ เพือการสนองวัตถุประสงค์บางอย่างภายใต้การวางแผนที
กําหนดไว้

17

ผศ. ดร. พิชิต เทพวรรณ์. เครื องมือการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์สมัยใหม่,2555.
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2. ภาพลักษณ์ เป็ นสิ งทีเชื อถือได้ (An image is believable) ไม่เกิ นความเป็ นจริ ง เพราะ
ความน่าเชื อถือเป็ นหัวใจของภาพลักษณ์
3. ภาพลักษณ์ เป็ นสิ งทีอยู่นิงและรั บรู ้ ได้ (An image is passive) และต้องไม่ข ดั แย้งกับ
ความเป็ นจริ ง แม้ในบางครั งจะเป็ นภาพที สร้ า งขึ นก็ ตาม แต่ ต้อ งถู ก นํา เสนอให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งจึงจะได้รับความเชือถือ
4. ภาพลักษณ์ เป็ นสิ งทีเห็นได้ชัดเจน (An image is vivid and concrete) คือการพยายาม
สร้ างการรับรู ้ จากนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรม ซึ งอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการสร้ างจินตนาการ
รู ปธรรม เพือให้ตอบสนอง ดึงดูดใจ และดึงดูดความรู ้สึกทางอารมณ์ สร้ างความสนใจ
และความน่าเชือถือ
5. ภาพลักษณ์เป็ นสิ งทีถูกทําให้ดูง่าย (An image is simplified) ภาพลักษณ์ จะต้องชัดเจน
ง่ายต่อการเข้าใจและจดจํา มีความแตกต่างโดดเด่น และสื อความหมายได้ครบถ้วนตาม
ความต้องการ เพือป้ องกันภาพอันไม่พึงประสงค์ทีจะเกิดขึนจากความไม่ชดั เจน
6. ภาพลักษณ์มีความหมายหลายแง่มุม (An image is ambiguous) ภาพลักษณ์ ในบางครัง
อาจเป็ นสิ งทีดูเหมือนกํากวม มีลกั ษณะทีกํากึ งระหว่างความคาดหวังกับความเป็ น จริ ง
เพือให้ผบู ้ ริ โภคตีความหมายตามความคาดหวังของตนเอง
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สรุ ปแล้วคําว่า “ภาพลักษณ์ ” นันจึงหมายถึงภาพทีเกิ ดขึนในใจของคนเรา ซึ งอาจจะเป็ น
ภาพทีมีต่อสิ งมีชีวติ หรื อสิ งไม่มีชีวติ ก็ได้ เช่น ภาพทีมีต่อบุคคล สถานที องค์กร สถาบัน ฯลฯ มีทงั
ภาพลักษณ์ทีเป็ นบวกและเป็ นลบ ซึ งภาพทีเกิดขึนนันอาจจะไม่ใช่ค วามจริ งเสมอไปขึนอยู่ก ับการ
ตีค วามของแต่ ล ะคน ซึ งเป็ นผลมาจากโครงสร้ างทางความคิ ดทีประกอบไปด้วยความรู ้ ค่านิย ม
ความเชื อ และประสบการณ์ทีแต่ละบุคคลได้รับรู ้ มาทังทางตรงและทางอ้อ ม ซึ งภาพลัก ษณ์ทีดีนนั
ต้องอาศัยระยะเวลาในการสังสมทีละเล็กทีละน้อยและเพิมพูนมากขึนจนฝั งรากฐานมันคงแน่นหนา
อยู่ในจิตใจและความรู ้ สึกนึกคิดของประชาชน การจะแก้ไขหรื อเปลียนแปลงภาพลักษณ์ ทีเกิ ดขึน
แล้วนันจึงค่อนข้างทําได้ยาก18
ด้วยเหตุนีเองผูพ้ ฒั นาศิ ลปิ นจึงต้องให้ความสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ทีดี และน่ าจดจํา
ให้กบั ศิลปิ น เพือให้ได้รับความสนใจจากผู ้ฟัง จนเกิ ดกระแสของความนิ ยมขึน อีกทังยังต้องชี ยํา
ภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ นอยู่เสมอ เพราะความรู ้ สึกนึกคิดของบุคคลนันสามารถเปลียนแปลงได้เสมอ

18

ดวงสมร จักรพันธุ์. กลยุทธ์การบริ หารภาพลักษณ์ศิลปิ น นักร้องไทยกับการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
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โดยเฉพาะอย่างยิงเมือเกิดภาพลักษณ์ทีไม่ดีนอกจากจะแก้ไขยากแล้วยังทําให้เกิ ดผลเสี ยต่อความ
นิยมทีจะเกิดขึนกับตัวศิลปิ นเอง

6. กลยุทธ์ การตลาดตามเป้าหมาย
ในการทําการตลาดสิ นค้าหรื อบริ การใดๆ เราจะมีการกําหนดส่ วนการตลาดสิ นค้าทีชัดเจน
เพราะผูบ้ ริ โภคหรื อองค์กรแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการในสิ นค้าทีแตกต่างกันไป โดยทัวไปองค์กร
ไม่ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของตลาดได้ดีทงหมด
ั
จึง จําเป็ น อย่า งยิ งว่าองค์ก รจะมี การ
แข่ งขัน กับตลาดที มีก ลุ่มเป้ าหมายในแบบที องค์ก รมีค วามถนัดในการผลิ ต ในส่ วนตลาดที เรา
แข่งขันนันเราจะต้องมีการวางตําแหน่งสิ นค้าหรื อบริ การของเรา เพือให้สามารถสื อถึงคุณค่าไปสู่
ลูกค้าได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนีจึงมีปัจจัยทีต้องพิจารณาอยู่ 4 ด้านหลัก อันประกอบไปด้วย
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1. การแบ่งส่ วนตลาด
2. การกําหนดตลาดเป้ าหมาย
3. การวางตําแหน่งทางการตลาด
4. กลยุทธ์ดา้ นแบรนด์
ตามลัก ษณะของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคหรื อ องค์ ก รทีเหมื อ นกัน และมี ค วามต้อ งการแบ่ งส่ วน
การตลาดคล้ายกัน อีกทังยังมีกิริยาตอบสนองต่ อ ส่ วนผสมของการตลาดชุ ดเดี ยวกันไปในทิศ ทาง
เดียวกัน เพือให้เห็นโอกาสทีมีอยู่ในแต่ ละส่ วนตลาดจึงเลื อ กตลาดเป้ าหมายทีเหมาะสมกับความ
เชี ยวชาญขององค์กร
1. การแบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภค
ภูมิศาสตร์ เช่น ในเมือง, ภาคกลาง,
ประชากรศาสตร์ เช่ น ช่ วงอายุ, เพศ, สถานภาพสมรส, ครอบครั ว, การศึ ก ษา,
อาชี พ, รายได้
2. การกําหนดตลาดเป้ าหมายเมื อมีก ารแบ่งส่ วนการตลาดแล้ว เราจึงสามารถเลือ กได้ว่า
กลุ่มเป้ าหมายใดเป็ นกลุ่มเป้ าหมายทีเหมาะกับองค์กรของเราในการกําหนดเป้ าหมาย
วิธีการเลือกส่ วนตลาดแบ่งออกได้เป็ น 4 วิธี
1. การตลาดมวลชน โดยมองตลาดทังหมดไม่ แ ตกต่า ง ไม่ แ บ่ งส่ วน ใช้ส่ วน
ประสมทางการตลาดชุดเดียว
2. การตลาดแตกต่า ง โดยมองส่ วนตลาดแตกต่า งกัน โดยใช้ส่ วนประสมทาง
การตลาดทีแตกต่างกันออกเป็ นแต่ละส่ วน
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3. การตลาดเฉพาะส่ วน โดยเลื อ กแข่ งขัน เฉพาะส่ วนที องค์ก รเชื อว่า ตนนัน
มีความเชียวชาญเป็ นพิเศษซึ งวิธีนีเป็ นวิธีทีองค์กรขนาดเล็กใช้ในการแข่งขัน
กับองค์กรขนาดใหญ่
4. การตลาดจุล ภาค เพือตอบสนองลูก ค้ารายบุคคล เช่ น การทําเพลงประกอบ
โฆษณา
การวางตําแหน่งทางการตลาดเป็ นการวางตําแหน่งสิ นค้าหรื อบริ การของเราไว้ในใจลูก ค้า
ให้มีค วามแตกต่ างอย่ างชัดเจนจากของคู่ แ ข่ ง ตรงกับ ความต้อ งการของลู ก ค้าทังนี เพื อความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเปรี ยบนาฬิกาโรเล็ก ซ์กบั คาซิ โอ โรเล็กซ์ ได้เปรี ยบเรื อง
ของความหรู หรา แต่โรเล็กซ์ดอ้ ยกว่าในเรื องของราคา
คุณค่าในสายตาลูกค้า จะเกิ ดความแตกต่างในด้านต่างๆ ได้ดงั นี
คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ : คุณภาพ ประโยชน์ รู ปแบบ
คุณค่าด้านบริ การ : ความรวดเร็ ว มีบริ การตลอด 24 ชัวโมง
คุณค่าด้านช่องทาง : หาซื อได้ง่าย
คุณค่าด้านบุคลากร : มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า
คุณค่าด้านภาพลักษณ์ : ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้ ใช้แล้วดูดีมีรสนิยม
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กลยุ ท ธ์ ด ้า นแบรนด์ ซึ งแบรนด์ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นเพี ย งชื อยี ห้ อ เท่ า นัน แต่ แ บรนด์น นยั
ั ง ได้
หมายความรวมไปถึงชื อเสี ยงของผลิตภัณฑ์เ ป็ นความหมายที มีคุ ณค่ าในใจของลู กค้าเมือนึ กถึง
ชือแบรนด์หนึงๆ ถือได้วา่ เป็ นการบริ หารความสัมพันธ์ กบั ลูกค้าในทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ นเรื องของ
ราคา ถุงใส่ สินค้า หรื อแม้กระทังใบเสร็ จ19
ซึ งกลยุทธ์ ดา้ นแบรนด์นีเอง ถือ ว่ามี ค วามเชื อมโยงต่อ ศิ ลปิ น และผูจ้ ดั การศิ ล ปิ นในการ
ทํา งาน ศิ ลปิ นก็ สามารถกล่ าวได้ว่าเป็ นแบรนด์ของค่ า ยเพลงนันเอง ผูจ้ ดั การศิ ลปิ นจึ งมี หน้า ที
ส่ ง เสริ มแบรนด์ต ามหลักการการทํางานขององค์ก าร ทําให้ผู้ฟังให้ค วามสนใจกับแบรนด์ หรื อ
ศิลปิ นอย่างต่อเนืองจนเป็ นทีนิยม

7. แนวคิดด้านสือประชาสัมพันธ์
การประชาสั มพัน ธ์ คือการสื อสารที มีก ารวางแผน และเป็ นการสื อสารเพือการชัก จูงใจ
(Persuasive Communication) โดยการจัดวางรู ปแบบขึน เพือให้มีอิ ทธิ พลเหนื อกลุ่ มประชาชนทีมี
ความหมายอย่างสําคัญต่อหน่วยงานนัน
19

ประดิษฐ์ ภิญโญภาศกุล. แผนกลยุทธ์ : กุญแจสู่ความสําเร็ จในการบริ หารงานและธุรกิจ., 2548.
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สิ งสําคัญของคําจํา กัดความข้างต้นนี คื อ “การวางแผน” “การจูงใจ” “การสื อสาร” และ
“กลุ่มประชาชนทีมีความหมายอย่างสําคัญต่อหน่ วยงานนัน” เราทราบว่าการประชาสัมพันธ์ มิใช่
สิ งทีเกิ ดขึนอย่างบังเอิญ แต่ทว่าเกิ ดขึนจากการวางแผนอย่างระมัดระวัง ส่ วนที ต้อ งมีการสื อสาร
ก็ เ พราะว่าการประชาสั มพัน ธ์ น ันเราจะต้อ งสื อสารเผยแพร่ ไปยัง กลุ่ มชนต่ างๆที เราต้ อ งการ
แต่ สิงสําคัญยิงในที นี คือ “การจูง ใจ” ซึ งเป็ นกิ จกรรมของมนุษ ย์ (Human Activity) ทีมี มานับแต่
โบราณกาลแล้ว เช่ น การพู ดจูง ใจของทนายความขณะเสนอคดี ต่ อคณะลู ก ขุน การเทศนาจูงใจ
ของนักบวช พ่อค้าพูดจูงใจให้ผคู ้ นซื อสิ นค้าของตน รวมทังการพูดจูงใจในรณรงค์แ ข่ งขันเพือการ
เลื อ กตัง ฯลฯ เหล่า นี ล้วนแล้วแต่ ตอ้ งอาศัยการจู ง ใจทังสิ น เพือผลแห่ งความเชื อถือ หรื อ ปฏิ บตั ิ
ตามสิ งทีเราประสงค์
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สมพันธ์ คือ สถานการณ์ การกระทํา หรื อคําพูดใดๆ ทีทรงอิทธิพลต่อ
1. การประชาสั
2.

3.
4.
5.

ประชาชน
การประชาสั มพัน ธ์ คือ ศิ ล ปะในการทําให้บริ ษ ทั ของท่ านเป็ น ที นิ ย มชมชอบและ
ยกย่องนับถือของพนักงานลูก จ้างภายในบริ ษทั รวมทังลูก ค้า และประชาชนซึ งเป็ น
ผูซ้ ื อจากบริ ษทั และประชาชนซึ งบริ ษทั ขายสิ นค้าให้
การประชาสัม พัน ธ์ คือการสื อสารความคิด อย่างมี ทกั ษะไปสู่ ประชาชนกลุ่ มต่ างๆ
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้ผลสมดังทีเราตังความปรารถนาไว้
การประชาสั มพัน ธ์ คื อ การค้น หาว่า ประชาชนชอบอะไรในตัวเรา และทําสิ งนัน
ให้มากขึน และค้นหาว่าประชาชนไม่ชอบอะไรในตัวเรา แล้วทําสิ งนันให้ลดน้อยลง
การประชาสั ม พัน ธ์ คื อ ภาระหน้า ที ของฝ่ ายบริ หารทีจะประเมิ น ถึ ง ทัศ นคติ หรื อ
ความคิ ดเห็น ของประชาชน แล้วจัดตังนโยบายต่างๆ ขององค์การให้ส อดคล้องกับ
ผลประโยชน์และความต้องการของประชาชน รวมทังการดําเนิ นการปฏิ บตั ิ งานด้วย
การติดต่อสื อสารเพือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับในหน่วยงาน

ด้วยเหตุนีจึงจะกล่าวได้วา่ การประชาสัมพันธ์ คือการติดต่อสื อสารและการสื อความหมาย
ทางด้านความคิดเห็นจากองค์การสถาบันไปสู่ กลุ่มประชาชนทีเกี ยวข้อง รวมทังรับฟั งความคิดเห็น
และประชามติ ทีประชาชนมีต่อ องค์ก ารสถาบันด้วยความพยายามอย่างจริ งใจ โดยมุ่งที จะสร้ าง
ผลประโยชน์ร่วมกันและช่ วยให้สถาบันสามารถปรั บตัวเองให้สอดคล้อ งกลมกลื น (Harmonious
Adjustment) กั บ สั ง คมได้ ฉะนั นการประชาสั ม พัน ธ์ จึง ถู ก นํ า มาใช้ ในลัก ษณะความหมาย
3 ประการ ด้วยกันคือ
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1. การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การสถาบันกับกลุ่มประชาชน
2. วิธีการทีองค์การสถาบันใช้เพือสร้ างความสัมพันธ์
3. คุณภาพและสถานภาพแห่งความสัมพันธ์ นนๆ
ั 20
หลักในการประชาสัมพันธ์ มี 2 ประเภท21 ดังนี
1. สื อทีนักประชาสัมพันธ์สามารถควบคุมได้
1.1 สามารถควบคุ มได้ทงการผลิ
ั
ต กล่ าวคือ เนือหาสาระ วิธี การนําเสนอ รู ป แบบ
เทคนิคในการเผยแพร่
1.2 สื อมวลชนที นัก ประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้ซื อเนื อที และเวลา เพื อเผยแพร่ ข่ าวสาร
ทีต้องการหรื ออาจเป็ นข้อตกลงกับสื อมวลชน (Barter) ทีให้เนื อทีและเวลาเพือให้
เผยแพร่ เหมือนกับการจ่ายเงินซื อ
2. สื อทีนักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถควบคุมได้
2.1 สื อมวลชนทีนักประชาสัมพันธ์ ขอความร่ วมมือในการเผยแพร่ ซึ งปกติ จะมีความ
เป็ นอิสระ มีพินิจเป็ นของตนเองทีจะพิจารณาตัดสิ นว่าอะไรน่าจะเป็ นข่าวได้
2.2 สื อบุค คล ปกติ บุค คลมี สิ ท ธิ ส่ วนตัว และมี อิส ระไม่ ส ามารถจะไปควบคุ มได้
บุคคลทีเผยแพร่ ข่าวสารออกไป และสาธารณชนให้ค วามเชื อถือ สู งนัน นอกจาก
จะเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดแล้ว มักเป็ นพนักงานหรื อผูร้ ่ วมกิจกรรม
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จากข้อมูลข้างต้นของสื อทัง 2 ประเภท นันมีความแตกต่างกัน เมือผูจ้ ดั การศิ ลปิ นจะต้องมี
การดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ จึงจําเป็ นจะต้องใช้สือทัง 2 ประเภทควบคู่ กนั เพือส่ งเสริ ม
ให้เกิ ดการประชาสัมพันธ์ ทีดีมีความน่าเชือถือ น่าสนใจ และผูฟ้ ั งได้รับข้อมูลทีตรงกันจากสื อทัง 2
ประเภทอีกด้วย
สามารถแบ่งสื อทีใช้ในการประชาสัมพันธ์ออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ 5 ประเภทดังนี
1. สื อประเภทคํา พู ด ได้แ ก่ วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง โทรทัศ น์ เครื องขยายเสี ย ง
แถบเสี ยง แผ่นเสี ยง
20

สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ส่วนประเมิ นผล, แนวคิด ทฤษฎีต่างๆที เกี ยวข้อง

กับการประชาสัมพันธ์และการสื อสารมวลชน., 2555.
21

ชุธีภรณ์ รัตนรัตน์. การเปิ ดรับสื อประชาสัมพันธ์ และการตัดสิ นใจเลือกดาวน์โหลดเพลงผ่าน

เว็บไซต์ของบริ ษทั ค่ายเพลง Love is วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื อสารภาครัฐและเอกชน)
คณะวารสารศาสตร์ และสื อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550.
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2. สื อประเภทลายลักษณ์อกั ษร ได้แก่ เอกสารสิ งพิมพ์ชนิ ดต่างๆ หนังสื อ พิมพ์
รายวัน นิตยสาร วารสาร จุลสาร เอกสารแผ่นพับ หนังสื อเล่มเล็ก โปสเตอร์
ใบปลิว รายงานประจําปี วารสารประชาสัมพันธ์ วีดีโอเทป โทรเลข โทรสาร
รวมทังคอมพิวเตอร์
3. สื อประเภทภาพและสั ญ ลัก ษณ์ ได้แก่ การแสดงภาพแผ่ น ป้ าย โฆษณาริ ม
ทางหลวง ป้ ายประชาสัมพันธ์ หรื อป้ ายโฆษณาข้างรถประจําทางหรื อท้ายรถ
ประจําทาง ป้ ายตามทีพักผูโ้ ดยสารประจําทาง สถานี รถไฟฟ้ า ป้ ายตามสี แยก
และริ มทางด่วน
4. สื อประเภทภาพและเสี ยงหรื อสื ออิเล็กทรอนิกส์ ซึงรวมทังวิทยุและโทรทัศน์
อีกทังสื ออินเตอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างสู งในยุคนี
5. สื อเบ็ดเตล็ด ได้แ ก่ จดหมายส่ งตรงไปยังผู ้รับ แผ่ นผ้า เครื องใช้ ของชําร่ วย
ต่างๆ เช่นไม้ขีดไฟ กระเป๋ าหรื อถุงใส่ ของ เสื อยืดปฏิ ทิน ฯลฯ สื อประเภทนี
มักจะใช้ผสมกับสื ออืนๆ เพือเป็ นการเตือนหรื อให้ระลึกจดจําข่าวสารแก่ ผชู้ ม
อีกด้วย22
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จากหลักการแนวคิดด้านสื อประชาสั มพันธ์ ทีได้ก ล่า วมาข้างต้นนัน จึงจะเห็นได้ว่าการ
ประชาสัม พันธ์ น นมี
ั บ ทบาทต่อการได้รับความนิ ยมของศิ ล ปิ น เพือศึ ก ษาให้ได้รับความรู ้ ค วาม
เข้ า ใจว่ า ทั ง 2 บริ ษัท มี แ นวทางในการพัฒ นาศิ ล ปิ นอย่ า งไร จนกระทั งมี น โยบายในการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างไรให้ศิลปิ นนันได้รับความนิยม

8. งานวิจัยทีเกียวข้อง
ณัฐภรณ์ สถิรกุล ได้ศึกษาวิจยั เรื อง กระบวนการสร้ างนักร้องยอดนิยม ของบริ ษทั แกรมมี
เอ็ น เตอร์ เ ทนเม้น ท์ จํา กัด โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พือให้ทราบถึงขันตอนและวิธี ก ารสร้ า งนัก ร้ อ ง
ยอดนิยมของแกรมมี
ผลการวิจยั พบว่าแท้จริ งแล้ว “กระบวนการสร้างนักร้ อง” เป็ นเพียงเครื องมือ หนึ งทีช่ วยให้
บริ ษทั แกรมมี สามารถสร้ างนักร้ องขึนมาได้อย่างมีระบบระเบียบแบบแผน อันก่ อให้เกิ ดมาตรฐาน
ในการสร้ างงาน และในผลงานระดับหนึง ตัวกระบวนการช่ วยทําให้ทีมงานผูเ้ ชียวชาญในทุกๆฝ่ าย
22

ชุธีภรณ์ รัตนรัตน์. การเปิ ดรับสือประชาสัมพันธ์ และการตัดสิ นใจเลือกดาวน์โหลดเพลงผ่าน

เว็บไซต์ของบริ ษทั ค่ายเพลง Love is วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื อสารภาครัฐและเอกชน)
คณะวารสารศาสตร์ และสื อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550.
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สามารถประสานการทํางาน ความคิดด้วยกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพในระดับหนึ ง อันช่ วยให้การ
สร้ างนัก ร้ อ งเป็ นไปได้อ ย่า งราบรื น แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามจากการศึ ก ษาพบว่าในการสร้ า งนัก ร้ อ ง
ให้กลายเป็ นนักร้ องยอดนิ ยมขึนได้นนั นอกจากจะต้องมีกระบวนการทีดีแล้ว ยังต้องอาศัยปั จจัยทีมี
ความสําคัญอย่างยิง อีก 4 ประการ ได้แก่
1. ผูบ้ ริ หารทีมีความสามารถในการคาดการณ์ ถึงสถานการณ์ ตลาดคนฟั งเพลง แนวโน้ม
ทิศทางความนิยม
2. การสร้ า งผลงานเพลงที มี ค วามลงตัวให้ ก ับ นัก ร้ อ ง ความสามารถของที ม งานใน
การสร้ าง
3. นักร้องเป็ นผูม้ ีความสามารถอย่างแท้จริ ง
4. มีการสร้ างภาพลักษณ์ทลงตั
ี วให้กบั นักร้อง
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เมือมีกระบวนการสร้ างนักร้องทีดี มีปัจจัยครบทัง 4 ประการแล้ว การเป็ นนักร้ องยอดนิยม
ยังมีลกั ษณะทีไม่คงทีตายตัว แต่จะมีอยู่หรื อ เป็ นอยู่แค่ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ งเท่านัน โดยมากจะอยู่
ในช่ วงของการโปรโมทอัล บัมเท่า นัน อี กทังยังมีก ารผัน เปลียนไปตามปั จจัยและองค์ประกอบ
นันคือแม้วา่ นัก ร้ องทุก คนจะผ่านกระบวนการสร้ างเดี ยวกัน แต่ ก็สามารถได้รับความสําเร็ จหรื อ
ได้รับความนิยมทีไม่เหมือนกันซึ งสามารถเกิ ดได้จากปั จจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุ มได้ เช่ น
เรื องราวส่ วนตัวของศิลปิ น เหตุการณ์บา้ นเมือง สภาพเศรษฐกิ จ สังคม เป็ นต้น
ด้วยเหตุนีแท้จริ งแล้วการเป็ นนักร้ องยอดนิ ย มได้นนั ต้องมาจากปั จจัยหลายๆ ประการ
รวมกัน อย่ า งสอดคล้อ ง กลมกลื น นัก ร้ อ งยอดนิ ย มไม่อ าจเกิ ดขึ นได้จ ากปั จจัย ใดปั จ จัย หนึ ง
เพียงประการเดี ยว และการเป็ นนักร้ องยอดนิ ย มนัน มี ล กั ษณะทีไม่ค งที ตายตัว เนื องจากนัก ร้ อ ง
ยอดนิ ยม เป็ นลักษณะของการนิ ยมทีผกพันเปลียนแปลงไปตามปั จจัย และองค์ประกอบหลายๆ
ประการรวมทังยุคสมัยด้วย
กิติพนธ์ นาคประชา ได้ศึ กษาวิจยั เรื อง โครงการจัดตังค่ายเพลงขนาดเล็ก ในยุค ดิจิตอล
โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื อศึ กษาความเป็ นไปได้ในการประกอบธุ รกิ จ และหารู ปแบบการบริ หาร
จัด การที เหมาะสมสํ า หรั บ ค่ า ยเพลงขนาดเล็ ก ในภาวะอุ ต สาหกรรมเพลงประสบปั ญ หา
อย่างในปั จจุบนั
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาสําคัญทีค่ายเพลงกําลังประสบอยูใ่ นยุคปั จจุบนั คื อ รายได้ทีลดลง
อันเนืองมาจากสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ ทังในรู ปแบบซี ดีและแผ่ น mp3 รวมถึงการดาวน์ โหลดเพลง
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายทางเว็บไซต์ หรื อผ่านทางโปรแกรมแชร์ไฟล์ อีกทังความทันสมัยของอุปกรณ์
พกพาต่างๆทําให้เกิดการเปลียนแปลทีผูป้ ระกอบการต้องปรับตัวกับยอดขายทีลดลง เพือหารายได้
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เข้า มาแทนที สิ นค้า เพลงที ลดลงสํ าหรั บค่ ายเพลงขนาดใหญ่ แต่ในส่ วนของค่ ายเพลงขนาดเล็ก
ไม่ค่อยให้ค วามสนใจในด้านธุ รกิจมากนัก แต่ มุ่งไปทีการสร้ างสรรค์ผลงานเพลงในแบบทีเป็ น
ตัวตนของศิลปิ นและทางค่ายต้องการนําเสนอ เพือตอบสนองกลุ่มผูฟ้ ั งทีติดตามผลงานของทางค่าย
อย่างสมําเสมอ
ดังนันโครงการจัดตังค่ายเพลงขนาดเล็ก ในยุคดิจิตอล จึงเป็ นโครงการทางวัฒนธรรมทีมี
ความสนใจในการลงทุน และมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ ซึ งการดําเนินงานของค่ายเพลงไม่ได้
มุ่งหวังกําไรสู งสุ ด แต่ตอ้ งการสร้ างสรรค์ผลงานเพลงในแบบทีทางค่ายต้องการ และสามารถดําเนิน
ธุรกิจได้ในระยะยาว อีกทังคํานึงถึงความพึงพอใจของศิ ลปิ นทีรวมงานกับทางค่ายโดยพยายามทีจะ
สร้ างรายได้อย่างสู งสุ ดจากช่องทางต่างๆให้กบั ศิลปิ นผูส้ ร้ างสรรค์ผลงานเพลง เพือเป็ นทางเลือ ก
ทีมีแนวทางชัดเจนให้กบั ผูฟ้ ั งในอุตสาหกรรมเพลง
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ปิ ยา พงศ์ กุล ภาได้ศึ กษาวิจยั เรื อง กลยุทธ์ ในการบริ หารศิ ลปิ นในยุคผัน ผวน กรณี ศึกษา
บริ ษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน) เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษารู ปแบบการ
บริ หารจัดการและปั ญหาการบริ หารจัดการของ บริ ษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) เพือนําไปสู่ การ
วิเคราะห์กลยุทธ์ในการบริ หารศิลปิ นให้มีความยังยืน
ผลของการศึ กษาพบว่ารู ปแบบในการบริ หารจัดการศิ ลปิ นพบว่า ทัง 2 บริ ษทั มีขนตอน
ั
ในการจัดการศิล ปิ นทีคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันทีระบบการทํางาน และวิธีก ารจัดการของแต่ ล ะ
ขันตอน
นอกจากนันปั ญ หาที พบในการบริ หารจัดการศิ ล ปิ นส่ วนใหญ่ เ กิ ด มาจากการที ศิ ล ปิ น
เป็ น มนุ ษย์ ทํา ให้ก ารบริ หารจัดการ และการควบคุ มให้เ กิด ผลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจึง ทํา ได้ยาก
ตลอดจนปั จจัยภายนอกองค์กรในเรื องของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง ส่ งผลให้
กระทบต่อความนิยม และการประสบความสําเร็ จของศิลปิ นนันๆ
อีกทังศิลปิ นจะต้องมีรูปลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีโดดเด่น ตลอดจนความสามารถ
ทีได้รับการพัฒนามาเป็ นอย่างดี และต้องมีภาพลัก ษณ์ทีเป็ นคนดี และเป็ นตัวอย่างทีดี ของสังคม
จึงจะเป็ นทียอมรับ
ฐิ ติ ม า ธารารั ต นกุ ล ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื อง กระบวนการสื อสารกลุ่ม และอัตลัก ษณ์ ข อง
“ศิลปิ นอิน ดี” มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาการก่อกําเนิดของศิ ลปิ นอินดีในประเทศไทยตลอดจนศึกษา
กระบวนการสื อสารกลุ่มและอัตลักษณ์ ของศิ ล ปิ นเพลงอิน ดีในประเทศไทย รู ปแบบการวิจยั เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การสั มภาษณ์ เชิ ง ลึกจากลุ่ มตัวอย่างดังนี ศิ ลปิ นอิ นดีในอดี ตทีประสบ
ความสําเร็ จ 3 คน, ศิลปิ นอินดีในปัจจุบนั จํานวน 10 คน, เจ้าของค่ า ยเพลงอินดี 4 คน, ตัวแทนกลุ่ ม
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หรื อสมาคมอินดี 1 คน, เจ้าของบริ ษทั จัดจําหน่ายงานเพลงอินดี 1 คน และเจ้าของร้านค้าปลีกย่อยที
จัดจําหน่ายเพลงอินดี 4 คน
ผลการวิจยั พบว่า พัฒนาการของกระบวนการก่ อกําเนิดศิ ลปิ นเพลงอินดีในประเทศไทยมี 6
ระยะ คือ 1. ยุคใต้ดิน คือ อินดี 2. ดีเจวาสนากับของนอก 3. โมเดิ ร์นด็อก ยุคทองของเพลงอิ นดี 4.
ฟ้ าเปลียนสี หลังโมเดิร์นด็อก 5. ระลอกเล็กทีกลับมา และ 6. ค้นหา "อินดี" ในยุคปัจจุบนั
กระบวนการสื อสารกลุ่มของศิ ล ปิ นอิ นดีจะเป็ นการสื อสารระหว่างบุคคล เนื องจากกลุ่ ม
ศิลปิ นมีขนาดเล็ก โดยมากนันมักจะเป็ นกลุ่มเพือนกันตังแต่สมัยเรี ยน ทําให้มีทศั นิคติไปในทิศทาง
เดียวกัน หรื อคล้ายกัน ส่ งผลให้การทํางานนันง่ายขึน ไม่ วา่ จะเป็ นทีห้องบันทึกเสี ยงหรื อบ้านของ
สมาชิ กในวงคนใดคนหนึง แต่ละคนจะมีหน้าทีรับผิดชอบงานที ตนนันมี ความถนัด ทํางานอย่างมี
อิสระ
อัตลัก ษณ์ของศิลปิ นอินดี คือ เอกลักษณ์หรื อลักษณะเฉพาะของวง ซึ งมีความแตกต่างกัน
ออกไป ไม่วา่ จะเป็ นเรื องของชือวง, บุคลิกลักษณะท่าทางของสมาชิกในวง, การแต่งกาย, แนวเพลง
, เนือหาของบทเพลง, ขันตอนวิธีก ารทํางาน และรู ปแบบการแสดงคอนเสิ ร์ต สิ งต่างๆ เหล่านีเองถือ
เป็ น เสน่ ห์เฉพาะตัวของแต่ ละวง แต่อ ย่า งไรก็ต ามสิ งทีศิ ลปิ นอิ นดี มี เ หมื อนกัน นันก็ คือ การได้
สร้ างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการ ถ่ายทอดออกมาเป็ นบทเพลง และการแสดงดนตรี โดยไม่มีการ
บังคับจํากัดรู ปแบบ กระบวนการสื อสารกลุ่ม สามารถสร้ างการดํารงไว้ซึงอัตลักษณ์ ให้กบั ศิ ลปิ น
อินดีได้ เพราะกระบวนการสื อสารกลุ่มทําให้เกิดแรงสนับสนุนจนสามารถดําเนินงานต่อไปได้ และ
แรงสกัดจะเป็ นการลดความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ความเป็ นศิลปิ นอินดีลงไป แรงสนับสนุนทีทําให้
ศิ ล ปิ นอิน ดีดํารงอยู่ได้นนก็
ั คื อ การสร้ างเครื อข่ ายพันธมิตรของกลุ่มอินดีด้วยกัน เอง ตลอดจนมี
ช่องทางจําหน่ายผลงานจากบริ ษทั จัดจําหน่ายและร้านค้าปลีกสําหรับเพลงอินดี
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สุมาลี เจือประสิ ทธิ ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การบริ หารจัดการธุ รกิ จเพลงอินดี ในประเทศไทย
การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาพัฒนาการของธุ รกิ จเพลงอินดีในประเทศไทย และ
โครงสร้างการบริ หารธุ รกิจ เพลงอินดีในประเทศไทย เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ ี การสั มภาษณ์
เจาะลึกผูบ้ ริ หารธุ รกิจเพลงอินดี วิเคราะห์เอกสาร และผลงานเพลงตลอดจนการสังเกตการณ์อย่างมี
ส่ วนร่ วมของผูว้ ิจยั แนวคิ ดสําคัญทีใช้ในการศึ ก ษาคื อแนวคิ ดธุ รกิ จเพลงและแนวคิ ดศิล ปะแนว
โพสต์ อิมเพรสชันนิสซึ ม และเอ็กเพรสชันนิ สซึ ม
ผลการศึกษาพบว่า ธุ รกิจเพลงอินดีในประเทศไทยมีพฒั นาการแบ่งเป็ น 5 ยุค ได้แก่ 1. ก่อน
พ.ศ. 2532-2536) มีตน้ กําเนิ ดจากเพลงใต้ดิน 2. ยุคขยายตัว (พ.ศ. 2537-2539) เป็ น ช่วงกระแสอัล
เตอร์ เนทีฟรุ่ งเรื อง มีค่ายเพลงอินดี เกิ ดขึนจํานวนมาก 3. ยุค กลืน กลาย(พ.ศ. 2540-2542) เป็ น ยุคที
ค่ายเพลงต่างชาติ และค่ายเพลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงมาร่ วมแข่งขัน ในตลาดเพลงอิน ดีจนไม่
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เกิ ดความแตกต่างของงานเพลง 4. ยุคสร้ างตัวตน(พ.ศ. 2543-2544) เพลงอินดีกลับมาเฟื องฟูอีกครัง
หลังจากมีสถานีวทิ ยา แฟต เรดิโอมาสร้างกระแส เกิ ดค่ ายเพลงอินดี หน้าใหม่ทีมี คุณภาพ 5. เพลง
อินดียุคกระแสทางเลือก(พ.ศ. 2545-2548) แนวเพลงอินดีมีความเจริ ญเติบโตสู งสุ ด มีค่ายเพลงอินดี
ขนาดเล็กเกิดขึนมากมาย จนทําให้เพลงอินดีนันมีอิทธิ พลสู งมากก่อให้เกิดกระแส “เด็กแนว” ขึน
ภายในโครงสร้ างการบริ หารธุรกิจเพลงอินดีในประเทศไทย วิธีการผลิตเพลงอินดีมี 3 แบบ
ได้แก่ 1. การทํางานแบบศิลปิ นเดียว 2. การทํางานแบบรวมศิ ลปิ น 3. แบบมาสเตอร์ สําเร็ จรู ป ค่าย
เพลงอินดีส่ วนใหญ่ใช้วธิ ีการผลิตแบบที 1 ผสม กับแบบที 2 ส่ วนแบบมาสเตอร์ สําเร็ จรู ป ส่ วนใหญ่
เป็ นค่ายเพลงอินดีภายใต้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ งในด้านผลงานเพลงนันไม่ มีแ นวเพลงกําหนด
เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นแนวเพลงใด กล่าวคือ ศิ ลปิ นอิ นดีนันมี แนวเพลงที หลากหลาย เกิ ดจากความ
ถนัดความชอบและสนใจส่ วนตัวของศิลปิ น ผลิตผลงานเพือตอบสนองความต้องการของตนเอง
นอกจากนี การเผยแพร่ แ ละสื อสารผลงานเพลงอิ น ดี มี ค วามสํ าคัญต่ อ โครงสร้ า งการ
บริ หารธุ ร กิ จ เริ มต้น ด้วยการสื อสารโดยตัวตนของศิ ลปิ นอิน ดี มี ค วามสํ า คัญ เที ย บเท่ า กับการ
สื อสารมวลชน การใช้สือมวนชน พบว่า ค่ายเพลงอิ นดีส่ วนมากเน้นการสื อสารทางสื อวิทยุมาก
ทีสุ ด และมีก ารผลิตมิวสิ ค วิดีโอเพือเผยแพร่ ทางโทรทัศ น์ สํ าหรั บการบริ หารการจําหน่ าย เป็ น
ระบบทียืดหยุ่นเพือรองรับค่ายเพลงและศิลปิ นอินดีทีมีจาํ นวนมาก
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ปิ ยะนั น ท์ นิ มกิ งรั ต น์ ได้ศึ ก ษาวิจยั เรื องอัตลัก ษณ์ แ ละปรากฏการณ์ เ พลงใต้ดิน ใน
สังคมไทยปั จจุบนั เป็ นงานวิจยั ทีมีวตั ถุประสงค์ในการศึ กษา 3 ข้อดังต่อ ไปนี 1. เพือศึ กษาประวัติ
ความเป็ นมาของเพลงใต้ดินไทย 2. เพือศึ กษาถึง อัตลักษณ์ ข องเพลงใต้ดินไทยในปั จจุบนั 3. เพือ
ศึกษาถึงปรากฏการณ์ของเพลงใต้ดินไทยทีมีผลกระทบต่อสังคมไทยในปั จจุบนั โดยศึ กษาเพลงใต้
ดินไทยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2546
โดยใช้วธิ ี การเก็บข้อมู ลจากการสัมภาษณ์จากบุคคลทีเกี ยวข้อ งในวงการเพลงใต้ดินและ
วงการเพลงไทย รวมถึงการเก็บข้อมูลจากเอกสาร
ผลจากการศึ กษาพบว่าเพลงใต้ดินของประเทศไทยนันมีความคล้ายคลึงกับเพลงใต้ดินของ
ต่างประเทศ เนืองจากในตอนแรกนันมีจดุ ประสงค์เพือถ่ายทอดถึงความยากลําบากของชี วติ ต่ อมา
เมือเพลงเหล่านีถูกใช้เป็ นสื อในการจุดประกายความคิดของกลุ่ มวัยรุ่ น อย่างต่อเนื องจนมาถึ งยุค
ปั จจุบนั เมือเพลงใต้ดินได้เปลียนบทบาทกลายเป็ นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์ เป็ นการทํางาน
ของศิลปิ นอิสระ หรื อค่ายเพลงอิสระ โดยไม่ได้สร้ างสรรค์ผ ลงานเพลงเป็ นไปตามความต้องการ
ของดนตรี ในกระแสหลัก และไม่ได้หวังผลสําเร็ จจากยอดขายเหมือนค่ายเพลงขนาดใหญ่ อีกทังยัง
มีชือเรี ยกแตกต่างไปจากเดิมทีเรี ยกว่าเพลงใต้ดินเป็ น “เพลงอินดี”
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ผลของการศึ กษาอัตลัก ษณ์ดา้ นดนตรี ของเพลงใต้ดินไทยโดยมี ตวั อย่าง 16 เพลง พบว่า
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับเพลงไทยสมัยนิยมทัวไป แต่ในบางเพลงจะใช้ค วามคิดสร้ างสรรค์ในเรื อง
ของการออกแบบเสี ยงของเครื องดนตรี โดยใช้ซินธิ ไซเซอร์เข้ามาช่วย ใช้ลกั ษณะการร้ องในหลาย
รู ปแบบ ได้แ ก่ การร้ อ งตามท่วงทํานองปกติ ก ารร้ องแบบแนวร็ อค และการร้ อ งกึงพู ดเพื อเพิ ม
บรรยากาศในเพลง ทางด้านเนือหาพบว่าเนื อหาส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นเนือหาทีมีเรื องเกี ยวกับความรัก
นอกจากนันเป็ นเรื องเกี ยวกับอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ในการแสวงหาอิ ส ระและจุด มุ่ง หมายในชี วิต
สะท้อนถึงมุมมองวิถีชีวติ และความคิดของคนในยุคปั จจุบนั โดยใช้ภาษาตรงไปตรงมาไม่เน้นความ
สระสลวยมาก แต่ยงั คงมีลกั ษณะของคําคล้องจองแบบบทกลอนอยู่ ภาษาแสดงอารมณ์อย่างชัดเจน
เป็ นธรรมชาติและมีการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาผสมในเนือเพลง ในส่ วนของอัตลักษณ์ ดา้ นลัก ษณะ
ทัวไปของเพลงใต้ดินไทยในปั จจุบนั พบว่า การทํางานทีอิสระระหว่างค่ายเพลงร่ วมกับศิ ล ปิ น เน้น
ความสร้ างสรรค์และคุณภาพงานมากกว่าผลกําไร ซึ งเป็ นอัตลักษณ์ ทีโดดเด่นของเพลงใต้ดินไทย
ในปั จจุบนั และเป็ นทีรับรู้ของคนในสังคม จากการศึ กษาปรากฏการณ์ และผลกระทบของเพลงใต้
ดินไทยทีมีต่อสังคม พบว่า ปั จจุบนั สื อต่างๆได้ให้ความสนใจเผยแพร่ ข่ าวและผลงานเพลงใต้ดิน
ไทยอย่างแพร่ หลายมากขึน เพลงใต้ดินไทยได้เข้าไปเกียวข้องกับศิลปะแขนงอืนๆ เช่ น ภาพยนตร์
หนังสื อ ทําให้เกิ ดกระแสนิยม และก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่ วมสมัยขึน
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บทที 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึ ก ษาเรื อง “กระบวนการพั ฒ นาศิ ลปิ นของค่ า ยเพลงอิ ส ระ กร ณี ศึ ก ษา
บริ ษัท สมอลล์ รู ม จํา กั ด และบริ ษ ัท สไปร์ ซ ซี ดิ ส ก์ จํา กั ด ” ฉบับ นี เป็ นการศึ ก ษาวิ ธี ท าง
กระบวนการพัฒนาศิ ล ปิ นของทัง 2 บริ ษ ัท และเนื องจากผู้ศึ ก ษาสามารถเข้าถึ ง แหล่ งข้อ มู ล
ของทัง 2 บริ ษ ัท ได้ จึ ง ได้เ ลื อ กบริ ษ ัท สมอลล์ รู ม จํา กัด และบริ ษัท สไปร์ ซ ซี ดิ ส ก์ จํา กั ด
เป็ นกรณีศึกษา ในการศึ กษากระบวนการพัฒนาศิลปิ นครังนี โดยมีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังต่อไปนี
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แหล่ งข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร
แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่
1. หนังสื อทีเกียวข้อง
2. เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3. ประเภทเอกสาร – จดบันทึก

การสัมภาษณ์ เจาะลึกรายบุคคล
จากกลุ่ มผู ้ให้ข ้อ มูล สํา คัญ ซึ งเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญที เกี ยวข้อ งกับ กระบวนการพัฒ นาศิ ล ปิ น
ของทัง 2 บริ ษทั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญในการศึ กษาครังนีทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงดังนี
1. คุณเจตมนต์ มละโยธา (กรรมการบริ หาร บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด)
2. คุณชัยบรรณฑิต พืชผลทรัพย์ (อดีตผูก้ ่อตัง บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด)
3. คุณนารี รัตน์ สว่างศรี (ผูจ้ ดั การศิ ลปิ น บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด)

เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
การวิจยั ครั งนี จะเป็ นการวิจยั แบบเชิ งคุ ณ ภาพ ใช้การสัมภาษณ์ เจาะลึ กโดยมีคาํ ถามหลัก
(Main Questions) ในการสร้ างบทสนทนา แต่หากมิได้รับคําตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึ กษา
อย่างครบถ้วนจะใช้คาํ ถามทีเจาะลึก (Probing Questions) โดยสร้ างขึนมาจากแต่ละหัวข้อในการ
31
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สื บค้นวรรณกรรม ทังนีคําถามหลักในการสัมภาษณ์นนจะสอดคล้
ั
องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
อีกทังยังแบ่งวิธีการสัมภาษณ์เป็ น 2 แบบกล่าวคือ
1. การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ (Formal Interview) เพือให้ได้มาซึ งข้อ มูลทีเป็ นทางการ
ใช้วธิ ี การจดบันทึกข้อมูลเชิงวิชาการ
2. ใช้วิธี สัมภาษณ์แ บบไม่ เป็ นทางการ (Informal Interview) เพือให้ได้มาซึ งข้อมูลส่ วน
ย่อยต่างๆทีมีความละเอียดมากยิงขึน ในงานค้นคว้าอิสระฉบับนี
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อุปกรณ์ทีใช้ ในการค้ นคว้ า

1. กล้องบันทึกภาพวีดีโอ
2. กล้องถ่ายภาพในระบบดิจิตอล
3. สมุดบันทึก
4. คอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสั มภาษณ์ และจากเอกสารต่ างๆ มาเพือ
เป็ นการประกอบการวิเคราะห์ โดยใช้หลักแนวคิ ดทฤษฎีทีเกียวข้องมาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์
ถึงกระบวนการพัฒนาศิลปิ นของทัง 2 บริ ษทั แบ่งออกเป็ น 5 หัวข้อได้ดงั นี
1. การคัดเลือกศิลปิ น
2. การพัฒนาศิลปิ น
3. การสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ น
4. การดูแลศิลปิ น
5. การใช้สือประชาสัมพันธ์เพือส่ งเสริ มชือเสี ยงให้กบั ศิลปิ น

การเสนอผลงาน
เมือได้ขอ้ มูลแล้ว ผูศ้ ึกษาจึงนําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์
และขอบเขตของการศึกษาในบทที 1 โดยนําเสนอเนือหาภายในบทที 4 เพือเป็ นผลของการศึ กษา
ด้วยวิธี ก ารพรรณนาวิเ คราะห์ แล้วจะนํา ผลการศึ ก ษาที ได้น นสรุ
ั ปและอภิ ปรายผลในบทที 5
พร้ อมกับการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้องไปใช้ในลําดับต่อไป

บทที 4
ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาเรื อง “กระบวนการพัฒนาศิ ล ปิ นของค่ า ยเพลงอิ ส ระกรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท
สมอลล์รูม จํากัด และบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด” นันมีวตั ถุประสงค์เพือให้ทราบถึงขันตอน และ
วิธีการพัฒนาศิ ลปิ นให้ได้รับความนิ ยมของทัง 2 บริ ษทั ว่ามี ก ระบวนการขันตอนในการจัดการ
ศิลปิ นอย่างไรบ้าง ซึ งในส่ วนนีผูศ้ ึ กษาจะนําเสนอผลการศึกษาดังนี
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ผลการศึกษา
สามารถจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยในวัตถุประสงค์นนมี
ั คาํ ถามทีใช้ในการ
นําการศึกษา ซึ งแบ่งออกเป็ นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี
วัตถุประสงค์
เพือให้ทราบถึงขันตอนในกระบวนการพัฒ นาศิ ลปิ นของ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด และ
บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด
1. การคัดเลือกศิลปิ น
2. การพัฒนาศิลปิ น
2.1 บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด
2.2 บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิส ก์ จํากัด
3. การสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ น
4. การดูแลศิลปิ น
5. การใช้สือประชาสัมพันธ์เพือส่ งเสริ มชือเสี ยงให้กบั ศิลปิ น
สํา หรั บ การนํา เสนอผลการศึ ก ษาเรื อง กระบวนการพัฒ นาศิ ล ปิ นของค่ ายเพลงอิ ส ระ
กรณี ศึกษา บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด และบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี

1. การคัดเลือกศิลปิ น
จากการสัมภาษณ์ผูพ้ ฒั นาศิลปิ นของทัง 2 บริ ษทั ในเชิ งลึกนันพบว่า การคัดเลือกศิลปิ นของ
ค่ายเพลงอิ สระ(ค่ายเพลงอิ นดี)นัน มีนโยบายในการเลื อกศิล ปิ นทีมี ทกั ษะความสามารถในด้า น
การแต่ ง เพลง ทํา เพลง บัน ทึ ก บทเพลงได้เ องเป็ นส่ วนใหญ่ โดยไม่ เ พี ย งแต่ ศิ ล ปิ นจะต้อ งเล่ น
ดนตรี ได้ หรื อร้ องเพลงได้เท่านัน เนืองจากการทีศิ ลปิ นมีทกั ษะทางดนตรี ดา้ นอืนๆด้วย จะสามารถ
ส่ ง ผลดี ให้ก ับ ทางบริ ษ ทั ในเรื องของข้อ จํา กัด ในปริ มาณทรั พยากรบุ ค คลและงบประมาณได้
33
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รวมไปถึงยังเป็ นผลดีให้กบั ตัวศิลปิ นทีจะสามารถนําเสนอผลงานได้โดยไม่ถูกจํากัดด้วยข้อกําหนด
ต่างๆของสังกัด เมือศิล ปิ นผลิตผลงานเพลงได้ดว้ ยตนเอง จึงส่ งผลให้แนวแพลงของศิ ลปิ นตรงตาม
ความต้องการของศิลปิ นได้อย่างเต็มที แต่อย่างไรก็ดีเมือศิลปิ นมีช่องทางในการนําเสนอผลงานได้
อย่างไร้ ขอ้ จํากัด ขันตอนในการคัดเลื อกศิ ลปิ นของทางสั งกัดจึงเป็ นไปอย่า งละเอี ยดรอบครอบ
กล่าวคือสังกัดจะมีนโยบายในการเลือกศิ ลปิ นทีตรงตามทิศทางขององค์กร โดยจะไม่เลือกศิลปิ นที
มีแนวทางต่างไปจากรู ปแบบของสังกัด เนื องจากภาพลักษณ์ของศิ ลปิ นสามารถส่ งผลต่อภาพลักษณ์
โดยรวมของสังกัดได้ เพือความเป็ นทีนิยมหรื อจดจําของแฟนเพลง การสร้ างภาพลักษณ์ของศิ ลปิ น
และสังกัดทีสอดคล้องกันยิงจะทําให้เป็ นทีหน้าจดจํา
ช่องทางการคัดเลือกศิ ลปิ น สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ช่องทางดังนี
1. เวทีประกวด สังกัดได้พบเห็นศิลปิ นผ่านช่ องทางการประกวดดนตรี ตามงานประกวด
ต่างๆ ซึ งในบางงานประกวดดนตรี นนสั
ั งกัดอาจมีส่วนร่ วมในการเป็ นคณะกรรมการตัดสิ น หรื อ
ทํางานร่ วมกับผูส้ นับสนุน เช่น การประกวดเพลงประกอบโฆษณาของดีเทค (DTAC) โดย วงแทค
ทู คัลเลอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจึงได้เข้าสู่ การเป็ นศิลปิ น ในสังกัดสมอลล์รูม เป็ นต้น
2. การแนะนํา ผ่ า นคนรู ้ จ ัก เนื องจากศิ ล ปิ นในสั ง กั ด นันยัง คงมี เ พื อนนัก ดนตรี ที มี
ความสามารถรวมทังในขณะนันทางสังกัดมีความต้อ งการศิ ล ปิ นที ตรงกันกับคําแนะนําต่างๆ เช่ น
วงอามแชร์ (Armchair) ได้รับคําแนะนําจากนักดนตรี ในสังกัด รวมไปถึงเมือมีการทดสอบของทาง
สังกัดก็พบว่าวงนีมีความน่าสนใจ จึงได้เป็ นหนึงในศิลปิ นของสังกัดสมอลล์รูม หรื ออย่าง วงสควีซ
แอนิมอล (Sqweez animal) เป็ นต้น
3. สื ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งได้ออกเป็ น สื อโทรทัศน์ วิทยุ รวมไปถึงสื อดิจิตอลอย่าง
อินเตอร์ เน็ต ในยุคทีคลืนวิทยุแฟต เรดิโอ มีความนิยมในหมู่ผฟู ้ ั งเพลงอินดี ก็นบั ว่าทําให้เกิ ดศิลปิ น
อินดีหน้าใหม่มากมาย จากการทีศิลปิ นมีโอกาสส่ งเพลงไปให้กบั คลืนวิทยุได้เปิ ดเพลงของตน เมือ
เพลงได้รับการตอบรับทีดี ศิลปิ นก็จะได้รับความสนใจจากค่ายเพลงอินดี ด้วย อย่างวง SLUR ทีได้
ผ่านการเล่นดนตรี จากงานแฟตเฟสติวอลจนเป็ นทีจับตามองของทางสังกัดสมอลล์รูม หรื อบอย
ตรัย ภูมิรัตน จากสังกัดสไปร์ ซซี ดิสก์ เป็ นต้น ต่อมาในยุคปั จจุบนั นี สื อหลักทีจําเป็ นสําหรับค่าย
เพลงอินดีก็ไม่อาจปฏิเสธ ได้วา่ สื ออินเตอร์ เน็ตมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก โดยจะเห็นได้วา่ ในยุค
ปั จจุบนั มีศิลปิ นหน้าใหม่ทีสร้ างชื อเสี ยงจากสื ออินเตอร์เน็ตไม่นอ้ ยอย่าง Music video เพลงของวง
Lomosonic ทีเป็ นกระแสการพูดถึงภายในข้ามคืนจากระบบ Social network โดยมียอดเข้าชมสู งถึง
6,596,932 ผูเ้ ข้าชม จากวันที 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จนถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 25571
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http://youtu.be/tUuqWFExZgY
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4. การนําเสนอผลงานด้วยตนเอง ทางสังกัดเปิ ดโอกาสให้ศิลปิ นสามารถนําเสนอผลงาน
ของตนได้ แต่อย่างไรก็ดีผลงานนันต้องมีคุณภาพ มีความน่ าสนใจทังตัวผลงาน และตัวศิ ลปิ น อี ก
ทังยังต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างผลงานและภาพลักษณ์ของศิลปิ นด้วย
จึงจะกล่าวได้วา่ การคัดเลื อกศิ ลปิ นนันถือเป็ นจุดเริ มต้นของศิ ลปิ นที จะเข้าสู่ ก ระบวนการ
พัฒนาศิลปิ นต่อไป โดยทัง 2 สังกัดให้ความสําคัญกับการคัดเลือ กศิล ปิ น เนื องจากศิ ลปิ นถือเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ทีสําคัญขององค์การ สามารถส่ งผลให้อ งค์การประสบความสําเร็ จได้โดยผูศ้ ึ กษา
สามารถจําแนกช่องทางการคัดเลือกศิลปิ นเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
4.1 แผนภูมิช่องทางการคัดเลือกศิ ลปิ น

การคัดเลือกศิลปิ น

1. เวทีประกวดดนตรี

2. การแนะนํา จากคนรู้จกั

3. สื ออิเ ล็กทรอนิกส์

4. การนําเสนอผลงานด้วยตนเอง

ภาพที 1 แผนภูมิช่องทางการคัดเลือกศิลปิ น

2. การพัฒนาศิลปิ น
ในการพัฒนาศิ ลปิ นนันจากการสัมภาษณ์ ผู ้ศึ กษาพบว่าลักษณะของค่ายเพลงอิ สระนัน
มีการพัฒนาศิ ลปิ นทีให้ความเชือมันในตัวศิลปิ นค่อนข้างสู ง ให้ความคิดอิสระในการแสดงออกของ
ผลงานเพลงในแบบกว้างๆ โดยทางสั งกัดจะไม่ เ ข้าไปสร้ า งกรอบให้ก ับศิ ลปิ นมากเกิ นไปนัก
เนื องด้วยทัง 2 สั งกัด ให้ค วามสําคัญกับการคัดเลื อ กศิ ล ปิ นก่ อ นการเข้า มาเป็ นศิ ล ปิ นในสัง กัด
อย่างละเอียดและให้เกิดความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ รวมถึ งแนวความคิดขององค์การอยู่ก่อน
แล้ว เรี ยกได้วา่ เป็ นการเลือกบุคคลากรทีมีศกั ยภาพตามทีองค์การได้ตระหนักไว้แ ล้ว ดังทีกล่าวไว้
ในหัวข้อการคัดเลือกศิลปิ น ว่าศิ ลปิ นไม่เพียงแต่เล่นดนตรี หรื อร้อ งเพลงได้เ ท่านัน คุณสมบัติของ
ศิลปิ นในรู ปแบบค่ายเพลงอิสระยังต้องมีความสามารถทางด้านการแต่งเนื อร้ อ ง ทํานอง เรี ยบเรี ยง
เสี ยงประสาน และสร้ างสรรค์ผลงานเพลงได้ในระดับหนึงเพือทีจะนําเสนอผลงาน
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โดยจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ของ ทัง 2 บริ ษทั ได้ดงั นี
2.1 บริษัท สมอลล์ รูม จํากัด
“สมอลล์รูมจะเป็ นผูค้ ดั สรรค์ศิลปิ นเองตังแต่ก่อนเข้าสังกัดอยู่แล้ว เมือเลือกและดูแนวทาง
ของศิ ล ปิ นตังแต่ ตน้ จะพบว่าศิ ลปิ นเป็ นแนวทางที เป็ นไปได้และเห็น ว่า เหมาะกับสัง กัดอยู่แล้ว
เมือศิลปิ นมีการทําผลงานเพลงออกมาจะมีการปรับเปลียนหรื อดูตามความเหมาะสม ศิ ล ปิ นจะเป็ น
ผูท้ าํ งานเพลงเองทังหมดและส่ งให้สังกัดตรวจสอบว่าผ่านหรื อไม่ผ่านและต้องแก้ไขอย่างไร มีการ
นัดประชุมศิลปิ นทุกคนรวมกันตลอดทุกๆสัปดาห์ สัปดาห์ละหนึ งครั ง”2 จากคํากล่ าวของ คุณเจต
มนต์ มละโยธา
จากการพัฒนาศิ ลปิ นของบริ ษัท สมอลล์ รูม จํากัด
ตัวอย่ าง : ศิลปิ นทีประสบความสํ าเร็จ วง TATTOO COLOUR

ภาพที 2 ตัวอย่าง : ศิลปิ นทีประสบความสําเร็ จ วง TATTOO COLOUR
เป็ น การรวมกลุ่ มวงดนตรี ในกลุ่ มเพือนในชันมัธ ยมศึ ก ษาที โรงเรี ยนขอนแก่ นวิทยายน
โดยใช้แนวดนตรี ป๊อบร็ อก สมาชิ กในวงประกอบด้วย หริ นทร์ สุ ธรรมจรัส, รัฐ พิฆาตไพรี , เอกชัย
โชติ รุ่ งโรจน์, ธนบดี ธี รพงศ์ ภ กั ดี โดยขณะนันได้มีชื อวงว่า “ไอศกรี ม 479” ก่ อ นที จะมาเป็ น
วง TATTOO COLOUR ในปั จจุบัน ซึ งมี ก ารทําเพลงขายในโรงเรี ยนด้วยตนเองประกอบกับ
การแข่ งวงดนตรี ต่อมาเมือมีก ารแยกย้ายเพื อศึ ก ษาต่อ ในระดับอุ ด มศึ ก ษาจึงเหลือ สมาชิ กในวง
สามคนคื อ หริ นทร์ สุ ธ รรมจรั ส, รั ฐ พิฆาตไพรี , เอกชัย โชติ รุ่งโรจน์ ที มาศึ กษาต่ อในสถาบัน
2

เจตมนต์ มละโยธา. กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด. สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2556,
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เดียวกันทีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมือมีการประกวดแต่งเพลงของโฆษณาแฮปปี จาก DTAC พวกเขา
ได้ลงสมัครและได้รับรางวัลในการชนะการประกวด จึงได้มีโอกาสเป็ นศิลปิ นในสังกัดสมอลล์รูม
ซึ งหลังจากนันได้ชกั ชวน ธนบดี ธีรพงศ์ภกั ดี กลับมาเป็ นสมาชิกในวงอีกครั ง โดยออกอัล บัมแรก
ในปี พ.ศ. 2549 อัลบัม Hong Ser ทีมีเพลงดังอย่างเพลง “ฟ้ า” และ “ฝากที” จนได้มีอ ลั บัมชุ ดที 2
ชุดที 3 ตามมา โดยมีชืออัลบัมว่า ชุดที 8 จงเพราะ, ตรงแนวๆตามลําดับ ซึ งได้ฝากเพลงทีมี ชือเสี ยง
ไว้มากมายอย่างเพลง จําทําไม, ขาหมู, เปิ ดเพลงไหน เปิ ดเมือไหร่ ก็ ยงั สวยงาม, เธอไม่อ าจเอารั กไปจากหัวใจ, ลับสุ ดยอด ฯลฯ
Target group

1. วัยรุ่ น นักเรี ยน นักศึ กษา
2. เพศชาย, เพศหญิง
3. วัยทํางานตอนต้นเมือจบการศึ กษาใหม่ๆ

แนวเพลง

Variety Pop

Image

1. เป็ นตัวแทนของวงดนตรี มธั ยมทีประสบความสําเร็ จสร้ างแรงบันดาล
ใจให้เด็กนักเรี ยนนักศึกษา
2. ภาพลักษณ์ในแบบกวนๆ มีมุขตลกทังชืออัลบัม และเนือหาของเพลง
3. สี หนุ่มสดใสเฮฮา

Look

เฮฮา มีค วามเป็ นธรรมชาติ เหมือ นคนทัวไปทําให้ผู้ฟังรู ้ สึ ก กับศิ ล ปิ น
มีความใกล้ชิดกัน สนุกสนาน ทะเล้น กวนๆ

Positioning

1. ธรรมชาติ สดใส ตลก กวนๆ เฮฮา
2. วงดนตรี Pop หลากหลาย ทีมีทงสุ
ั ขเศร้าครบทุกรู ปแบบ

Selling point

1. ศิลปิ นทีขับเคลือนแรงบันดาลใจของคนยุคใหม่
2. เพลงเศร้ าทีมีความชัดเจนในเนื อหาแบบสุ ดๆ เพลงเร็ วทีสนุ ก สนาน
และแฝงความเฮฮา ครบทุกรู ปแบบ
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ตัวอย่ าง : ศิลปิ นทีได้ รับรางวัล GREASY CAFÉ

ภาพที 3 ตัวอย่าง : ศิลปิ นทีได้รับรางวัล GREASY CAFE
อภิ ช ัย ตระกู ล เผด็จไกร นัก ร้ อ ง นัก ดนตรี นัก แต่งเพลง ช่ า งภาพหนุ่ม เจ้าของบทเพลง
บริ ตป๊ อบ หลังจากฝากเพลงเดียว ในอัลบัม Compilation ทีเข้ามาเปิ ดมุมมองใหม่ให้วงการดนตรี
ไทยครังใหญ่อย่าง Smallroom 001 – 002 เพลง Quest และเพลง Pop ในปี 2008 จนกระทังได้อ อก
อัลบัมเดียวอัลบัมแรกของเขาทีได้รับความนิยมคืออัลบัม “สิ งเหล่านี” สิ งสําคัญและจุดเด่นจะอยู่ที
เนือเพลงด้วยการเขียนเองบอกเล่าเรื องราวและสะท้อนมุมมองต่างๆที เต็มไปด้วยความหม่ นหมอง
ประกอบกับอารมณ์เศร้า
Target group

1. กลุ่มนักเรี ยนศิ ลปะ
2. วัยรุ่ นทีมีความชอบความเรี ยบง่ายลึกซึ ง แบบเท่ห์ๆ

แนวเพลง

บริ ตป๊ อบ

Image

1. เป็ นตัวแทนของผูช้ ายทีมีความเท่ห์ เรี ยบง่าย แฝงด้วยความสุ ขมุ
2. เซอร์ ในแบบของนักศิ ลปะ ช่างภาพและนักเขียน

Look

เท่ห์ มีสไตล์ เรี ยบง่าย แต่ลาลึ
ํ ก การแต่งตัวเป็ นสไตล์สีขาวดําเรี ยบๆ

Positioning

1. มาดเซอร์ เรี ยบง่าย เท่ห์ เป็ นนักถ่ายภาพ ทํางานศิลปะ
2. เป็ นทังนักร้ อ ง นักแต่ งเพลง และนัก ดนตรี ในแบบสะเทือ นอารมณ์
หม่นหมอง

Selling point

1. ศิลปิ นทีได้รับรางวัลมากมายทีสังกัดภูมิใจ
2. ทําเพลงเองไม่วา่ จะเป็ นเรื องของดนตรี ทํานอง การร้อ ง การแต่งคําร้อง
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2.2 บริ ษัท สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด
ในบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ นันจะไม่ตีกรอบให้กบั ศิลปิ นก็จริ ง แต่จะแบ่ งกลุ่มศิ ล ปิ นในการ
พัฒนาศิลปิ นเป็ น 2 กลุ่มอย่างชัดเจนดังนี
ศิ ล ปิ นกลุ่ม ที 1 คือ ศิ ล ปิ นทีได้รับความนิ ยมในกระแสหลัก เป็ นศิ ล ปิ นอิน ดีที มีค วาม
แตกต่างแต่ยงั ได้รับความนิยมในกระแสแนวเพลง หลักด้วยลักษณะของแนวเพลงทีมีความเป็ นป็ อป
บุคคลทัวไปเข้าถึงได้ และให้ความสนใจ เช่น วง MILD, วงละอองฟอง เป็ นต้น
ศิลปิ นกลุ่มที 2 คือ ศิล ปิ นทีมีความเป็ นตัวตนสู ง จัดเป็ นกลุ่ มศิ ล ปิ นทีมี แ นวเพลงที ชัดเจน
ในแบบของตน โดยไม่อิงแนวเพลงทีอยู่ในกระแสนิยม มีความแปลกและแตกต่าง เช่ น วงกาเนชา
เป็ นต้น จากคํากล่าวของ คุณนารี รัตน์ สว่างศรี ดังนี
“บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ นัน จะมีส่วนในการปรับแก้ไขผลงานของศิ ลปิ นน้อ ยมาก โดยยึด
งานหลักทีศิลปิ นนําเสนอ โดยมีการปรับแก้ไขงานบ้างประมาณ 10% จากตัวผลงานในแง่ข องการ
คุยงานร่ วมกันระหว่างฝ่ าย Creative ฝ่ าย PR กับตัวศิ ลปิ นว่าสปอนเซอร์ ตอ้ งการภาพศิ ล ปิ นกับ
สิ นค้าเข้าไปอยู่ในงานของศิล ปิ นว่าศิ ลปิ นมีความรั บได้หรื อรับไม่ได้อ ย่างไร จัดการให้เ กิ ดความ
พอดีระหว่างสปอนเซอร์ กบั ตัวผลงานของศิ ลปิ นเอง อี ก ทังทางสังกัดนันจะมีการพูดคุยกับศิ ลปิ น
ก่อนในขันตอนแรกเพือประเมินว่าเพลงแบบนี จะสามารถขายได้หรื อไม่ เป็ นการประเมิ นยอดขาย
ถ้าทางสังกัดมองว่าเพลงอาจจะไม่ได้รับความสําเร็ จในแง่ของยอดขายนัก ศิ ลปิ นต้องกลับไปแก้ไข
แต่ถา้ ศิลปิ นไม่ปรับแก้ไขแต่พร้อมยอมรับว่าขอความเป็ นตัวตนมากกว่าแต่ต้องได้รับผลตอบแทน
ทีน้อยกว่า หากเป็ นทียอมรับได้ของศิ ลปิ นก็ชดั เจนในกลุ่มของแฟนเพลงในรู ปแบบนันไป โดยที
ต้อ งมีรายได้แ ตกต่ างกัน ซึ งสามารถพูดคุยกันได้กับทางสัง กัดถึ งเป้ าหมายทีชัดเจนของแต่ละวง
บางวงทีไม่อิงกระแสหลักเลยหรื อจากการประเมินยอดขายก่อ น ก็จะได้งบประมาณในการทํางาน
300,000 – 500,000 บาท ศิ ลปิ นทีมีการประเมินยอดขายว่าได้มาก หรื อวงทีประสบความสํ าเร็ จ
อยู่แล้วก็จะได้งบประมาณ 1,000,000 บาท จะเป็ นการประเมินจากลักษณะของแนวเพลงกระแส
หลักในช่วงนัน รวมไปถึงความสําเร็ จในแง่ชือเสี ยงของศิลปิ นทีมีอยูเ่ ดิม”3

3

นารี รัตน์ สว่างศรี . ผูจ้ ดั การ บริ ษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จํากัด. สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2556.
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จากการพัฒนาศิ ลปิ นของบริ ษัท สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด
ตัวอย่ าง : ศิลปิ นทีประสบความสํ าเร็จ วง ละอองฟอง

ภาพที 4 ตัวอย่าง : ศิลปิ นทีประสบความสําเร็จ วง ละอองฟอง
ก่อตังวงครังแรกในปี พ.ศ. 2539 เป็ น ช่วงเวลาทีกระแสเพลงอัลเทอน์เนทีฟได้รับความนิยม
ซึ งวงละอองฟองนันได้รับอิท ธิ พลมาจากแนวเพลงสวีดิช ป็ อป มีจุดเด่นของดนตรี ทีความสดใส
เป็ น การผสมผสานดนตรี แ จ๊ส ป็ อป อัลบัมแรกของวงละอองฟอง Volume 1 ไม่ได้รับความนิย ม
สมาชิ ก ในวงจึงได้แยกย้ายไป จนกระทัง พฤศจิก ายน พ.ศ. 2547 ละอองฟองได้ออกอัล บัมใหม่
อีกครังชือ Volume 2 โดยมีสมาชิกเหลือ 3 คน คือ ตนุภพ (กีตา้ ร์ ) กับ พงศ์จกั (เบส) และนักร้ องนํา
คนใหม่ คือ กรกมล ชัยวัฒนเมธิ น อัลบัมนีเองเป็ นทีสนใจ และนิ ยมมากขึนของกลุ่ มผู ้ฟัง หลังจาก
นันจึงได้ออกอัลบัมเต็ม Cozy Collection เมือวันที 5 กันยายน พ.ศ. 2548 เพลงได้รับความนิ ยมคือ
เพลงทีมีชือว่า เพลงต่ างใจเดียว โดยติ ดอันดับในรายการวิทยุอย่าง Fat radio เป็ น เวลายาวนานถึง
29 สัปดาห์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 วงละอองฟองได้ออกอัลบัมใหม่ในนามอัลบัมว่า Wind – up city
โดยมีการนําเพลงไปเปิ ดในคลืนวิทยุของประเทศญีปุ่น ซึ งได้รับความนิยมติดอันดับต้นๆ จึงทําให้
ในอัลบัมนีมีวางจําหน่ายในประเทศญีปุ่น
Target group

1. กลุ่มวัยรุ่ น นักเรี ยน นักศึ กษาจนถึงวัยทํางานตอนต้น
2. อายุ 16-28 ปี
2. เพศหญิง และชาย
3. กลุ่มคนทีมีความชอบแนวดนตรี ป๊อบทีหลากหลาย ฟั งสบายสนุก
สดใส
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แนวเพลง
Image

ป็ อป
แฟนตาซี สดใส สนุกสนาน

Look

แฟนตาซี วาไรตี สดใส เฮฮา

Positioning

1. ความสามารถทางด้านดนตรี ของทังสามคน
2. ความเป็ นเอนเตอร์ เทรนเนอร์ ในการแสดง
3. ป็ อปในแบบละอองทีลอยเป็ นฟองเบานุ่ม สนุกสดใส

Selling point

1. ศิลปิ นทีมีความเฮฮาร่ าเริ ง สนุกสนานกับการแสดง
2. ศิลปิ นสามารถเป็ นทีนิยมได้ทงสาวที
ั
ชอบเพลงสดใสน่ารัก และหนุ่ม
ทีชอบความเฮฮาสดใส

ตัวอย่ าง : ศิลปิ นทีได้ รับรางวัล วง กาเนชา

ภาพที 5 ตัวอย่าง : ศิลปิ นทีได้รับรางวัล วง กาเนชา
การรวมตัวของกลุ่ม Academic Artist (นัก ดนตรี ในสายการศึกษา) ทีชื นชอบดนตรี ในแนว
Black Music อย่าง Funk Soul R&B และ Jazz โดยพวกเขาได้นิยามไว้ว่าเป็ น Street Jazz เป็ นเพลง
Jazz ทีฟั งง่ายๆ และเพลิดเพลิน อีกทังทางวงยังได้รับรางวัลสี สันอะวอร์ ดส์ ค รั งที 22 ถึ งสามรางวัล
ในสาขาศิ ลปิ นกลุ่ มยอดเยียม, อัล บัมยอดเยี ยม, และศิ ล ปิ นใหม่ ยอดเยี ยมอี กด้วย สมาชิ ก ในวง
ประกอบไปด้วย
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1. คเณศ พักตระเกษตริ น (บอมบ์) นักร้อง, นักแต่งเพลง
2. ธรรศตะวัน ไขแสง (ตะวัน) กีตา้ ร์ อาจารย์จากดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สมิต วิริยะกุล (สมิต) กีตา้ ร์ อาจารย์จากศุ ภการดนตรี
4. นัฐพล เทพพิทกั ษ์ (ถัว) มือกลอง จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. กิ ต ติโ ชติ คุ ณานัน ทกิ จ (แซงก์ ) เบส จากคณะดุ ริย างคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
Target group

1. กลุ่มนักเรี ยน นักศึ กษาดนตรี วยั ทํางาน
2. อายุ 17 – 35 ปี
3. เพศหญิง - เพศชาย
4. กลุ่ ม คนที มี ค วามชอบแนวดนตรี แ จ๊ส ฟั ง สบายๆ มี สุ ข ทุ ก ข์ เศร้ า
หม่นหมองไปตามเรื องราวของชี วติ

แนวเพลง

Black Music (Funk Soul R&B และ Jazz)

Image

เรี ยบง่าย สุ ขุมนุ่มลึก ดูมีความเป็ นดนตรี ตะวันตก

Look

ภาพลักษณ์มีความรู ้มีการศึ กษาทางด้านดนตรี ทีดี เรี ยบง่าย สุ ขุม

Positioning

1. ความน่าสนใจของบทเพลง เทคนิคการเล่นดนตรี เป็ นดนตรี ศึกษา
2. วงดนตรี แนวแจ๊สทีฟั งได้ง่ายๆ ไม่วา่ จะกับบุคคลธรรมดาหรื อ
นักศึกษาดนตรี

Selling point

1. ศิลปิ นทีมีความสามารถทางด้านดนตรี แจ๊สอย่างชัดเจน
2. ศิลปิ นสามารถเป็ นตัวอย่างหรื อแนวทางดนตรี แจ๊สสู่ ตลาดเพลงป็ อป
ในประเทศไทย

การพัฒนาศิลปิ นถือเป็ นการส่ งเสริ มทักษะทางความสามารถ ภาพลักษณ์ ทัศนคติทางด้าน
ต่างๆของศิลปิ นให้ดีขึน โดยจะเห็นได้วา่ ค่ายเพลงอินดีนันจะให้อิสระกับศิลปิ น ยึดหลักความเป็ น
ตัวตนของศิลปิ นให้คงไว้ โดยจะสามารถแสดงกระบวนการพัฒนาศิ ลปิ นของทัง 2 บริ ษ ทั ได้จาก
แผนภูมิดงั นี

43
4.2 แผนภูมิการพัฒนาศิลปิ น

การพัฒนาศิลปิ น

บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด

ไม่เน้นการปั นศิลปิ น

บริ ษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จํากัด

ส่งเสริ มทัศนคติทีดีต่อการทํางาน

แบ่งกระบวนการพัฒ นา
ศิ ลปิ นออกเป็ น 2 กลุ่ม

ไม่ปรั บเปลียนผลงาน

มุง่ เน้นการคัดเลือกศิลปิ น

ทีศิลปิ นสร้างสรรค์มากนัก

ให้ตรงตามเป้ าหมายขององค์การ

กลุม่ ที 1

กลุ่มที 2

ศิลปิ นทีได้รับความนิยม

ศิลปิ นมีความเป็ นตัวตน
สูง

ภาพที 6 แผนภูมิการพัฒนาศิลปิ น

พัฒนาให้เป็ นไปตาม

พูดคุยกับศิลปิ นเพื อหา

แนวทางความต้องการของ

จุดร่ วมทีมีความพอดี

ตลาดโดยทีไม่ทาํ ให้ศิลปิ น

ระหว่างความเป็ นตัวตน

สูญเสียความเป็ นตัวตน

กับผลทีจะได้รับความนิ ยม
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3. การสร้ างภาพลักษณ์ ให้ กบั ศิลปิ น
ภาพลักษณ์ของศิลปิ นนันถือว่ามีความสําคัญ เนืองจากเป็ นปั จจัยทีสามารถส่ งผลให้ศิ ลปิ น
จะได้รับความนิยมหรื อไม่ก็ได้ เมือศิลปิ นนันมีผลงานทีดีมีคุณภาพแล้ว ภาพลัก ษณ์ ก็จะมาเป็ นอีก
หลักสําคัญหนึ งทีจะช่ วยส่ งเสริ มผลักดัน ให้ศิ ลปิ นมีค วามโดดเด่ น น่ าสนใจ ควรค่าแก่ ก ารจดจํา
“เมือเพลงผ่านเรี ยบร้อยแล้ว ค่ายจะมีบทบาทในการดูแลเรื องของภาพลักษณ์ของศิลปิ นทังหมดเลย
โดยการคุยกันให้เกิ ดความเห็ นชอบไปในทิ ศทางเดียวกันก่ อน ในรู ปแบบทีศิ ล ปิ นรั บได้แ ละค่าย
ก็มองว่าเห็นด้วย โดยทางสังกัดเป็ นผูน้ าํ เข้าสิ นค้าอยู่แล้วในเรื องของเสื อผ้าหน้าผมการแต่ งตัวของ
ศิลปิ นจึงมีความพร้ อมเป็ นอย่างมากจะเห็นได้ชดั จากการแต่งกายของ วงละอองฟอง หรื อวง MILD
มีการปรับภาพลักษณ์ของศิลปิ นให้ดีขึน”4
ตัวอย่ างรู ปภาพของ วง ละอองฟอง

ภาพที 7 ตัวอย่างรู ปภาพของ วง ละอองฟอง

4

นารี รัตน์ สว่างศรี . ผูจ้ ดั การ บริ ษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จํากัด. สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2556.
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ตัวอย่ างรู ปภาพของ วง MILD

ภาพที 8 ตัวอย่างรู ปภาพของ วง MILD
จากแนวความคิ ดด้านภาพลักษณ์ ของ บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัดนัน จะเห็ นได้วา่ ทาง
บริ ษ ทั มี นโยบายในการส่ งเสริ มภาพลัก ษณ์ข องศิ ลปิ นให้สอดคล้อ งกับผลงานเพลง อี ก ทังยัง มี
แนวทางการเสริ มสร้ างภาพลัก ษณ์ ให้แ ก่ ศิล ปิ น เนื องจากสั งกัดสไปร์ ซซี ดิสก์นนั มีเงินทุนและ
ความพร้ อมในด้านนี จากการมีผูบ้ ริ หารเดียวกับ CMG (Central Marketing Group) คือ บริ ษ ทั
ในเครื อ Central ทีดูแลสิ นค้านําเข้าหลากหลายแบรนด์ เป็ นสิ นค้าประเภทเสื อผ้า เครื องสําอาง ฯลฯ
นันเอง
ทางด้านสั งกัดสมอลล์รูม มีแ นวทางในด้า นภาพลักษณ์ ทีว่า ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ารจะ
ส่ ง ผลให้ภาพลัก ษณ์ ข องศิ ล ปิ นมี ความเข้มแข็ง มันคงได้ กล่าวคือ สมอลล์รูม มี น โยบายในด้า น
ภาพลักษณ์ทีว่า “ค่ายเปรี ยบเหมือนดังนามสกุลของศิลปิ น”5 โดยไม่ว่าในการแสดงคอนเสิ ร์ตหรื อ
โชว์ใดๆก็ตามของแต่ละวงมีการเอ่ยชือวงก่อนแล้วต่อท้ายด้วยชื อของค่าย หรื อเอ่ยชื อค่ายเป็ นหลัก
เช่ น เทคทู ค ลั เลอร์ จากสมอลล์รูม เป็ นต้น ด้วยการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ให้เ ป็ นอันหนึ งอันเดี ยวกัน
ของศิ ลปิ นภายในสั งกัดนี เอง จึงส่ งผลให้ศิ ลปิ นทีมีชื อเสี ยงอยู่แล้วก็ได้รับความสนใจมากยิงขึน
อีกทังศิลปิ นทียังไม่ได้รับความนิยมมากนักเมือใช้นามสกุล เป็ นชื อสังกัดก็ทาํ ให้ได้รับความสนใจ
จากกลุ่มผูฟ้ ังมากยิงขึน
ผูศ้ ึ กษาจึงสามารถกล่าวให้เห็นภาพชัดเจนจากข้อมูลการสัมภาษณ์เป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
5

เจตมนต์ มละโยธา. กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด. สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2556.
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4.3 แผนภูมิการสร้ างภาพลักษณ์

การสร้ างภาพลักษณ์

บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด

บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด

เน้นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ

เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของศิลปิ น

ให้แข็งแรงเพือส่งเสริ มภาพรวมของศิลปิ น

ด้วยการส่งเสริ มทางด้า นการแต่งกาย

ภาพที 9 แผนภูมิการสร้างภาพลักษณ์

4. การดูแลศิลปิ น
การดูแ ลศิ ล ปิ นในลัก ษณะของค่ายเพลงอิส ระนัน ถือ ได้วา่ เป็ นเรื องที ต้อ งมี ค วามใส่ ใจ
เนื องจากธุ รกิ จค่ ายเพลงอิสระเป็ นการทํา งานทีมีรู ปแบบของระบบองค์ก รเล็กๆทีมีค วามอบอุ่ น
ดัง จะเห็ น ได้จากคํา กล่ า วเปรี ย บเที ยบการทํา งานของบริ ษ ัท สมอลล์ รู ม ว่ า เป็ นรู ป แบบของ
“ครอบครัว” โดย คุณเจตมนต์ มละโยธา ได้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ ในการดูแลศิลปิ นไว้วา่
“การทํางานในแบบครอบครัว ถึงแม้วา่ เราค้าขายในเชิ งพาณิ ชย์แต่เราก็ไม่ได้เอาธุ รกิจมานํา
ความรู ้ สึก คํานึ งถึ งเรื องต่ างๆกับศิ ลปิ นมากกว่า อย่างบางครังเรายังไม่ได้เงิ นจากบริ ษ ทั ที ว่าจ้าง
แต่เราก็ตอ้ งจ่ายเงินให้กบั ศิ ลปิ นก่ อน เป็ นความสัมพันธ์ อนั ดีทีมีต่อกันทีมากกว่าธุ รกิ จ เป็ นเหมื อน
ญาติเป็ นเหมือนครอบครัว คือเพือนกันบางทีเรายังไม่ให้ยืมเงิ นเลย แต่อ นั นี ก็ยืมกันได้ เหมือนให้
เงิ น ลู ก เพราะว่า พอทุ ก คนมาอยู่ ที นี ก็ เ ป็ นเด็ก ดี ทงนั
ั นเลย ที นี จะจริ ง จัง กับเรื องความสั มพัน ธ์
ความรู ้ สึก และให้ความสําคัญกับเรื องพืนทีของบริ ษทั ให้ความรู ้สึกเหมือนอยู่บา้ น พืนที ในการใช้
บริ เวณส่ วนกลางของศิ ลปิ นจะมีค วามสําคัญ มากพอๆ กับพื นทีต้อนรั บลูกค้า พีรุ่ ง (คุณรุ่ งโรจน์
อุปถัมภ์โพธิ วตั น์) จะเป็ นคนออกแบบเอง กับผูช้ ่วยทีเป็ นนักแต่ งเพลงซึ งเป็ นสถาปนิก ทังคู่ จึงให้
ความสําคัญกับเรื องพืนทีเป็ นอย่างมาก เพราะจะสามารถส่ งผลต่อความรู ้ สึกของศิลปิ นของผูท้ าํ งาน
ร่ วมกันได้”6
6

เจตมนต์ มละโยธา. กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน2556.
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ซึ งบริ ษ ัท สไปร์ ซ ซี ดิ ส ก์ จํา กัด มี แ นวทางในการดู แ ลศิ ล ปิ น ที ใกล้เ คี ย งกั บ บริ ษัท
สมอลล์รูม จํากัด ในแง่ ของการประสานงานการติ ดต่อการทํางาน เนื องจากองค์กรของค่ายเพลง
อิสระเป็ นการทํางานทีมีพนักงานไม่มากนัก ศิ ลปิ นสามารถนําเสนอผลงานได้โดยตรง โดยไม่ต้อ ง
รอการผ่านขันตอนของผูใ้ หญ่ตาํ แหน่งต่างๆ เหมือ นกับการทํางานของค่ายใหญ่ จึงทําให้เ กิ ดผลดี
ทีว่าการติดต่ อประสานงานเพือการดําเนิ นงานต่างๆเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และสร้ างความสะดวก
ให้กบั ศิลปิ น โดยคุณนารี รัตน์ สว่างศรี กล่าวว่า “การทํางานในลักษณะของสไปร์ ซซี ดิสก์ เป็ น การ
พูดคุยกันสามารถวิงหาผูบ้ ริ หารได้โดยตรงว่างานผ่านหรื อไม่ผ่านอย่างไร”7 ด้วยเหตุ นีเองจึงทําให้
ขันตอนในการทํางานสร้ างสรรค์ของศิลปิ นสามารถยืดหยุ่นได้ เพราะศิลปิ นสามารถตัดสิ นใจเองได้
จึงจะเห็นได้ว่าการดู แลศิ ลปิ นในค่ายเพลงอิสระ นันมีค วามใกล้ชิดของผูท้ าํ งานร่ วมกัน
ระหว่างผูด้ ูแลพัฒนาศิ ลปิ น กับตัวศิ ลปิ นเอง จะทํางานและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ด้วยการพู ดคุยอย่าง
โอนอ่อนผ่อนปรน หาจุดทีเป็ นความพอดีระหว่างตัวศิลปิ นและสังกัด เพื อให้เกิ ดความสอดคล้อ ง
ต่อแนวทางในการทํางาน โดยสามารถแสดงเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
4.4 แผนภูมิการดูแลศิลปิ น

การดูแลศิลปิ น

บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด

บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด

ใช้ระบบครอบครัว

มีระบบแต่ไม่มากเกินไป ศิ ลปิ น
สามารถพูดคุยงานกับผูบ้ ริ หารได้โดยตรง

ภาพที 10 แผนภูมิการดูแลศิ ลปิ น

7

นารี รัตน์ สว่างศรี . ผูจ้ ดั การ บริ ษทั สไปร์ซซี ดิสก์ จํากัด. สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2556.
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5. การใช้ สือประชาสั มพันธ์ เพือส่ งเสริมชือเสียงให้ กบั ศิลปิ น
จากแนวคิ ดการใช้ สื อประชาสั มพัน ธ์ ที ผู ้ศึก ษาได้น ํา เสนอไว้ในบทที 2 นัน สามารถ
รวบรวมเพือเชือมโยงกับการสัมภาษณ์จากทัง 2 บริ ษทั ได้ดงั นี
เมื อแบ่ งสื อทีใช้ในการประชาสัมพันธ์ อ อกเป็ นประเภทใหญ่ๆ 5 ประเภทก็จะเห็ นได้ว่า
ทุกๆสื อประชาสัมพันธ์นนั มีความจําเป็ นทีจะช่ วยส่ งผลให้ศิล ปิ นนันได้รับความนิ ยม เสริ มสร้ าง
ความสนใจให้กบั ทังตัวสื อมวลชน ผูฟ้ ั งเพลง ตลอดจนทําให้ศิลปิ นมีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับ อีกทัง
การใช้สือประชาสัมพันธ์ น ันถ้ามีความสอดคล้องไปในทิ ศทางเดีย วกับภาพลักษณ์ ก็จะยิงส่ งผล
ให้เกิ ดความน่าเชื อถือ และนิยมชมชอบ
ด้วยเหตุนีจึงจะกล่าวถึงการใช้สือประชาสัมพันธ์ ทงั 5 ประเภท ของทัง 2 บริ ษทั ดังนี8
1. สื อประเภทคําพู ด ได้แ ก่ วิทยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทัศ น์ เครื องขยายเสี ยง แถบเสี ยง
แผ่นเสี ยง นับเป็ นสื อพืนฐานทีทัง 2 บริ ษทั เลือกในการนําเสนอศิลปิ นเมือศิลปิ นได้เป็ นพรี เซนเตอร์
ของสิ นค้าหรื อ ได้ทาํ เพลงประกอบโฆษณา ก็นบั ได้วา่ เป็ นอีก ช่ องทางหนึ งในการประชาสัมพันธ์
ได้
2. สื อประเภทลายลัก ษณ์อ ักษร ได้แ ก่ เอกสารสิ งพิ มพ์ช นิ ดต่า งๆ หนังสื อ พิม พ์รายวัน
นิ ตยสาร วารสาร จุ ลสาร เอกสารแผ่ น พับ หนังสื อเล่ มเล็ก โปสเตอร์ ใบปลิว รายงานประจํา ปี
วารสารประชาสัมพันธ์ วีดีโอเทป โทรเลข โทรสาร รวมทังคอมพิวเตอร์ สื อประเภทนีมี ทงการ
ั
ซื อช่องทางในการเผยแพร่ เพือการประชาสัมพันธ์ แต่ก็ นบั ว่าเป็ น การลงทุน เพือให้ศิล ปิ นได้เป็ นที
รู ้ จกั
3. สื อประเภทภาพและสั ญ ลัก ษณ์ ได้แก่ การแสดงภาพแผ่ นป้ าย โฆษณาริ มทางหลวง
ป้ ายประชาสั มพัน ธ์ ห รื อ ป้ ายโฆษณาข้างรถประจํา ทางหรื อ ท้า ยรถประจํา ทาง ป้ ายตามที พัก
ผูโ้ ดยสารประจําทาง สถานีรถไฟฟ้ า ป้ ายตามสี แยกและริ มทางด่ วน ศิล ปิ นของทัง 2 บริ ษทั ได้รั บ
ผลประโยชน์จากสื อประชาสัมพันธ์ประเภทนีเนืองจากการทํางานร่ วมกับผูส้ นับสนุ น เช่น วง The
yers ศิลปิ นของสังกัดสมอลล์รูม ในการเป็ นพรี เซนเตอร์ ของนําดืมโค้ก เป็ นต้น
4. สื อประเภทภาพและเสี ยงหรื อ สื ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ งรวมทังวิทยุแ ละโทรทัศน์ อี กทัง
สื ออินเตอร์ เน็ตได้เ ข้ามามี บทบาทเป็ นอย่างสู งในยุค นี ต้อ งนับว่าสื อประชาสั มพันธ์ จากช่ องทาง
อินเตอร์ เน็ตนันเป็ นผลดีกบั ค่ายเพลงอิสระอย่างมาก เนืองจากก่อให้เกิดประโยชน์ทีดีถึง 4 ประการ
8

ชุธีภรณ์ รัตนรัตน์. การเปิ ดรับสื อประชาสัมพันธ์ และการตัดสินใจเลือกดาวน์โหลดเพลงผ่านเว็บไซต์

ของบริ ษทั ค่ายเพลง Love is วารสารศาตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื อสารภาครัฐและเอกชน) คณะวารสารศาสตร์
และสื อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
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อันได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ตาํ เนืองจากระบบ Social network ต่างๆ ล้วนเป็ นช่ อง
ทางการประชาสัมพันธ์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย 2. รวดเร็ ว เพราะระบบอินเตอร์ เ น็ตสามารถแพร่ สือ
ประชาสั มพันธ์ ได้แ บบทัน ต่อ เหตุ ก ารณ์ เรี ย กว่านาที ต่อ นาทีเ ลยที เดี ยว 3. เจาะกลุ่ มเป้ าหมาย
ได้สามารถเข้าถึงกลุ่มแฟนเพลงของศิ ลปิ นได้โดยตรง 4. การเชื อมโยง สามารถกระจายข่ าวสาร
เชื อมโยงได้ทวโลก
ั
ด้วยเหตุนี เองสื อประชาสั มพันธ์ ประเภทอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ จึ งเป็ นทางเลื อ ก
ทีสําคัญของค่ายเพลงอิสระทัง 2 บริ ษทั โดยสังกัดสมอลล์รูม ได้กล่าวว่า “สมอลล์รูมนันได้เลิกมอง
ในแง่ทีเป็ นข้อเสี ยของระบบ Social Network ไปแล้วในแง่ทีว่าทําให้ไม่มีคนซื อ CD เพราะว่าระบบ
นีทําให้เกิ ดข้อดีมากมายทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึนศิลปิ น ทีไม่มีคุณภาพจะมาออกอัล บัม
นันเป็ นเรื องยากมากในยุคนีเนืองจากสื อไม่ได้เป็ นสื อกลางอีกต่อไป แต่ ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นสื อกลาง
และเป็ นผูเ้ ลือกเอง ทําให้การติดต่อสื อสารกับศิล ปิ นเป็ นเรื องง่ายขึน เป็ นผลดีกบั ศิลปิ นอินดีในการ
แสดงออกทางผลงานและสื อสารได้โดยตรงกับกลุ่มแฟนเพลง”9
5. สื อเบ็ดเตล็ด ได้แก่ จดหมายส่ งตรงไปยังผู ้รับ แผ่นผ้า เครื องใช้ ของชําร่ วยต่างๆ เช่ น
ไม้ขีดไฟ กระเป๋ าหรื อถุงใส่ ของ เสื อยืดปฏิทิน ฯลฯ สื อประเภทนีมักจะใช้ผสมกับสื ออืนๆ เพือเป็ น
การเตือนหรื อให้ระลึกจดจําข่าวสารแก่ผชู ้ มอีกด้วย การทําของชําร่ วย หรื อของที ระลึก ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ นการจําหน่ายให้กบั แฟนเพลง หรื อแจกให้กบั นักข่าวต่างๆ เป็ นแนวทางทีสังกัดสมอลล์รูม
มีก ารปฏิ บตั ิอย่างสมําเสมอเพือให้เกิ ดความประทับใจและน่ าจดจํา อีกทังบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์
ก็ให้ความใส่ ใจในการผลิตของทีระลึกกับทุกๆวงในบริ ษทั เช่นกัน
4.5 แผนภูมิการใช้ สือประชาสั มพันธ์

การใช้ สือประชาสั มพันธ์

1.สื อประเภทคําพูด

2. สื อประเภท

3. สื อประเภทภาพ

4. สื อประเภทภาพและ

ลายลักษณ์อกั ษร

และสัญลักษณ์

เสียง, สื ออิเล็กทรอนิ กส์

ภาพที 11 แผนภูมิการใช้สือประชาสัมพันธ์

9

เจตมนต์ มละโยธา. กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด. สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2556.
ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพ ย์. ผูร้ ่ วมก่อตัง บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด. สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2556.

5. สื อเบ็ดเตล็ด

ภาพที 12 แผนภูมขิ นตอนในกระบวนการพั
ั
ฒนาศิล ปิ น

จากการสัมภาษณ์และทฤษฎีทีเกี ยวข้องทําให้ผศู ้ ึกษาสามารถแสดงแผนภูมิขนตอนในกระบวนการพั
ั
ฒนาศิ ลปิ นของทัง 2 บริ ษทั ได้ดงั นี
4.6 แผนภูมิขันตอนในกระบวนการพัฒนาศิ ลปิ น
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บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา กระบวนการพัฒนาศิ ลปิ นของค่ายเพลงอิสระ กรณี ศึ กษาบริ ษ ทั สมอลล์รูม
จํากัด และบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด ซึ งได้ดาํ เนิ นมาเป็ นลําดับ สามารถสรุ ปและอภิปรายผล
ได้ดงั นี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือให้ทราบถึงขันตอนในกระบวนการพัฒนาศิ ลปิ น ของ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด และ
บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด

สรุปผลการวิจัย
ผลของการศึกษาสรุ ปได้เป็ น 5 หัวข้อ ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

การคัดเลือกศิลปิ น
การพัฒนาศิลปิ น
การสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ น
การดูแลศิลปิ น
การใช้สือประชาสัมพันธ์เพือส่ งเสริ มชือเสี ยงให้กบั ศิลปิ น

จากการศึกษาทําให้ผศู ้ ึกษาพบว่ากระบวนการพัฒนาศิลปิ นนันมีขนตอนที
ั
สําคัญ 5 ขันตอน
ดังทีได้กล่าวถึงหัวข้อข้างต้น และจะอภิปรายในลําดับต่อไป
1. การคัดเลือกศิ ลปิ น
การคัดเลือกศิลปิ นนันถือเป็ นขันตอนทีสําคัญเป็ นอย่างมากสําหรับค่ายเพลงอินดี เนืองจาก
แนวทางในการทํางานของค่ า ยเพลงอิ น ดีนันถื อ เป็ นองค์ ก รขนาดไม่ ใหญ่ น ัก ศิ ล ปิ นจึ งมี สิ ทธิ
ในการนําเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง ศิ ล ปิ นนอกจากจะต้อ งมีความสามารถทางด้า นดนตรี แล้ว
ยังต้องมีความสามารถทางด้านการผลิ ตผลงานเพลงได้อี กด้วย ดังนันการคัดเลือกศิ ลปิ นของทัง
51
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2 บริ ษ ัท จึ ง ไม่ ไ ด้พิ จ ารณาศิ ล ปิ นที มี ค วามสามารถทางด้ า นดนตรี เ ท่ า นัน ศิ ล ปิ นยัง ต้ อ งมี
ความสามารถรอบด้านในด้านการสร้ างสรรค์ผลงานเพลงด้วย เช่ น การแต่งเนื อร้ อ งทํานองได้
ของศิลปิ น เป็ นต้น
ด้วยเหตุนีเองทัง 2 บริ ษทั จึงให้ความสํ าคัญในการคัดเลือกศิ ลปิ นเข้าสั งกัดเป็ นอย่า งมาก
ถือเป็ นขันตอนแรกในกระบวนการพัฒนาศิลปิ นของค่ายเพลงอิสระเพือให้ได้รับความนิยมต่อไป
ช่องทางการคัดเลือกศิ ลปิ นเข้าสังกัด ของทัง 2 บริ ษทั แบ่งได้เป็ น 4 ช่ องทางดังนี
1. เวทีประกวด กล่ าวคื อทางบริ ษ ทั มี การร่ วมงานกับผูส้ นับสนุ นต่ างๆ จัดการประกวด
วงดนตรี ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะมีสิทธิ ได้เป็ นศิ ล ปิ นในสั งกัด หรื อได้เ ข้ามาทํางาน
ร่ วมกัน
2. การแนะนําผ่านคนรู ้ จกั ทัง 2 บริ ษทั จะได้พิจารณาศิ ลปิ นผ่านช่องทางนี เนื องจากความ
ใกล้ ชิ ด ในการทํา งานของศิ ล ปิ นเองกั บ ผู ้ พ ัฒ นาศิ ล ปิ น จึ ง มี ก ารติ ด ต่ อ สอบถาม
ดําเนินงานกันอยู่เสมอว่าทางสังกัดนันมีความต้องการศิ ลปิ นแนวไหนอยู่บา้ ง จึงมีการ
แนะนําเพือนหรื อญาติพีน้องเข้ามานําเสนอผลงาน
3. สื ออิเล็กทรอนิกส์ สื อโทรทัศน์ วิทยุ และสื ออินเตอร์ เน็ต ในยุคทีคลืนวิทยุแ ฟตเรดิโอ
คือสื อทีเป็ นช่องทางทีชัดเจนในการนําเสนอผลงานของศิ ลปิ นอิ นดีทําให้ได้รับความ
นิ ยมและมองเห็นผลงานจากสัง กัด แต่ ในยุค ปั จจุบนั นันสื ออิ นเตอร์ เ น็ตก็ นบั ว่าเป็ น
ช่องทางทีทําให้ศิลปิ นหน้าใหม่ได้แจ้งเกิด
4. การนําเสนอผลงานด้วยตนเอง ทางสังกัดเปิ ดโอกาสให้ศิลปิ นสามารถนําเสนอผลงาน
ของตนได้ แต่ผ ลงานนันๆต้อ งมี คุณภาพ อีกทังศิ ลปิ นยังต้องมี เอกลัก ษณ์ทีโดดเด่ น
มีความน่าสนใจทังตัวตนของศิ ลปิ น และผลงาน
หากขันตอนในการคัดเลือกศิลปิ นนันเกิ ดข้อผิดพลาดก็จะส่ งผลให้ศิลปิ นนันไม่ได้รับความ
นิยมได้
ข้อผิดพลาดทีเกิดจากการคัดเลือกศิ ลปิ นมีได้ดงั นี
1. ศิลปิ นมีแนวทางทีไม่สอดคล้องกับแนวคิดขององค์กร
2. ศิลปิ นมีแนวทางทีอาจจะซําหรื อคล้ายคลึงกับศิ ลปิ นทีมีชือเสี ยงอยูแ่ ล้วกับทังสังกัดของ
ตนหรื อสังกัดอืนๆ
3. ศิลปิ นยังมีแนวทางทีไม่ชดั เจนเพียงพอ ยังไม่เป็ นตัวจริ งในแนวเพลงของตน
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2. การพัฒนาศิลปิ น
ในด้านของขันตอนการพัฒนาศิลปิ นของค่ายเพลงอิสระนัน ผูศ้ ึกษาพบว่ามีค วามแตกต่ าง
กับค่ายเพลงขนาดใหญ่เป็ นอย่างมาก เนื องด้วยค่ายเพลงอิ สระจะให้ค วามสํ าคัญในการคัดเลือ ก
ศิลปิ นทีมีความพร้ อมความสามารถทางด้านดนตรี ไม่เพียงแต่ก ารเล่น ดนตรี หรื อ การแสดงดนตรี
แต่เพียงเท่านัน ยังมีความสามารถในด้านการสร้ างสรรค์ผลงานเพลงอีกด้วย อีกทังศิลปิ นส่ วนใหญ่
ของทัง 2 สั งกัดไม่เพียงแต่ เป็ น นัก ดนตรี เ ท่านัน ยังเป็ นนัก ศึ กษาดนตรี โดยตรงจากมหาวิทยาลัย
ทีมีชือเสี ยงหรื อเป็ นอาจารย์จากคณะดนตรี ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
จึงทําให้เกิดความแต่งต่างทางด้านขันตอนการพัฒนาศิลปิ นกับค่ายเพลงขนาดใหญ่ดงั นี
1. ไม่มีการเรี ยนการสอนดนตรี ให้กบั ศิ ลปิ นโดยสังกัด
2. ศิลปิ นเป็ นผูส้ ร้ างสรรค์ผลงานเพลงเอง อีกทังยังสามารถนําเสนอผลงงานเองได้โดยตรง
กับผูบ้ ริ หาร
การพัฒนาศิลปิ นของ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด ศิล ปิ นเป็ นผูท้ าํ งานเพลงเองทังหมด โดยมี
การนําเสนอต่อสังกัด ซึ งจะมีการพิจารณาปรับเปลียนตามคุณ ภาพและความเหมาะสมของผลงาน
อี ก ทังยังมุ่ งเน้ น การพัฒ นาศิ ล ปิ นในด้า นการปฏิ บ ัติด้วยด้า นคุณ ธรรม เน้น ให้ศิ ล ปิ นเป็ นคนดี
ดังหลักการด้านจริ ยธรรมในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การพัฒ นาศิ ล ปิ นของ บริ ษ ทั สไปร์ ซ ซี ดิ สก์ จํา กัด นันจะแบ่ ง ศิ ล ปิ นออกเป็ น 2 กลุ่ ม
กล่าวได้ดงั นี
ศิลปิ นกลุ่มที 1 ศิ ลปิ นทีได้รับความนิยมในกระแสหลัก
ศิลปิ นกลุ่มที 2 ศิ ลปิ นทีมีความเป็ นตัวตนสู ง
โดยแนวทางในการปฏิบตั ิงานกับทัง 2 กลุ่มศิ ลปิ นจะมีความแตกต่างกันออกไป ในแง่ทีว่า
ศิ ล ปิ นกลุ่ มที 1 ศิ ลปิ นที ได้รั บความนิ ยมในกระแสหลัก นันจะต้อ งมี การนํา เสนอผลงานที อาจ
สอดคล้องกับผูส้ นับสนุน เป็ นการโฆษณาหรื อ เพือการค้าต่า งๆ มีการพูดคุยกับสังกัดถึงแนวทาง
สร้ างสรรค์ผลงานทีไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงความเป็ นตัวตนของศิ ลปิ นเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะต้อ ง
มุ่งเน้นถึงการนําเสนอสิ นค้าด้วย เป็ นต้น ในส่ วนของศิลปิ นกลุ่มที 2 ศิ ลปิ นทีมีความเป็ นตัวตนสู ง
ทางสั ง กัด จะไม่ ตงกรอบให้
ั
ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานเพลงตามผู ้ส นับสนุ น ต่ า งๆ แต่ เ น้น การพู ดคุ ย
ให้ศิ ลปิ นเกิ ดความเข้าใจถึ งข้อแตกต่า งของงานแสดงที ศิ ล ปิ นจะได้รับ รวมถึ ง ข้อ แตกต่างของ
ผลตอบแทนที น้อ ยกว่า ศิ ล ปิ นในกลุ่ มแรก หากเป็ นการตกลงที เข้า ใจตรงกั น และยอมรั บได้
ทางสังกัดจะไม่เข้าไปมีส่วนในการปรั บเปลียนแนวทางของศิ ลปิ นมากนัก หากเพี ยงแต่ ปรั บปรุ ง
แก้ไขตามความเหมาะสมเพือให้เกิ ดผลงานเพลงทีมีคุณภาพ
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ด้วยเหตุนีในการพัฒนาศิ ลปิ น ผูศ้ ึ กษาจึงสามารถสรุ ปถึงข้อเหมือน และข้อแตกต่างของทัง
2 บริ ษทั ดังนี
1. บริ ษ ทั สมอลล์รู ม จํา กัด และ บริ ษ ัท สไปร์ ซ ซี ดิ ส ก์ จํา กัด ให้ ค วามอิ ส ระในการ
สร้ างสรรค์ผ ลงานเพลงของศิ ล ปิ นอย่างเต็มที โดยศิ ลปิ นสามารถสร้ างสรรค์ผลงาน
เพลงเพือนํามาเสนอกับสังกัดได้โดยตรง
2. บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด มีระเบียบแบบแผนในการพัฒนาศิ ลปิ น ทีแบ่งแยกลักษณะ
ของศิลปิ นทีชัดเจน
3. บริ ษทั สมอลล์รูม จํา กัด มี ก ารมุ่ ง เน้น แนวความคิ ดด้า นคุ ณธรรมการปฏิ บตั ิ ตวั ของ
ศิลปิ น
3. การสร้ างภาพลักษณ์ ให้ กับศิ ลปิ น
การสร้ างภาพลักษณ์ก็เปรี ยบเสมือนการสร้ างความเชื อมัน เชื อถื อให้เกิ ดขึนกับตัวศิ ลปิ น
และสังกัด ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีความหมายของคําว่า “ภาพลัก ษณ์ ” ทีว่าเป็ นภาพทีเกิด ขึนในใจ
ของคน ซึ งอาจจะเป็ นภาพทีเกิ ดขึนกับสิ งมีชีวิต หรื อไม่ มีชี วิตก็ ได้ อย่างภาพลักษณ์ ทีมีต่อบุค คล
สถานที องค์ กร สถาบัน เป็ นต้น ภาพลักษณ์ มีได้ทงแบบที
ั
เป็ นบวกและเป็ นลบ ซึ งภาพลักษณ์
ทีเกิ ดขึ นนันก็อาจจะไม่ ใช่ ความเป็ นจริ งเสมอไป ขึนอยู่กับการตี ค วามของแต่ล ะคน ซึ งเป็ นผล
มาจากความคิดของแต่ละคน ทีมีความแตกต่างกันทังด้านความรู ้ ค่านิยม ความเชื อ หรื อแม้กระทัง
ประสบการณ์ที แตกต่า งกัน โดยภาพลัก ษณ์ทีดี นนต้
ั อ งใช้เ วลาในการสั งสมที ล ะเล็ก ทีล ะน้อ ย
จนกระทังซึมซับฝั งรากฐานอย่างมันคงไว้ในจิตใจและความรู ้ สึกของผูค้ น ดังนันหากจะแก้ไขหรื อ
เปลียนแปลงภาพลักษณ์ทีได้เกิดขึนแล้วนันจึงเป็ นไปได้ยาก1
ด้วยหลักทฤษฎีนีเอง จึงทําให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของศิลปิ น และองค์กรมีส่วนสําคัญทีทําให้
ศิลปิ นนันได้รับความสนใจจนเกิ ดความนิยมได้
แนวคิดการสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ นของ บริ ษทั สมอลล์รูม จํากัด
สมอลล์ รู ม เน้น การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รที สมบู รณ์ แ ข็ง แรง จนสามารถนํา ไป
ส่ งเสริ มให้กบั ศิลปิ นในสังกัดเกิดความน่าสนใจ ดังจะเห็นได้จากการใช้คาํ ว่า สมอลล์รูม ซึ งเป็ นชื อ
ของสั ง กัดต่ อ ท้า ยวงต่ างๆ เมื อไปแสดงสร้ า งความหนัก แน่ น ให้ก ับศิ ล ปิ นเกิ ด ความน่ า เชื อถื อ
1

ดวงสมร จักรพันธุ์. กลยุท ธ์การบริ ห ารภาพลักษณ์ศิลปิ น นักร้องไทยกับ การรับรู ้ ของกลุ่มเป้ าหมาย

นิ เ ทศศาสตรมหาบัณฑิ ต . สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ คณะนิ เทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
2549.
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โดยสมอลล์รูมนันไม่ได้เ ข้า ไปมีบทบาททีชัดเจนในการตีก รอบภาพลักษณ์ ข องศิ ลปิ นเนื องจาก
ได้ให้ความสํา คัญ กับการคัด เลื อกศิ ล ปิ นซึ งเป็ นขันตอนแรก ดังที กล่ าวไว้ข า้ งต้นแล้วว่า สั ง กัด
มีแ นวทางในการคัดเลื อกศิ ลปิ น ด้วยแนวความคิดทีว่าศิ ล ปิ นต้องมีความสามารถทางด้านดนตรี
ซึ งแนวดนตรี น ันต้อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกับ ภาพลัก ษณ์ ที ศิ ล ปิ นเป็ น โดยจะต้อ งมี เ อกลัก ษณ์
ทีชัดเจนอยู่แล้วในตอนต้น อีกทังแนวดนตรี , ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของศิลปิ นทีต้องสอดคล้อง
ในตัวเองแล้ว ยังต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางของสังกัดอีกด้วย
แนวคิดการสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ นของ บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด
ในการสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ นของสังกัด สไปร์ ซซี ดิสก์ นันถือได้วา่ มีความใกล้เคียง
กับแนวทางในการสร้ างภาพลักษณ์ ข องค่ ายเพลงขนาดใหญ่ เนื องจากผู ้บริ หารของสั ง กัดนัน
เป็ น ผูบ้ ริ หารเดียวกับ CMG (Central Marketing Group) คือ บริ ษ ทั ในเครื อ Central ที ดูแลสิ นค้า
นํา เข้า หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่า จะเป็ นสิ นค้า ประเภทเสื อผ้า สิ น ค้าแฟชัน หรื อ สิ น ค้า ประเภท
เครื องสําอางต่างๆ จึงมีนโยบายในการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของศิลปิ นอย่างเต็มที
จากการศึกษาผูศ้ ึกษาจึงเห็นว่าแนวทางการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ นนัน ทัง 2 สังกัด
มองเห็นว่าเป็ นเรื องสําคัญ แต่แนวทางในการปฏิบตั ินนทั
ั ง 2 สังกัดมีความแตกต่างกัน
โดยบริ ษ ัท สมอลล์ รู ม จํา กัด ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การคิ ด เลื อ กศิ ล ปิ นตังแต่ ต อนต้ น
มอบความคิดอิสระให้กบั ศิลปิ น ซึ งมีแนวทางให้ศิลปิ นเป็ นกรอบกว้างๆ ทังทางด้านแนวเพลงและ
ภาพลักษณ์ตอ้ งมีความสอดคล้องกัน โดยไม่เข้าไปปรับเปลียนอะไรในตัวศิ ลปิ นมากนัก โดยมุง่ เน้น
ภาพลักษณ์ขององค์กรดังทีกล่าวมา
ในส่ วนของบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด จะเข้ามามีบทบาทในด้านภาพลักษณ์ ของศิ ลปิ น
มากกว่าบริ ษทั สมอลล์รูม แต่ ดว้ ยการพูดคุยและได้รับความยินยอมจากศิ ลปิ น เพือให้วงมีค วาม
โดดเด่น น่าจดจํามากยิงขึน เสริ มสร้ างเอกลักษณ์ และสี สันในการแต่งตัวของศิลปิ นนันเอง
4. การดูแลศิ ลปิ น
หลักในแนวคิดของการดูแลศิ ลปิ นนันมีความแตกต่าง จากสิ นค้าอื นๆ เพราะว่าศิ ลปิ นนัน
ถือ เป็ นมนุ ษย์เป็ นสิ งมี ชี วติ มี ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ตามหลักการบริ หารจัดการทรั พยากรมนุ ษ ย์นนั
จะเห็นได้วา่ ผูพ้ ฒั นาศิ ลปิ นหรื อสังกัดค่ายเพลงอิสระ จะต้องมีจริ ยธรรมในการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์
ความสัมพันธ์ในองค์การนันเป็ นสิ ทธิและหน้าทีของทังสองฝ่ าย ผู้พฒั นาศิลปิ นและศิลปิ น
การทีบุคคลได้ประพฤติปฏิบตั ิในทางทีถูกต้องซึ งสิ ทธิ จะก่อให้เกิดหน้าทีแก่ อีกฝ่ ายหนึง
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ดังคํากล่าวของ ปี เตอร์ ดรักเกอร์ “เขาไม่ใช่ พนักงาน แต่เขาเป็ นคน และผูจ้ ดั การควรปฏิบตั ิ
ต่อคนอย่างมีศกั ดิศรี และด้วยความนับถือ”2
การดูแลศิลปิ นในค่ายเพลงอิสระนันมีค วามใกล้ชิดเป็ นอย่างมากระหว่างการทํางานของ
ศิ ล ปิ นกับผูพ้ ฒั นาศิ ล ปิ นเนื องด้วยเป็ น การทํางานในองค์กรขนาดเล็กทีทัง 2 ฝ่ ายให้ค วามสําคัญ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ดังตัวอย่างของสมอลล์รูมทีให้คาํ นิยามในการดูแลศิลปิ น
ว่าเป็ นการทํางาน ในรู ปแบบของ “ครอบครั ว” สไปร์ ซซี ดิ สก์ ก็ให้ความดู แ ลที ใกล้ชิ ดกับศิ ลปิ น
โดยทีศิลปิ นสามารถพูดคุย ตกลงหรื อต่อรองในการทํางานต่างๆได้กบั ผูบ้ ริ หารโดยตรง
5. การใช้ สือประชาสั มพันธ์ เพือส่ งเสริ มชื อเสี ยงให้ กับศิลปิ น
หลังจากการทํางานในขันตอนต่างๆ ดังทีกล่าวมาแล้วนัน ขันตอนการประชาสั มพันธ์ นนั
ก็ถือเป็ นขันตอนทีมีความสําคัญยิง อย่างไรก็ดีไม่วา่ การทํางานในทุกๆขันตอน ดังทีกล่าวมาแล้วนัน
จะทํา ให้สั งกัดได้ศิ ล ปิ นที มี ค วามยอดเยี ยมทังทางด้า นคุ ณ ธรรม ความสามารถทางด้า นดนตรี
และการสร้ างสรรค์ผ ลงานก็ จริ ง แต่ การประชาสัมพันธ์ ทีดี จะช่ วยส่ ง เสริ มภาพลัก ษณ์ ให้ศิ ลปิ น
ได้รับความนิยมมากยิงขึน
โดยทัง 2 บริ ษทั สามารถแบ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ได้ออกเป็ น 5 ประเภทดังนี
1. สื อประเภทคําพูด ได้แก่ วิทยุกระจายเสี ยง, โทรทัศน์
2. สื อประเภทลายลักษณ์อกั ษร ได้แก่ สื อสิ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ เอกสารแผ่นพับ นิตยสาร
3. สื อประเภทภาพและสัญลักษณ์ ได้แก่ การแสดงแผ่นป้ ายโฆษณา
4. สื อประเภทภาพและเสี ยง หรื อสื ออิเล็กทรอนิกส์ เช่ น อินเตอร์ เน็ต
5. สื อเบ็ดเตล็ด ได้แก่ จดหมายส่ งตรงไปยังผูร้ ับ, ของชําร่ วย, ของทีระลึก

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื อง กระบวนการพัฒนาศิ ลปิ นของค่ายเพลงอิ สระ กรณี ศึ กษา บริ ษทั
สมอลล์รูม จํากัด และบริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด ผูศ้ ึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 หัวข้อ ในการ
อภิปราย ได้ดงั นี
1. ปัจจัยทีส่ งผลให้ เกิดปัญหาในการทํางานด้ านพัฒนาศิลปิ น
ศิลปิ นนันเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ ทีมี อารมณ์ ความรู้ สึก นึ ก คิด จึงทําให้ทงั 2 สั งกัด กล่าวว่า
การทํางานด้านการพัฒนาศิลปิ นสิ งทีเป็ นปั ญหาและอุปสรรคมากทีสุ ด คือการทํางานร่ วมกับมนุษย์
2

ผศ. ดร. พิชิต เทพวรรณ์. เครื องมือการจัดการทรัพยากรณ์มนุษ ย์สมัยใหม่.2555.
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นันเอง ความคิดอารมณ์ ความรู ้สึกของมนุษย์ สามารถเปลียนแปลงได้ตลอดเวลาตามกาลเวลา และ
ประสบการณ์ต่างๆทีพบเจอ จึงทําให้เ กิ ดปั ญหาในบางกลุ่มศิ ลปิ นเมือโด่งดังมีชือเสี ยงแล้วก็ จะมี
ความต้อ งการและรสนิ ย มแตกต่ า งไปจากเดิ ม ดังคํากล่า วของคุ ณ นารี รัต น์ สว่า งศรี ว่า “ยิ งดัง
ยิงเรื องเยอะเป็ นเรื องปกติของศิ ลปิ น”3 เป็ นต้น
โดยทัง 2 บริ ษทั มี แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวโดยการพูดคุ ยทําความเข้าใจกับ
ศิ ล ปิ นเป็ นหลักเพื อให้เ กิ ดความลงตัวกับทัง 2 ฝ่ าย ทังกับค่ายเพลงและกับตัวศิ ล ปิ น เพือหาจุด
กึงกลางทีสามารถทําให้ได้ขอ้ ตกลงทีเหมาะสมระหว่างศิลปิ นและสังกัด
2. ปัจจัยทีก่ อให้ เกิดผลสํ าเร็ จในกระบวนการพัฒนาศิลปิ น
ความสํ าเร็ จที เกิ ด ขึ นในกระบวนการพัฒ นาศิ ล ปิ นนัน ประกอบไปด้วยการปฏิ บ ัติ
5 ขันตอนในการพัฒนาศิลปิ นดังนี
1. การคัดเลือ กศิ ล ปิ น สําหรั บค่ายเพลงอิ ส ระในการคัดเลือ กศิ ลปิ นถื อเป็ นขันตอนที มี
ความสําคัญ เพือให้ได้ศิลปิ นทีมีคุณภาพ
2. การพัฒนาศิลปิ น ทัง 2 บริ ษทั นันมีความแตกต่างกันเล็กน้อ ย โดยมี จุดทีเหมือนกันคื อ
การให้ความคิดอิสระกับศิลปิ นโดยมีการแก้ไขผลงานตามความเหมาะสมเพียงเล็กน้อย
จุ ด ที แตกต่ า งกั น คื อ บริ ษ ัท สไปร์ ซ ซี ดิ ส ก์ มี ก ารแตกรายละเอี ย ดของการทํา งาน
ในประเภทศิ ลปิ นกลุ่มทีได้รับความนิยมกับกลุ่มทีมีแนวเพลงทีแตกต่าง
3. การสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ น ทัง 2 บริ ษทั มีความแตกต่างกัน โดยบริ ษทั สมอลล์รูม
มุ่ ง เน้ น การคัด เลื อ กศิ ล ปิ นให้ ต รงตามจุ ด มุ่ ง หมายของบริ ษ ั ท โดยมี ภ าพลัก ษณ์
ทีสอดคล้องกับแนวเพลงตังแต่ตน้ ดังนันในการทํางานจึงไม่ปรับแก้ไขผลงานเพลงและ
แนวทางของศิ ล ปิ นมากนัก แต่ เ น้น การส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รให้เ ข้มแข็ง
เพือส่ งเสริ มให้ศิลปิ นได้รับความสนใจมากขึน ซึ งทางสังกัด สไปร์ ซ ซี ดิส ก์ นันมีการ
เสริ ม สร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องศิ ล ปิ นอย่ า งเต็ มที เนื องจากมี ผู ้บริ ห ารเดี ย วกับ Central
เป็ นผูน้ าํ เข้าสิ นค้าเสื อผ้า แฟชันต่างๆ จึง ทําให้มีความคล้ายคลึงกับแนวทางการสร้ าง
ภาพลัก ษณ์ ข องค่ ายเพลงในกระแสหลัก ที ว่าการเสริ มสร้ างภาพลัก ษณ์ ข องศิ ล ปิ น
เป็ นเรื องสําคัญทําให้น่าจดจํา มีเอกลักษณ์ โดดเด่น

3

นารี รัตน์ สว่างศรี . ผูจ้ ดั การศิลปิ น บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิสก์ จํากัด. สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2556.
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4. การดูแลศิลปิ น ทัง 2 บริ ษทั มีแนวทางในการดูแลศิลปิ นทีใกล้เคียงกัน คือ การให้ค วาม
ใกล้ชิดคุ ้นเคยกับศิ ลปิ นเป็ น อย่างมาก เพือความราบรื นในการทํางานสามารถพูดคุ ย
ตกลงกันได้ ให้เกิ ดความเหมาะสมทังกับบริ ษทั และตัวศิลปิ น
5. การใช้สือประชาสัมพันธ์ สื อนับว่าเป็ นกระบวนการเผยแพร่ ให้ศิล ปิ นได้รับความนิ ยม
ทัง 2 บริ ษทั ได้ให้ค วามสําคัญกับการประชาสั มพันธ์ เพือเป็ นการนําเสนอให้ศิ ลปิ น
เป็ นทีนิยมได้รับความสนใจจากกลุ่มผูฟ้ ั ง
จากการศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีทีเกี ยวข้อง รวมไปถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จาก
การสัมภาษณ์ทาํ ให้ผศู ้ ึกษาพบว่ากระบวนการพัฒนาศิ ลปิ นของค่ายเพลงอิสระ กรณี ศึ กษา บริ ษทั
สมอลล์ รู ม จํา กั ด และบริ ษั ท สไปร์ ซซี ดิ ส ก์ จํา กั ด นั นสามารถกล่ า วโดยรวมได้ ด ัง นี
บริ ษัท สมอลล์ รู ม จํา กัด มี ข ั นตอนในกระบวนการพัฒ นาศิ ล ปิ นหลั ก ๆใกล้ เ คี ย งกั น กั บ
บริ ษทั สไปร์ ซซี ดิส ก์ จํากัด ก็ จริ งแต่ ทงั 2 บริ ษทั นัน ก็ มีขนตอนในรายละเอี
ั
ยดของการทํางาน
เชิ งลึกทีแตกต่างกันออกไปดังทีได้อภิปรายไว้ขา้ งต้น
ซึ งจะเห็ นได้วา่ สั งกัด สมอลล์ รูม จะมี การดําเนิ นงานที เป็ นลักษณะของค่ ายเพลงอิสระ
อย่างมาก โดยให้อิสระกับศิ ลปิ นให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ต่อผูท้ ีทํางานร่ วมกับสังกัดในแบบ
เครื อญาติ แต่จะเน้นไปทีขันตอนแรกคือขันตอนของการคัดเลือกศิ ลปิ น ให้มคี ณ
ุ สมบัตแิ บบทีสังกัด
ต้อ งการไว้ก่อ นแล้ว เพราะในปั จจุบนั สั งกัดสมอลล์รูมไม่ มีน โยบายในการปั นศิ ลปิ นขึ นมาใหม่
ทังหมด เนื องจากมีความต้องการศิ ลปิ นทีมีความสามารถพร้อมจะก้าวเข้าสู่ การเป็ นตัวจริ งในวงการ
ดนตรี อินดี ขันตอนในการคัดเลือกศิ ลปิ นจึงเป็ นปั จจัยทีสําคัญในการพิจารณาศิลปิ นของสมอลล์รูม
จึงทําให้การทํางานในขันตอนอืนๆง่ายขึน โดยสามารถให้อิสระกับศิ ลปิ นได้อย่างเต็มที เนืองจาก
ทางสังกัดเองก็ทราบแนวทางของศิลปิ นอยู่แล้ว อีกทังตัวศิ ล ปิ นเองก็สามารถนําเสนอผลงานและ
ตัวตนได้อย่างอิสระ แต่ในท้ายทีสุ ดสมอลล์รูมจะไม่ลืมทีจะเน้นเรื องของคุณธรรมควบคูก่ บั คุณภาพ
ของผลงานเพลงเป็ นหลักเสมอ และจะยึดหลักในการทํางานแบบเครื อญาติให้ศิล ปิ นเป็ นเหมื อน
คนในครอบครัว
ทางด้า นสั งกัด สไปร์ ซซี ดิ สก์ ถือ เป็ นค่ า ยเพลงอิ สระทีมี ทุน สู ง จึง ส่ ง ผลให้ก ารทํา งาน
ค่ อ นข้า งมี รู ป แบบมี ร ะเบี ย บแบบแผนที ใกล้เ คี ย งกั บ การทํา งานของค่ า ยเพลงขนาดใหญ่
ดังตัวอย่างเช่ นการพัฒนาศิ ลปิ น หรื อการสร้ างภาพลักษณ์ ให้กบั ศิ ลปิ น ก็จะเห็ นว่ามี การทํางาน
ทีแบ่งแนวทางของศิลปิ นเป็ นกลุ่มชัดเจน ใกล้เคียงกับการทํางานของค่ ายใหญ่ โดยยังมี ความเป็ น
ค่ า ยเพลงอิ ส ระในแบบของสไปร์ ซ ซี ดิ ส ก์ อ ยู่ กล่า วคื อ มี ก ารวางระบบที ชัดเจนตามแนวทาง
ของศิลปิ น แต่ไม่กาํ หนดกรอบแนวเพลงของศิ ลปิ น มากเกิ นไป ให้ศิลปิ นสามารถนําเสนอผลงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นนําเสนอความเป็ นตัวตนได้ ตามข้อตกลงทีเหมาะสมกับทางสังกัด โดยทาง
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สังกัดสามารถส่ งเสริ มทางด้า นการพัฒ นาศิ ลปิ น ด้านภาพลัก ษณ์ ได้อ ย่างเต็มที แต่หากศิ ล ปิ นทีมี
แนวทางเป็ น ของตนเองสู งทางสังกัดก็ จะไม่ตีก รอบการทํางานให้กบั ศิ ลปิ นมากเกิ นไป เน้นการ
พูดคุยให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันในทิศทางการทํางานและความเข้าใจถึ งความแตกต่างของระบบ
การทํางาน, ประเภทงานทีรับแสดงคอนเสิ ร์ตและรายได้ระหว่างศิลปิ นทีได้รับความนิ ยมในกระแส
หลัก กับกลุ่มศิลปิ นทีมีความเป็ นตัวตนสู ง อีกทังสังกัดสไปร์ ซซี ดิสก์มีทิศทางสําหรับอนาคตทีจะ
พัฒนาศิลปิ นให้ได้รับความนิยมรู ปแบบดนตรี ในกระแสหลักมากขึน
ด้วยเหตุนีจึงจะเห็นได้วา่ ทัง 2 สังกัด มีขนตอนในกระบวนการพั
ั
ฒนาศิ ลปิ นตามหลัก ใหญ่
จากวรรณกรรม แนวคิ ด ทฤษฎีทีเกียวข้อง 5 ข้อ คือ 1. การคัดเลือกศิ ล ปิ น 2. การพัฒ นาศิ ลปิ น
3. การสร้ างภาพลักษณ์ให้กับศิล ปิ น 4. การดูแ ลศิ ล ปิ น 5. การใช้สือประชาสัมพันธ์ เพือส่ งเสริ ม
ชื อเสี ยงให้ก ับศิ ลปิ น แต่เ มือปฏิบตั ิงานจริ งในเชิ งลึ กนันทัง 2 สั งกัด ก็ มีแ นวทางในแบบของตน
ทีชัดเจนต่อการทํางานทัง 5 หัวข้อซึงแตกต่างกันออกไป ดังทีได้กล่าวมา

ข้อเสนอแนะ
1. หนังสื อ และทฤษฏี ทางด้านการบริ หารจัด การศิ ล ปิ นอิ น ดีนันยังไม่ ค่ อยมี ภ าษาไทย
จึงต้องใช้หนังสื อภาษาอังกฤษเพือประยุกต์ใช้ ซึ งในบางกรณีลกั ษณะการพัฒนาศิลปิ น
ในประเทศไทยมีความแตกต่ างกับต่างประเทศ ควรมี หนังสื อ ด้านการบริ หารศิ ลปิ น
ในประเทศไทยเพิมเติม
2. หนังสื อ และทฤษฏี ทางด้า นการบริ หารจัด การยัง ไม่ มีเ นื อหาที เฉพาะเจาะจงถึ ง การ
บริ หารศิลปิ นโดยตรง จึงต้องใช้หนังสื อการบริ หารธุ รกิ จทัวไปหรื อหนังสื อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เข้ามาประยุกต์ใช้ ดังนันควรมีหนังสื อด้านการบริ หารศิ ลปิ นโดยตรง
เพือเป็ นหลักและแนวทางทีชัดเจนในการศึกษาต่อไป
3. ประวัติวงการดนตรี อิ นดีในประเทศไทยหลังจากปี 2548 จนถึ งปั จจุบ ันไม่ มีขอ้ มู ล
อ้างอิ งทีชัดเจนนัก ควรมีหนังสื อประวัติดนตรี อิน ดีในประเทศไทยที ชัด เจน อี กทัง
ข้อมูลทีทันต่อเหตุการณ์ในปั จจุบนั
4. ปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตหรื อช่ องทาง Social network เข้า มามีบทบาทต่อกลุ่มผูฟ้ ั ง ทําให้
ศิลปิ นอินดีในยุคปั จจุบนั ไม่เพียงแต่ตอ้ งแข่งขันในวงการดนตรี อินดีเท่านัน ยังมีศิ ลปิ น
หน้าใหม่มากมาย ทีมีคาํ จํากัดความว่า “เน็ตไอดอล” เป็ นศิล ปิ นทีได้รับความนิ ยมจาก
ช่องทาง Social network ต่างๆ จึงทําให้ความรู ้ทางด้านออนไลน์ Marketing เป็ น เรื องที
ควรจะมีการศึกษาเพิมเติม เพือก้าวทันกับผู้อืนในยุคทีผูบ้ ริ โภคมีช่องทางในการฟั งเพลง
ทีเปลียนไปจากรู ปแบบอนาล็อกสู่ ระบบดิจทิ ลั
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ข้อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั งต่ อ ไป
1. อาจมีการศึกษาค่ายเพลงอิส ระอืนๆ เพื อเป็ นการเปรี ยบเทียบเพิมเติม ซึ งอาจพบ
ข้อแตกต่างในกระบวนการพัฒนาศิ ลปิ น
2. ผู ้ที สนใจในกระบวนการพัฒ นาศิ ล ปิ น สามารถศึ ก ษาแนวทางที จะประสบ
ความสํ า เร็ จของศิ ลปิ นผ่ า นช่ อ งทาง Social network เพิ มเติม เนื องจากในยุ ค
ปั จจุบนั ระบบ Social network ได้เข้ามามีบทบาทต่อวงการดนตรี เป็ นอย่างมาก
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แบบสั มภาษณ์
แสดงคําถามหลักทีใช้ในการสั มภาษณ์
วัตถุประสงค์ของการวิจยั

คําถามเพือการวิจยั

เพื อให้ ท ราบถึ ง ขันตอน 1. กระบวนการสร้ างศิ ลปิ น
และวิธี การในการพัฒนา ประกอบไปด้ ว ยขันตอน
ศิลปิ นของค่ายเพลงอิสระ ใดบ้าง
ทัง 2 บริ ษทั
2. กลยุทธ์การบริ หารศิ ลปิ น
เพลงอิน ดี ที มีค วามเป็ นไป
ได้อย่างยังยืนเป็ นอย่างไร

คําถามหลักทีใช้ในการสัมภาษณ์
เพือเจาะลึก
1. ในแต่ละขันตอนของการทํางานนันเป็ น
อย่างไรบ้างทังในด้าน การคัดเลื อกศิ ลปิ น,
การพัฒ นาศิ ล ปิ น, การดู แ ลศิ ล ปิ น, การ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ ศิ ลปิ น, การดู แลรู ปแบบ
วงจรชีวติ ศิลปิ น
2. การคัดเลือ กศิ ล ปิ นมีแ นวทางอย่า งไร
และจากช่ องทางใดบ้าง
3. มีแ นวทางในการประชาสัมพันธ์ ศิลปิ น
อย่างไรให้ได้รับความนิยม
4. สถานการณ์ ในการบริ หารศิ ลปิ นเพลง
อินดีนันเป็ นอย่างไร
5. ปั จจัยทีส่ งผลให้เกิ ดปัญหาในการทํางาน
พัฒนาศิลปิ นมากทีสุ ด
6. ปั จจัยใดทีก่ อให้เกิ ดผลสําเร็ จ
ในกระบวน การพัฒนาศิลปิ น
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คําถามทีใช้ ในการสั มภาษณ์
แบบสั มภาษณ์ เกียวกับประวัตคิ ่ ายเพลง
1. ประวัติและจุดเริ มต้นในการก่ อตังค่ายเพลง
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. จากจุดเริ มต้นในยุคแรกของสังกัดจนถึงปั จจุบนั นันมีความเปลียนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ทังในเรื องของแนวเพลง และในเรื องของการจัดการศิลปิ น
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์ เกียวกับแนวทางในการทํางานของค่ายเพลง
1. วิธีการและแนวทางในการคัดเลือกศิ ลปิ นเข้าสังกัด
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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2. การบริ หารจัดการศิ ล ปิ นสําหรั บสั งกัด มี บทบาทในการวางแนวทางของศิ ล ปิ นมาก
น้อยเพียงใด ไม่วา่ จะเป็ นเรื องของแนวเพลง วิธีการเล่นหรื อร้องรวมไปถึงการแต่งกาย
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. แนวคิดในการจัดการศิลปิ นของสังกัดนันเป็ นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..….
3.1 มีความเหมือนหรื อแตกต่างจากค่ายในกระแสหลักอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.2 จุดแข็งทีสามารถมองว่าเป็ นแนวทางในการจัดการศิ ลปิ นนันคืออะไร
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.3 สิ งใดทีสังกัดมองว่ามีแนวโน้มในการปรับเปลียนให้เข้ากับวงการดนตรี ในยุค
ปั จจุบนั ซึ งเป็ นเรื องของการตลาดและการจัดการศิลปิ นอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. ในยุคทีมีระบบ Social Network ทําให้เกิดผลดีหรื อผลเสี ยในการจัดการศิลปิ นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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5. ปั จจัยใดต่อไปนีทีเป็ นปั ญหา/อุปสรรคทีสุ ดในการพัฒนาศิลปิ น
ก. การคัดเลือกศิลปิ น
ข. การพัฒนาศิลปิ น
ค. การสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ น
ง. การดูแลศิลปิ น
จ. การใช้สือประชาสัมพันธ์เพือส่ งเสริ มชือเสี ยงให้กบั ศิลปิ น
6. ปั จจัยใดต่อไปนีทีเป็ นส่ วนทําให้ศิลปิ นประสบความสําเร็ จมากทีสุ ด
ก. การคัดเลือกศิลปิ น
ข. การพัฒนาศิลปิ น
ค. การสร้ างภาพลักษณ์ให้กบั ศิลปิ น
ง. การดูแลศิลปิ น
จ. การใช้สือประชาสัมพันธ์เพือส่ งเสริ มชือเสี ยงให้กบั ศิลปิ น
7. ทิศทางในการจัดการศิลปิ นในอนาคตจะเป็ นในรู ปแบบใด
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. หัวใจสําคัญของคนทีทํางานด้านการจัดการศิลปิ นนันคืออะไร และทําอย่างไรให้ศิลปิ น
ได้รับความนิยม
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ประวัตยิ ่ อของผู้วจิ ัย
ชือ-สกุล
สถานทีอยู่ปัจจุบนั
สถานทีทํางาน

ประวัติการศึ กษา
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2552 - 2553
พ.ศ. 2556 ถึงปั จจุบนั

นางสาวอาลิส บัวสุ วรรณ
5/81 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 ถนนนวมินทร์
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร 10230
สถาบันดนตรี เคพีเอ็น โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค
401-402 เอ เลขที 28 ซอยโยธิ นพัฒนา 3
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240

สําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาดุริยางคศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงเรี ยนดนตรี สยามกลการ สาขาแฟร์ ชนไอแลนด์
ั
รามอินทรา
สถาบันดนตรี เคพีเอ็น โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

