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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “การบริหารกิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของบริษัท

ค่ายเพลงอิสระ”	 (Independent	 Records	 Labels)	 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	โดยมีวัตถุประสงค์	3	ประการคือ

		 1.	 เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุและความส�าคัญของการจัดกิจกรรมพิเศษ	ที่มี

ต่อการบริหารศิลปินส�าหรับค่ายเพลงอิสระขนาดกลาง	

	 2.		เพือ่ศกึษา	รปูแบบ	วธิกีารและกระบวนการต่างๆ	ของการจดักจิกรรม

พเิศษหรอืการจดังานอเีวนท์ส�าหรบัศลิปินในค่ายเพลงอสิระ	ผ่านทางผูบ้รหิารงาน

ทั่วไป	ฝ่ายการตลาดการจัดกิจกรรมและผู้ดูแลศิลปิน

		 3.		เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยและอุปสรรคต่อความส�าเร็จ	 และแนวโน้มของ

กิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของค่ายเพลงอิสระ

	 โดยใช้แนวคดิเรือ่งกลยทุธ์การสือ่สาร	(Communication	Strategies)	แนวคดิ

เรือ่งการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ	(Integrated	Marketing	Communication)	

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า	(Customer	Experience	Manage-

ment)	แนวคดิเรือ่งการตลาดเชงิกจิกรรม	(Event	Marketing)	แนวคดิเรือ่งการบรหิาร

ศิลปิน	(Artist	Management)	เป็นกรอบในการเก็บข้อมูลและอภิปรายผล

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	คือ	ค่ายเพลงอิสระขนาดกลางจ�านวน	3	

ค่ายเพลง	ได้แก่	บริษัท	สไปร์ซซี่	ดิสก์	จ�ากัด	บริษัท	สมอลล์รูม	จ�ากัด	และบริษัท	

บีลีฟ	เรคคอร์ท	จ�ากัด	ผู้ศึกษาได้ท�าการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-

depth	 Interview)	 จากผู้บริหารงานทั่วไป	 ผู้บริหารด้านการตลาดหรือฝ่ายดูแล

กจิกรรมพเิศษและผูด้แูลศลิปิน	เพือ่หาข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพเิศษใน

ปัจจุบัน	 ประโยชน์ของกิจกรรมพิเศษที่มีต่อการบริหารศิลปิน	 และปัจจัยในการ

บริหารงานพิเศษในกิจกรรมต่างๆ	เพื่อน�ามาวิเคราะห์แนวทางในการบริหารงาน

ด้านการจดักจิกรรมพเิศษเพือ่บรหิารงานของศลิปินให้ประสบความส�าเรจ็	จากนัน้

ก็น�าข้อมูลมาท�าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณา	 (Description	

Analysis)	 นอกจากนีย้งัได้น�าข้อมลูจากการสังเกตของผูศ้กึษาทีไ่ด้ท�าการสงัเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วม	 (Participant	 Observation)	 ในกิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดขึ้นของกลุ่ม
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ตัวอย่างด้วยตนเองมาประกอบด้วย	 ทั้งน้ีเพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความสมบูรณ ์

ครบถ้วน

	 ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์การจัดกิจกรรมพิเศษ	 (Special	 Event)	

ของค่ายเพลงอิสระขนาดกลางในปัจจุบันมีการเติบโตเนื่องจากพฤติกรรมของ 

ผูบ้รโิภคซึง่คอืกลุม่ผูฟั้ง	โดยเฉพาะกลุม่ผูฟั้งหลกัของค่ายเพลงทีม่คีวามนยิมในสือ่

ทางเลอืก	นยิมแฟชัน่	รวมทัง้พฤตกิรรมการแข่งขนัของสินค้าในตลาดทีห่นัมาสนใจ

ในการท�าการตลาดเชิงดนตรี	(Music	Marketing)	มากขึ้น	นอกจากนี้การร่วมงาน

กบัศลิปินค่ายเพลงอสิระ	ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน	การเจรจาทางธุรกจิท�าได้ง่าย	ตวัศิลปิน

อิสระเองกม็เีอกลกัษณ์ทีน่่าสนใจ	ดงันัน้ลกูค้าจงึเลือกศิลปินอสิระมาร่วมงานมาก

ขึ้นส่งผลให้งานกิจกรรมพิเศษของศิลปินอิสระมีมากขึ้น	 กิจกรรมพิเศษต่างๆ	 มี

ประโยชน์และความส�าคัญต่อศิลปินอิสระ	 เพราะเป็นช่องทางที่ช่วยในเรื่องของ

การประชาสัมพันธ์ของศิลปิน	 เพ่ือสร้างการตระหนักรู้	 (Awareness)	 และสร้าง

ความสัมพันธ์	 (Relationship)	 ระหว่างศิลปินกับกลุ่มผู้ฟังผ่านทางประสบการณ์	

(Experience)	ตรงทีส่มัผสัได้	สร้างความรูท้างบวกและท�าให้เกดิพฤตกิรรมทางการ

ติดตาม	 สิ่งที่ส�าคัญคือ	 ในสภาพการณ์การแข่งขันของตลาดเพลงอิสระ	 กิจกรรม

พิเศษยังเป็นรายได้หลักของศิลปินอิสระอีกด้วย

	 รูปแบบของการจดักจิกรรมพเิศษเพือ่บรหิารศิลปิน	ประกอบด้วยกจิกรรม

ทีค่่ายเพลงจดัขึน้เองเพือ่โปรโมตศลิปินและค่ายเพลงให้ออกสูส่ือ่มวลชนและกลุม่

ผู้ฟัง	 เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดของค่ายด้วย	 อีกประเภทคือ	 กิจกรรมที่ค่าย

เพลงร่วมกันจัดข้ึนกับผู้สนับสนุน	 (Sponsor)	 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นส่วนมากจะเริ่ม

จากการแถลงข่าว	เปิดตวัศลิปิน	แล้วตามด้วยการเล่นมินคิอนเสิร์ต	การจดัเทศกาล

ดนตรี	 พบว่ากิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมศิลปินได้ดีคือ	 กิจกรรมเดินสายแสดงใน

มหาวิทยาลัย	(Campus	Tour)	เพราะมีกลุ่มเป้าหมายตรงกับศิลปินมากที่สุด

	 ส�าหรับการศึกษาปัจจัยและอุปสรรค	พบว่าปัจจัยที่มีความส�าคัญที่ควร

ค�านงึ	ในการจดักจิกรรมพิเศษต่างๆ	คอื	เรือ่งงบประมาณทีม่จี�ากดัไม่สามารถตอบสนอง

จดุประสงค์ทางการตลาดได้ทัง้หมด	และไม่สามารถสร้างความแตกต่างแปลกใหม่	

น่าสนใจให้กิจกรรมต่างๆ	 ของศิลปินได้	 และปัจจัยด้านศิลปินที่ต้องค�านึงถึงใน

เรือ่งของทศันคตแิละด้านกายภาพ	หากไม่สามารถควบคมุปัจจยัเหล่านีไ้ด้กจ็ะเกดิ
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อุปสรรคในการท�างาน	 เพราะศิลปินคือหัวใจส�าคัญในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง	

นอกจากนัน้ยงัมอีปุสรรคอืน่ทีต้่องค�านงึถงึเช่นกนั	คอื	เรือ่งกลุม่เป้าหมาย	(Target)	

สภาพตลาดธุรกิจเพลงอิสระ	สภาพเศรษฐกิจและการเมือง	เป็นต้น

	 การจัดกิจกรรมพิเศษของศิลปินอิสระมีแนวโน้มในการเติบโตสูงขึ้น	

เนือ่งจากความต้องการทางการตลาดของผูฟั้งและสนิค้า	กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จะต้อง

มกีารสร้างความแตกต่าง	(Differentiation)	และความคดิสร้างสรรค์	(Creative)	มาก

ขึน้	นอกจากนีอ้าจมกีจิกรรมทีจั่ดขึน้เพือ่ให้ศลิปินอสิระมเีวทใีนการแสดงออก	เพือ่

กลุ่มของตนมากขึ้น	

ค�ำส�ำคัญ:	 ศิลปินค่าย เพลงอิสระ กิจกรรมพิเศษ กลุ่มผู้ฟัง แฟนคลับ 
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
		 หากกล่าวถึงการเติบโตของธุรกิจวงการเพลงในปัจจุบัน	นับว่าธุรกิจนี้มี
การขยายตัวค่อนข้างสูง	 เริ่มต้นจากปี	 พ.ศ.	 2528	 มีบริษัทค่ายเพลงขนาดใหญ่	 
2	ค่าย	ได้แก่	บริษัทอาร์เอส	โปรโมชั่น	จ�ากัด	และบริษัท	แกรมมี่	เอนเตอร์เทน	
เม้นท์	จ�ากัด	(พัชริดา	วัฒนา,	2536)	ที่ได้เติบโตขึ้นในวงการธุรกิจเพลงไทย	และ
ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2543	กระแสเพลงอสิระจงึได้ถอืก�าเนดิขึน้	จดัว่าเป็นค่ายเพลง
ในอีกรูปแบบหนึ่ง	ที่เรียกว่าธุรกิจค่ายเพลงอิสระหรือค่ายเพลงอินดี้	ที่เรียกกันใน
ภาษาอังกฤษว่า	“Independent	Record	Labels”	ธุรกิจค่ายเพลงลักษณะนี้	ผู้ผลิต
จะเป็นผูผ้ลติอสิระ	เรยีกได้ว่าเป็นอตุสาหกรรมเพลงทีไ่ม่ได้มุ่งเน้นเรือ่งการพาณชิย์
นยิมเหมอืนค่ายเพลงขนาดใหญ่ทัว่ไป	แต่ค่ายเพลงอสิระมุง่ผลติผลงานในรปูแบบ
ของดนตรีทางเลือก	 (Alternative	 Music)	 ที่มีลักษณะงานเพลงแตกต่างจากงาน
ดนตรีทั่วไปหรือดนตรียอดนิยม	 (Mainstream/Popular	 Music)	 ศิลปินที่สังกัด 
ค่ายเพลงอสิระกเ็ป็นกลุม่นกัดนตรหีรอืศลิปินอสิระ	(Indie	Artist)	ทีแ่ยกตวัออกมา
เพือ่รวมตวักนัแสวงหาแนวทางดนตรเีฉพาะกลุม่	เฉพาะตวั	มแีนวเพลงของตนเอง
ที่หลากหลายรูปแบบ	 แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละกลุ่ม	 มีลักษณะ 
การท�างานเพลงทีเ่ป็นอสิระในทกุขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลง	การร้องเพลง	
การเล่นดนตรี	การบันทึกเสียง	แม้กระทั่งการถ่ายท�ามิวสิควิดีโอเหล่านี้	เป็นต้น
	 ในสังคมปัจจุบัน	 (2554)	 มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจค่ายเพลงอิสระ	 หรือ
ค่ายเพลงอินดี้เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากสามารถจ�าแนกออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้
	 1.	 กลุม่ธรุกจิค่ายเพลงขนาดเลก็มคีนท�างานตัง่แต่	1	คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ	
15	คน	มีลักษณะการท�างานที่เป็นรูปแบบของตัวเอง	มีการบริหารงานโดยศิลปิน
ทัง้หมดมงีบประมาณในการท�างานไม่มากนกัหรอืมจี�ากดั	ไม่มกีารส่งเสรมิการขาย
เหมือนค่ายเพลงขนาดใหญ่	โดยใช้ช่องทางการจัดจ�าหน่ายคือ	ร้านเทปซีดีเฉพาะ
กลุม่ศลิปินอสิระหรอืผ่านบรษิทัจดัจ�าหน่ายแต่ผลงานของศลิปินหลายๆ	ท่านเป็น
ที่รู้จักจ�านวนมาก	 จะเห็นได้ว่าในสังคมมีกลุ่มผู้ฟังที่ชื่นชอบ	 ติดตามผลงานของ
ศิลปินแต่ละคน	 ทั้งที่บางครั้งไม่รู้ว่ามาจากค่ายเพลงอะไรบ้าง	 ตัวอย่างของกลุ่ม
ค่ายเพลงอิสระขนาดเล็กได้แก่	กะทิ	กะลา	โดย	ศุ	บุญเลี้ยง,	กุณซือ	คลับ	ฯลฯ
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	 2.	 กลุ่มธุรกิจค่ายเพลงอิสระขนาดกลาง	มีกลุ่มคนท�างานเริ่มตั่งแต่	15	
คนขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน	30	คน	มีลักษณะการท�างานดัวยหลักการที่ชัดเจนและเป็น
ระบบมากขึ้น	มีการท�าการตลาดมากขึ้น	และมีการจัดจ�าหน่ายในช่องทางที่หลาก
หลายมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นร้านเทปซีดี	ร้านหนังสือ	ร้านสะดวกซื้อ	ฯลฯ	ศิลปินใน
ค่ายเพลงแต่ละค่ายเหล่านี้	 ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักช่ืนชอบของผู้ฟังและได้รับความ
นิยมอย่างมากในปัจจุบัน	ได้แก่	ค่ายเพลง	Love	Is,	Small	Room,	Spicy	Disc,	
Believe	Records	ฯลฯ
	 3.	 กลุ่มธุรกิจค่ายเพลงอิสระที่อยู่ภายใต้สังกัดอุตสาหกรรมเพลงขนาด
ใหญ่มลีกัษณะการท�างานเพลงอสิระ	โดยเริม่จากบรษิทัทีท่�าธุรกจิเพลงขนาดใหญ่
ชักชวนวงดนตรีที่ประสบความส�าเร็จหรือวงดนตรีอิสระที่ได้รับความนิยม	 ให้เข้า
มาร่วมงานกันภายใต้การท�างานของค่ายเพลงของตน	 โดยจะต้องมีรูปแบบการ
ท�างานทีเ่ข้ากบัระบบการท�างานของบรษิทัใหญ่ในสงักดัได้	และจดัเป็นแผนกอย่าง
ชัดเจน	 ศิลปินยังคงท�างานภายใต้แนวดนตรีของตนเอง	 ส่วนบริษัทแม่ที่สังกัดจะ
ให้การสนับสนุนโดยส่งทีมงานเข้ามาช่วยมีส่วนร่วมในการผลิตผลงานเพลงและ
ผสมผสานให้ดนตรีนั้นเข้ากับแนวทางในการน�าเสนอของบริษัทด้วย	 มีการวาง
ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม	มีการท�าประชาสัมพันธ์	และมีการตลาดที่กว้าง
ออกไป	มีผลงานออกสู่สื่อมวลชนมากขึ้น	ตัวอย่างค่ายเพลงอิสระขนาดใหญ่เช่น	
ก้านคอคลับ,	แมดแคท,	แบลคชีฟสนามหลวงการดนตรี	ฯลฯ
	 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543	มาจนถึงปัจจุบัน	พ.ศ.	2554	ธุรกิจค่าย
เพลงอิสระหรือค่ายเพลงอินดี้	โดยเฉพาะกลุ่มค่ายเพลงอิสระขนาดกลางได้มีการ
เติบโตและเป็นกระแสต่อสื่อมวลชน	 สังคมหรือกลุ่มผู้ฟังจ�านวนมาก	 ศิลปินของ
พวกเขามีอิทธพิลต่อกลุม่ผูฟั้งวยัรุน่จนถงึวยัท�างานไม่เพยีงแต่เสยีงเพลงอย่างเดยีว
ทีพ่วกเขาชืน่ชอบ	แต่ยงัรวมไปถงึวฒันธรรมการแต่งตวัของศลิปินด้วย	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในด้านการตลาด	 เนือ่งด้วยภาพลกัษณ์ทีส่ามารถสะท้อนแนวคดิและสะท้อน
คาแรกเตอร์ของศิลปินที่มีต่อกลุ่มผู้ฟัง	จึงได้รับการตอบรับจากองค์กรเอกชนโดย
เลือกใช้ศิลปินให้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ขององค์กร
		 ด้วยปัจจัยการเติบโตดังกล่าว	 การบริการศิลปินเพื่อให้ตอบรับกระแส
นยิมของลกูค้ากลุม่เป้าหมายของค่ายเพลงอสิระขนาดกลางนัน้	จงึมคีวามสมัพนัธ์
ทางตรงกบัการตลาด	ทีจ่ะเข้ามาช่วยส่งเสรมิให้ศลิปินค่ายเพลงอสิระและค่ายเพลง
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เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ฟังและแฟนเพลงท�าให้ตัวศิลปินเป็นที่รู้จักมากขึ้น	ศิลปิน

ค่ายเพลงอิสระจะมโีอกาสส่งผลงานเพลงออกสูต่ลาดมปีระสบการณ์ต่างๆ	ทัง้ใน

ด้านการแสดง	 สามารถเข้าถึงกับกลุ่มผู้ฟังมากขึ้น	 ดังนั้นการวางแผนการตลาดที่

เหมาะสมจะช่วยให้ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ	ออกมาอย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้

ยังส่งเสริมภาพลักษณ์และเรื่องของรายได้ของค่ายเพลงอิสระ

	 กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดแบบ	Below	the	Line	ถือเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การตลาดธุรกิจค่ายเพลงประสบความส�าเร็จได้เป็น

อย่างดี	และเครื่องมือที่ส�าคัญของการตลาดแบบนี้นั้น	คือการท�าการตลาดที่การ

สื่อสารผ่านกิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษขึ้น	 (Special	 Event)	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่การสือ่สารและการตลาด	วธิกีารได้รบัความนยิมอย่างมากในหมูน่กัการตลาด

ของค่ายเพลงอิสระสมัยใหม่	 และจัดว่าเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่าง

มาก	โดยเฉพาะกับธุรกิจเพลงอิสระซึ่งเป็นแนวดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของทั้ง

ศิลปินและผลงานเพลง	 ทั้งนี้เพื่อสร้างศักยภาพให้กับตัวศิลปินและผลงานต่างๆ		

ของศิลปินอิสระให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังมากขึ้น	 สร้างความประทับใจผ่านทางประสบ-

การณ์ต่างๆ	ที่เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น	ตัวศิลปินเองได้มีโอกาสแสดงตนให้เป็น

ที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ผู้ฟังเพลงและสื่อมวลชน

	 ดงันัน้	ผูเ้ขยีนจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัการบรหิาร	การวางแผนกจิกรรม

พิเศษหรือการจัดงานอีเวนท์เพ่ือสนับสนุนหรือใช้ในการบริหารศิลปินของธุรกิจ

ค่ายเพลงอิสระ	โดยเจาะจงไปยงักลุม่บรษิทัค่ายเพลงอสิระขนาดกลาง	เพราะเป็น

ค่ายเพลงกลุม่ทีม่ศีลิปินมผีลงานมากกว่า	3	กลุม่ขึน้ไป	และมกีารท�างานทีม่รีะบบ

ต่อการตลาดเป็นระบบในการบริหารองค์กร	 และมีศิลปินที่ได้รับความนิยมใน

ปัจจุบัน	 เพื่อจะได้น�าหลักการต่างๆ	มาเป็นข้อมูล	แนวคิด	 ในการสร้างสรรค์ผล

งานในรูปแบบใหม่ๆ	และมาประยุกต์ใช้ในการท�างานจริงต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

	 1.	 เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุและความส�าคัญของการจัดกิจกรรมพิเศษ	ที่มี

ต่อการบริหารศิลปินส�าหรับบริษัทค่ายเพลงอิสระขนาดกลาง



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 457

	 2.		เพือ่ศกึษารปูแบบวธิกีาร	และกระบวนการต่างๆ	ของการจดักจิกรรม

พเิศษหรอืการจดังานอเีวนท์ส�าหรบัศลิปินในค่ายเพลงอสิระ	ผ่านทางผูบ้รหิารงาน

ทั่วไป	ฝ่ายการตลาดเชิงกิจกรรม	และผู้ดูแลศิลปิน

	 3.		เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยและอุปสรรคต่อความส�าเร็จ	 และแนวโน้มของ

กิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของค่ายเพลงอิสระ

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 “การบริหารกิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของบริษัท 

ค่ายเพลงอสิระ”	การก�าหนดรปูแบบงานวจิยัเป็นเชงิคณุภาพ	(Qualitative	research)	

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-Depth	 Interview)	 และการสังเกตการณ์

แบบมีส่วนร่วม	(Participant	Observation)	กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทค่ายเพลง

อิสระขนาดกลาง	จ�านวน	3	แห่ง

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 สรุปภาพรวมการบริหารงานจากผลการศึกษาพบว่า	 กิจกรรมพิเศษ	

(Special	Event)	ของบริษัทค่ายเพลงขนาดกลางที่จัดท�าขึ้นเพื่อการบริหารศิลปิน

นัน้มอียู	่สองประการ	คอื	ภาพลกัษณ์และผลประโยชน์ทางการตลาดของค่ายเพลง

อิสระ	 และเพ่ือบริหารงานศิลปินให้ประสบความส�าเร็จและได้รับผลการยอมรับ

จากกลุ่มผู้ฟังเป็นจ�านวนมาก	 โดยทุกๆ	 ค่ายเพลงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่างหันมา

สนใจด้านการจัดกิจกรรมพิเศษมาใช้เป็นเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่

ส�าคัญของค่ายเพลง	 เพื่อบริหารงานศิลปินของค่ายเพลงให้เป็นที่รู้จักเกิดการ

ยอมรบั	ชืน่ชม	ตดิตามมากขึน้	เมือ่ศลิปินได้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ส�าหรบักลุม่ผูฟั้งเป้า

หมายและสื่อต่างๆ	แล้ว	ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินและค่ายเพลงที่เพิ่ม

มากขึ้น	และเกิดรายได้ต่อค่ายเพลงและศิลปินตามมา

	 การบริหารกิจกรรมพิเศษของศิลปินนั้นมีหลากหลายรูปแบบ	 โดยการ

วางแผนด�าเนินการตามช่วงเวลา	 ช่วงแรกจะเป็นการวางแผนการประชาสัมพันธ์
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ของศลิปินเพือ่ปล่อยผลงานเพลงออกมาสูส่ือ่มวลชนและตลาด	ช่วงต่อมาเป็นการ

สร้างเครือข่าย	 สร้างการจดจ�าและสร้างประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมต่อเนื่อง	 

ซึง่การจดักจิกรรมของค่ายเพลงพเิศษอสิระเหล่านีก่้อนด�าเนนิการจดักจิกรรมพเิศษ

จะมีการวิเคราะห์เรื่องของงบประมาณ	หาผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์และศิลปิน

ทีจ่ะร่วมในกจิกรรมเหล่านัน้	เพือ่ให้แผนการจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ	ประสบความ

ส�าเร็จ

	 จากภาพลกัษณ์ของศลิปินค่ายเพลงอสิระและด้วยภาพลกัษณ์ของความ

เป็นอิสระ	 จึงพบว่าศิลปินได้เข้าไปมีบทบาทและได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ท�างานด้วยตวัเองในทกุงาน	ทัง้ในด้านดนตรี	ศลิปินเรยีบเรยีงดนตรเีอง	เล่นดนตรี

เอง	และท�างานในเชิงการบริหารค่ายเพลงกันเอง	ถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผล

ให้การท�างานของค่ายเพลงอิสระมีระบบที่ไม่ชัดเจนเหมือนการวางระบบการ

ท�างานเหมือนบริษัทธุรกิจทั่วไป	 ดังน้ันการบริหารศิลปินอิสระให้ประสบความ

ส�าเร็จจึงต้องมีการวางแผนการท�างานที่มีความยืดหยุ่น	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 มี

กระแสนิยมที่สินค้าต่างๆ	ต่างน�าศิลปินอิสระไปสื่อสารแทนตราสินค้า	อย่างเป็น

พรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณา	 การไปร่วมกิจกรรมกับสินค้าต่างๆ	 เพราะฉะนั้นการ

วางแผนการตลาดเพื่อสื่อสารผลงานของศิลปินออกไปสู่ตลาดเพลงและสร้าง

กระแสในวงการเพลงของศลิปินจงึจ�าเป็นต้องอาศยัการจดักจิกรรมพเิศษ	(Special	

Event)	 เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดของค่ายเพลงอิสระและบริหาร

ศิลปินของค่ายเพลงอิสระควบคู่กันไป	

สถานการณ์การบริหารของศิลปินค่ายเพลงอิสระ 
	 ภาพรวมของศิลปินอิสระมีการเติบโต	 มีศิลปินหลากหลายออกผลงาน

มาแข่งขนักนัในตลาดเพลงจ�านวนมากและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	ดงันัน้จงึมีการ

แข่งขนัทีส่งูขึน้	การบรหิารงานของศลิปินจะให้ประสบความส�าเรจ็	ต้องท�าให้ศิลปิน

ได้เป็นทีรู่จ้กั	ได้รบัผลตอบรบัจากกลุม่ผูฟั้งและสือ่ต่างๆ	ได้เป็นอย่างด	ีโดยศลิปิน

จะต้องพัฒนาตนเอง	เช่น	เรื่องภาพลักษณ์	การแสดง	และการสื่อสารเป็นต้น	เพื่อ

ให้ศิลปินที่โดดเด่นมีความแตกต่าง	 มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวมีการแสดงที่อยู่ใน

กระแสทันสมัยนิยม	 มีขีดความสามารถในการส่ือสารกับผู้ฟังผ่านส่ือออนไลน์ได	้
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ศิลปินผู้นั้นจะมีความโดดเด่นอยู่ในกระแสนิยมของผู้บริโภคและส่ือต่างๆ	 และมี

งานด้านการแสดงอย่างต่อเนื่อง

	 ส่วนสถานการณ์เรื่องความสัมพันธ์กับการบริหารงานศิลปินในปัจจุบัน

พบว่า	 ในการบริหารงานต้องค�านึงถึงการตอบรับและกระแสจากสื่อต่างๆ	ว่าผล

งานของศิลปินจะมีผลการตอบรับเป็นอย่างไร	 ติดอันดับความนิยมในส่ือต่างๆ	

หรือไม่	 เพราะถ้าศิลปินไม่ได้อยู่ในกระแสหรือผลงานที่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือไป

ไม่ประสบความส�าเร็จ	 ศิลปินนั้นก็จะไม่มีงานจ้างหรืองานกิจกรรมที่ลูกค้าติดต่อ

ค่ายเพลงเข้ามา	ดงันัน้ในการบรหิารงานศลิปินจะต้องวางแผนการประชาสมัพนัธ์

ว่าจะไปในทศิทางใด	ฝ่ายการตลาดหรอืฝ่ายผูด้แูลศิลปินจะต้องวเิคราะห์ถงึกระแส

ที่เกิดขึ้นในตลาดเพลง	กลุ่มเป้าหมาย	สภาวะทางสังคมและค่านิยมต่างๆ	ให้ลึก

ซึ้งเพื่อจะท�าให้ศิลปินประสบความส�าเร็จในการท�างานสูงสุด

	 การวางแผนการบริหารจะแตกต่างกันออกไป	 บริษัท	 บีลีฟ	 เรคคอร์ด	

จ�ากดั	จะใช้งบประมาณในการบรหิารของศลิปินทกุๆ	กลุม่ทีอ่อกมาของค่ายเท่าๆ	

กัน	 ทั้งนี้ศิลปินจะได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนจะสัมพันธ์กับส่ือต่างๆ	 และ

กลุ่มผู้ฟังจะตอบรับแค่ไหน	หากศิลปินมีเอกลักษณ์น่าสนใจในทุกๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะ

ด้านดนตรหีรอืบคุลกิลกัษณะกจ็ะท�าให้สือ่และลูกค้าต่างๆ	หนัมาสนใจศิลปินกจ็ะ

ได้รับการยอมรับที่สูงขึ้น

	 ส่วนบรษิทั	สไปร์ซซี	่ดสิก์	จ�ากดั	จะวางแผนงานของศลิปินโดยมกีารช่าง

น�า้หนกัว่าจะเน้นไปทีศ่ลิปินท่านใดทีก่�าลงัเป็นกระแสนยิมและน่าจะเป็นแนวโน้ม

ให้กลุ่มผู้ฟังที่น่าสนใจ	และบริษัทสมอลล์รูม	จ�ากัด	ก็มีแนวทางในการบริหารงาน

ศิลปินโดยการโปรโมทศิลปินในค่ายเป็นกลุ่ม	โดยมีการขายงานแบบขายพ่วงเป็น

กลุม่ๆ	โดยมทีัง้ศลิปินทีโ่ด่งดงัและศลิปินหน้าใหม่รวมอยูด้่วย	เพราะค่ายต้องการ

ให้ส่งเสริมระหว่างศิลปินเก่าที่มีชื่อเสียงกับศิลปินใหม่	 จะได้มีผลในการ

ประชาสัมพันธ์ของตัวศิลปินไปพร้อมๆ	กัน

	 จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้าไปสังเกตการณ์และร่วม

ปฏบิตังิานในการจดักจิกรรมพเิศษเพือ่บรหิารศลิปินอสิระนัน้	ทางฝ่ายผูด้แูลศลิปิน

หรือที่เรียกว่า	AR	มีความส�าคัญต่อศิลปินสูงมากในการท�างาน	และผู้ดูแลศิลปิน

เปรยีบเสมอืนตวักลางในการสือ่สารแทนศลิปินให้กบัการตลาดของค่ายเพลงหรอื
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ลูกค้า	 เนื่องจากบุคลิกลักษณะของศิลปินที่มีความเป็นตัวของตัวเองจึงเข้าถึงได้

ยาก	ผูท้ีด่แูลศลิปินเป็นบคุคลทีใ่กล้ชดิและเข้าใจการท�างาน	ทศันคตแิละพฤตกิรรม

ต่างของศลิปินได้ดทีีส่ดุ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการบรหิารงานของศลิปิน	(Artist	

Management)	 ในฐานะผู้ดูแลศิลปินว่าการบริหารงานศิลปินนั้นมี	 ปัจจัยส�าคัญ 

ทีต้่องค�านงึถงึคอื	“ศลิปิน”	เพราะฉะนัน้	การบรหิารงานนอกจากจะคดิในเรือ่งของ

การตลาด	 ธุรกิจค่ายเพลงแล้ว	 ผู้ดูแลศิลปินจะต้องค�านึงถึงความเป็นมนุษย์ของ

ศิลปินด้วย	ต้องเข้าใจความรู้สึก	ทัศนคติ	แนวคิดต่างๆ	ของศิลปินด้วย	เพื่อจะมา

วิเคราะห์หาแนวทางในการท�างานเพ่ือตอบสนองได้ทั้งด้านการตลาดและความ

เป็นศิลปะ	หรือที่เรียกว่า	(Commercial	Art)	ได้อย่างลงตัว

	 สถานการณ์การบริหารงานศิลปินที่ค่ายเพลงได้ปฏิบัติอยู่นั้น	 ผู้ศึกษามี

ความเห็นว่าสอดคล้องเก่ียวกับการวางแผนของค่ายเพลงในการพัฒนาตัวตน

ศลิปิน	ให้สามารถสร้าง	เอกลกัษณ์	ความแตกต่างและอยูใ่นกระแสได้	เพราะศิลปิน

จะประสบความส�าเร็จได้ควรมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งและควรมีคุณสมบัติ

ของศิลปินมืออาชีพ	การสร้างศิลปินมืออาชีพจะส่งผลต่องานเพลงและการแสดง

ต่างของศลิปินทีอ่อกไปสูส่ือ่ต่างๆ	และสูก่ลุม่ผูฟั้งท�าให้งานของศลิปินเพิม่มากขึน้	

มีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับ

	 อย่างไรก็ตามผู้ศึกษามีความเห็นว่า	 การบริหารงานด้านการขายของ

ศิลปิน	 ในรูปแบบการขายศิลปินเป็นกลุ่ม	 (Package)	 ตามแนวทางของบริษัท	 

สมอลล์รูม	จ�ากัด	นั้น	มีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์	คือการประหยัดงบประมาณและ

เพือ่การโปรโมทอย่างต่อเนือ่ง	ค่ายสามารถสร้างการรบัรูข้องกลุม่ผูฟั้งทีม่ต่ีอศลิปิน

เป็นจ�านวนมาก	 ทั้งน้ีส่วนที่พึงระวังคือ	 ความรู้สึกของกลุ่มผู้ฟัง	 ผู้ร่วมงาน	 หรือ

ลูกค้าต่างๆ	 ว่าจะเป็นการบังคับให้ลูกค้าต้องการซ้ือการแสดงของศิลปินทั้งหมด	

เป็นการบงัคบัให้กลุม่ผูฟั้งต้องฟังเพลงหรอืดกูารแสดงจากศลิปินทีเ่ขาไม่ได้ชืน่ชอบ

หรือไม่มีความสนใจหรือไม่

ความส�าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมเพื่อการบริหารงานของศิลปิน
	 ความส�าคัญของกิจกรรมพิเศษจากผลการศึกษาพบว่า	กิจกรรมพิเศษมี

ความสัมพันธ์กับการตลาดของค่ายเพลงอิสระ	 และการตลาดของกลุ่มลูกค้าค่าย
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เพลงอิสระมากที่สุด	ในเชิงความสัมพันธ์ด้านการตลาดนั้น	มีปัจจัยเนื่องจากการ

เติบโตของศิลปินตลาดเพลงก�าลังให้ความสนใจและการจัดกิจกรรมพิเศษ	 เป็น

กจิกรรมทีส่ร้างรายได้หลกัให้ศลิปินในปัจจบุนั	รายได้ส่วนใหญ่ของค่ายเพลงกเ็กดิ

จากการจัดกิจกรรมพิเศษด้วย	และความสัมพันธ์ของกิจกรรมส�าหรับตลาดสินค้า

ในปัจจุบันมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษของศิลปินด้วยโดยตรง	 โดย

การน�าศิลปินอิสระมาเป็นศิลปินที่จะร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	เพื่อสื่อสารการตลาด

ออกไปแทนตราสินค้า	 หมายความว่าลูกค้ามีการท�าการตลาดเชิงดนตรี	 (Music	

Marketing)	มากขึ้น	เห็นได้จากสื่อกระแสหลัก	เช่น	สื่อวิทยุ	โทรทัศน์	ปัจจุบันการ

เป็นพรีเซน็เตอร์หรอืกจิกรรมการเปิดตวัสนิค้า	กอรปกบัการทีสั่งคมในปัจจบุนักลุ่ม

คนที่เป็นกลุ่มวัยเรียน	วัยรุ่น	สนใจเรื่องที่เป็นทางเลือก	มีความเป็นปัจเจกชนมาก

ขึน้	สนใจในเรือ่งเฉพาะกลุม่	ดงันัน้ศลิปินอสิระจงึเป็นตวัเลอืกทีส่�าคญัส�าหรบัลกูค้า

ที่สนใจที่จะท�าการตลาด	 รวมทั้งท�าให้กลุ่มผู้ฟังทั่วไปสนใจและบริโภคงานของ

ศิลปินอิสระมากขึ้นด้วยเช่นกัน	ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการตลาดเชิงกิจกรรม	

(Event	Marketing)	โดยกลุม่ตวัอย่างได้กล่าวเกีย่วกบักจิกรรมพเิศษตรงกนัว่า	เป็น

ประโยชน์ต่อศิลปินในด้านการสร้างการรับรู้	 สร้างภาพลักษณ์	 (Image)	 และการ

ตระหนักรู้	(Awareness)	และการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง	(Avrich,	1994)

	 นอกจากการส่งเสริมภาพลักษณ์และการรับรู้แล้ว	 ด้วยความเป็นศิลปิน

อิสระ	 ไม่ได้มีกฏข้อบังคับในการท�างานเหมือนค่ายเพลงใหญ่	 กิจกรรมพิเศษจึง

ช่วยเพิม่ช่องทางให้ศลิปินอสิระได้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้โดยตรง	โดยไม่ต้องผ่าน

สือ่มวลชน	กจิกรรมจะเข้ามามส่ีวนช่วยในการโปรโมทศลิปินอสิระให้เป็นทีรู่จ้กัใน

ตลาด	โดยทีก่ารตลาดไม่ต้องใช้วธิกีารประชาสมัพนัธ์หรอืการใช้สือ่เพยีงอย่างเดยีว	

ดงันัน้ถ้าเกดิศลิปินและค่ายเพลงได้จดักจิกรรมพเิศษทีส่ร้างความสนกุและให้ความ

ประทับใจได้อย่างสม�่าเสมอ	 ความส�าเร็จของศิลปินและการแข่งขันของค่ายเพลง

จะด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นการสือ่สารทีช่่วยให้ศลิปินสามารถขยายฐาน

กลุ่มผู้ฟัง	 แฟนคลับ	 หรือจะเป็นลูกค้าในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วย

ประหยดัต้นทนุในการท�างานประชาสมัพนัธ์เพือ่บรหิารงานศลิปินและเกดิการค้า

ในการลงทุนเพราะกิจกรรมพิเศษสร้างการรับรู้	ความรู้สึก	โดยเสียค่าใช่จ่ายน้อย

กว่าการลงทนุในการซือ้สือ่	ประโยชน์อกีด้านหนึง่ทีป่รากฏชัดคือ	ผลต่อการพฒันา
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ศิลปิน	(Artist	Development)	ในหลายๆ	ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสบการณ์

ทางการแสดง	ความคดิเหน็ในการท�างานให้ศลิปินนัน้มทีศันคตทิีก่ว้างขึน้และท�าให้

การท�างานของศิลปินมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น	

	 บทสรุปด้านความส�าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมพิเศษข้างต้น	 ชี้ให้

เหน็ว่าผลการศกึษาได้สนบัสนนุ	เรือ่งของกจิกรรมพเิศษทีเ่ข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของ

การวางแผนทางการตลาดของค่ายเพลงอสิระ	 และสนบัสนนุศลิปินได้อย่างต่อเนือ่ง 

เพราะกจิกรรมพเิศษมปีระโยชน์ทัง้กบัศลิปินและค่ายเพลงเป็นอย่างมาก	ประเดน็

ส�าคัญที่มีผลมากที่ท�าให้ศิลปินอิสระต้องสื่อสารตัวเองผ่านกิจกรรมพิเศษเพราะ

งบประมาณของการประชาสมัพนัธ์ศลิปินทกุวนันีม้ไีม่มากเนือ่งจากการแข่งขนัและ

การทีศ่ลิปินอสิระยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัและอยูใ่นกระแสเหมอืนศลิปินในค่ายเพลงใหญ่ๆ	

รายได้จากการจ้างงาน	การโชว์ตวัของศลิปินกจ็ะไม่สงูเท่ากบัค่ายเพลงใหญ่	ทางการ

ตลาดของค่ายเพลงอสิระเหล่านีต้้องปรบัแผนทางการตลาดเพือ่ให้ศิลปินได้รบัการ

สนบัสนนุจากกลุม่ผูฟั้งแฟนเพลงมากขึน้	ให้สือ่มวลชนหนัมาช่วยสร้างกระแสมาก

ขึ้น	ทั้งหมดเพื่อการบริหารความส�าเร็จของศิลปินและค่ายเพลง	

รูปแบบการจัดกิจกรรมของค่ายเพลงอิสระ
	 รูปแบบกิจกรรมที่ค่ายเพลงอิสระขนาดกลางได้จัดขึ้น	 พบว่ากิจกรรม 

หลกัอยู	่2	ประเภท	ประเภทแรกคอื	กจิกรรมพเิศษทีค่่ายเพลงอสิระจดัขึน้เอง	เพือ่

จุดประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ศิลปินและการสื่อสารการตลาดของค่ายและ

ประเภทที่สองคือ	 กิจกรรมที่ค่ายเพลงจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สนับสนุน	 (Sponsor)	

โดยมทีัง้ค่ายเพลงหาผูส้นบัสนนุมาเองเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมโครงการทีค่่ายเพลง

จดัขึน้เอง	หรอืเป็นแบบทีล่กูค้าซึง่มสีนิค้าเป็นผูจ้ดัและหาผูส้นบัสนนุเป็นค่ายเพลง

 ส่วนลกัษณะของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จะมหีลากหลายรปูแบบ	 เพือ่จดุประสงค์

ในการโปรโมทศิลปิน	และเพื่อสนองนโยบายทางการตลาดของค่ายเพลง	รูปแบบ

กิจกรรมพิเศษต่างๆ	ที่จัดขึ้นได้แก่	การจัดมินิคอนเสิร์ตในร้านขายเทป	ซีดี	 และ

ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า	การจัดกิจกรรมเดินสาย	(Road	Show)	ทั่วๆ	ไปทั้งการ

จัดกิจกรรมเดินสายในมหาวิทยาลัย	(Campus	Tour)	การจัดคอนเสิร์ต	(Concert)	

การจัดงานปาร์ตี้	ฉลองครบรอบปีของค่าย	 (Celebration	Party)	 เป็นต้น	ในส่วน
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ของลกัษณะของการท�างานของค่ายเพลงอสิระขนาดกลางทีช่ดัเจน	คอืการท�างาน

โดยที่ทุกๆ	 ฝ่ายมาประชุมร่วมกันหรือบริหารร่วมกัน	 มีการวางแผนเบื้องต้นโดย

ฝ่ายการตลาด	(Marketing)	ทีเ่ป็นผูด้แูลภาพรวมเรือ่งการบรหิารกจิกรรมการตลาด

ให้ค่ายและศลิปิน	ในส่วนของการบรหิาร	คดัเลอืกศลิปิน	ดแูลงานศลิปินให้เหมาะ

สมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ	นั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลศิลปิน	(Artist	and	Reper-

toire)	 ซึ่งมีความใกล้ชิดกับศิลปินมากที่สุด	 นอกเหนือจากนั้น	 ก็จะมีส่วนในการ

สนับสนุนด้านอื่นๆ		เช่น	ฝ่ายสร้างสรรค์ผลงาน	(Creative)	ฝ่ายผลิต	(Production)	

เป็นต้น	 อย่างไรก็ตามส�าหรับกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ที่มีรายละเอียดในงานสูง	

ฝ่ายดูแลกิจกรรมพิเศษก็จะว่าจ้างบริษัทรับกิจกรรมพิเศษโดยตรง	โดยสรุป	พบว่า

สามารถแบ่งออกเป็น	 สี่ส่วนหลักๆ	 คือ	 ขั้นตอนด้านการขาย	 วางแผนโครงการ

ต่างๆ	และหาผู้สนับสนุน	 ขั้นตอนการเตรียมงานและออกแบบงาน	ขั้นตอนการ

ด�าเนินงานในวันงานและขั้นตอนในวันงานและขั้นตอนของการสรุปงาน

	 รูปแบบของกจิกรรมพเิศษทีค่่ายเพลงอสิระปัจจบุนัจดัขึน้ทกุๆ	ค่ายมกีาร

จดังานในลกัษณะคล้ายคลงึกนัคอื	เริม่ต้นด้วยการโปรโมทศลิปินออกสูส่ือ่และกลุม่

ผู้ฟังด้วยการแถลงข่าว	 มีการจัดมินิคอนเสิร์ตตามร้านเทป	 ห้างสรรพสินค้าและ

ตามผบั	ส่วนการจัดคอนเสร์ิตต่างๆ	กจ็ะเป็นทัง้คอนเสร์ิตศลิปินเดีย่วและคอนเสร์ิต

แนวเทศกาลทีร่วมศลิปินจากหลากหลายค่าย	และเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นทีน่ยิมเพราะ

ทุกๆ	 ค่ายเข้าไปเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับศิลปินและค่ายเพลงต้องการ

คือ	กลุ่มวัยเรียน	กลุ่มวัยรุ่น

ปัจจัยและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของค่าย
เพลงอิสระ
	 ปัจจัยและอุปสรรคที่กิดขึ้นในการจัดกิจกรรมพิเศษของค่ายเพลงอิสระ

ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ส่วน	คือ	 	 1.	ปัจจัยและอุปสรรคจากภายใน

ประกอบด้วยปัจจัยและอุปสรรคด้านศิลปิน	 ด้านงบประมาณ	 	 2.	 ปัจจัยและ

อุปสรรคจากภายนอก	ประกอบด้วยปัจจยัและอปุสรรคด้านเป้าหมาย	ผูส้นบัสนนุ	

บคุลากรทีช่่วยท�างานจากภายนอก	และสภาพการตลาดทางด้านดนตร	ีเศษรฐกจิ

และสงัคม	ในส่วนเรือ่งปัจจยัและอปุสรรคทีม่ผีลต่อการจดักจิกรรมพเิศษมากทีสุ่ด



JC Journal464

คอื	เรือ่งของศลิปินและงบประมาณ	ด้านศลิปินกม็ทีัง้ปัจจยัทีเ่กดิจากทางกายภาพ	

และทัศนคติในการท�างานของศิลปินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�างานหรือการรับ

งานจากลูกค้า

	 ส่วนปัจจยัและอปุสรรคด้านงบประมาณ	เนือ่งจากการท�ากจิกรรมพเิศษ

ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบไหนกต้็องมกีารลงทนุ	งบประมาณคือส่วนส�าคัญทีจ่ะสร้างงาน

ให้มีประสิทธิภาพ	 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศิลปิน	 หากงบประมาณมีข้อจ�ากัด 

ผลงานที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดทั้งหมด	 ส่วน

ปัจจัยและอุปสรรคอื่นๆ		เช่น	บุคลากรในการท�างาน	พบว่า	กิจกรรมพิเศษของ

ค่ายเพลงอสิระส่วนใหญ่จะไม่มผีูท้ีม่คีวามช�านาญด้านการท�ากจิกรรมพเิศษโดยตรง 

ดังนั้นค่ายเพลงมักจะว่าจ้างบุคลากรจากภายนอกจากบริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษ	

(Event	 Organizer)	 มาช่วยด�าเนนิการ	 ซึง่อาจเป็นอปุสรรคในการท�างานด้วยเช่นกนั 

ในกรณทีีพ่วกเขาไม่มคีวามเข้าใจในตวัศลิปินและการท�างานของค่ายเพลงเหมอืน

กับบุคลากรภายใน	นอกจากนี้	การจัดกิจกรรมพิเศษยังต้องค�านึงถึงอุปสรรคด้าน

สถานการณ์บ้านเมอืง	เศรษฐกจิและสภาพการตลาดเพลงด้วย	เพือ่ป้องกนัการจดั

งานพิเศษต่างๆ	 น้อยลง	 เนื่องจากการจัดกิจกรรมพิเศษมีความเสี่ยงดังนั้นการ

วางแผนล่วงหน้าโดยน�าเอาปัจจัยจากภายนอกมาร่วมพิจารณาด้วยจึงเป็นส่ิงที่

ขาดไม่ได้ก่อนท�ากิจกรรมพิเศษต่างๆ	

แนวโน้มการจัดกิจกรรมพิเศษในอนาคตของค่ายเพลงอิสระ
	 โดยสรปุแนวโน้มของการจัดกจิกรรมพเิศษเพือ่บรหิารศลิปินของค่ายเพลง

อสิระในอนาคต	จากผลการศกึษาพบว่า	ความสมัพนัธ์ทางการตลาดท�าให้กจิกรรม

พิเศษมีแนวโน้มที่สูงขึ้น	เพราะสามารถตอบสนองความต้องการทางการตลาดได้

กลุม่ผูฟั้งกม็แีนวโน้มของค่านยิมในการบรโิภคส่ือทีเ่ป็นทางเลือก	(Alternative)	และ

มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่มากข้ึน	ซึง่สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของศลิปินที่

มบีคุลกิลกัษณะการแสดง	และการสือ่สารทีเ่ป็นทางเลอืกใหม่	กอรปกบัการตลาด

ของสนิค้าปัจจุบนัสนใจทีจ่ะเลอืกศลิปินอสิระมาร่วมกจิกรรมพเิศษเพือ่สือ่สารแทน

ตราสินค้ามากขึ้นเพราะการท�างานของศิลปินอิสระ	 มีการท�างานที่ไม่ซับซ้อน

เหมอืนกบัศลิปินสงักดัค่ายเพลงขนาดใหญ่	และการเตบิโตของงานกจิกรรมพเิศษ
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จะเห็นได้ชัดในสินค้าต้องห้ามเช่น	เหล้า	บุหรี่	ฯลฯ	เพราะสินค้าเหล่านี้มีข้อจ�ากัด

ในการโฆษณาจึงต้องหันมาใช้การสื่อสารการตลาดด้วยการท�ากิจกรรมเชิงดนตรี

มากขึ้น	 ดังนั้นมุมมองแนวโน้มการเติบโตของรูปแบบกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดใน

อนาคตจะเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนส�าหรับศิลปินอิสระและกลุ่มผู้ฟังเพลงอินดี้โดย

เฉพาะ	และกจิกรรมทีเ่กดิข้ึนต้องอาศยัปัจจยัในการสร้างความแตกต่าง	(Differen-

tiation)	และความคดิสร้างสรรค์	(Creative)	เพือ่เสนอกจิกรรมทีต่อบสนองกบัความ

ต้องการของกลุ่มผู้ฟังลูกค้า	สร้างกระแสให้สื่อมวลชนได้	 รวมถึงการที่ศิลปินรู้จัก

ทีจ่ะช่วยการประชาสมัพนัธ์ตวัเองกบัผลงานหรอืกจิกรรมพเิศษต่างๆ		ของตนผ่าน

สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างการยอมรับและการสร้างความรู้สึกทางบวกและ

ความส�าเร็จของกิจกรรมพิเศษด้วย

	 ผูศ้กึษามปีระสบการณ์โดยตรงในการท�ากจิกรรมกบัค่ายเพลงอสิระหลาย

ครัง้มีความเหน็สนบัสนนุเรือ่ง	การตลาดของค่ายเพลงอสิระทีม่องเหน็ช่องทางใน

การบรหิารงานศลิปินแล้วว่า	กจิกรรมพเิศษท�าให้เกดิผลประโยชน์ในหลายๆ	ด้าน	

และก�าลังเป็นกระแสที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ	 ดังนั้นค่ายเพลงอิสระควรจะ 

มุ่งเน้นพัฒนาผลงานของศิลปิน	 พัฒนาการแสดงของศิลปินให้น่าสนใจมีความ 

แตกต่าง	โดดเด่น	ร่วมทัง้การส่งเสรมิงานของศลิปินให้เหมาะสมกบัตลาดเพลงและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด	เมื่อตลาดให้ความสนใจ	ลูกค้าสนใจ	สื่อมวลชน

สนใจ	ผลดีต่างๆ	 โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางการเงินจะเข้ามาสู่ศิลปินอิสระและ

ค่ายเพลงอิสระเหล่านี้เองโดยตรง	 ส่งผลให้ธุรกิจค่ายเพลงอิสระเติบโต	 มีความ

มั่นคงและสามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อเสนอแนะ

	 1.		การจัดกิจกรรมพิเศษของค่ายเพลงอิสระในปัจจุบัน	 เปรียบเสมือน

การท�าศิลปินให้เป็นสินค้า	 อย่างไรก็ตามสินค้านั้นจะต้องมีการวางต�าแหน่ง	 วาง

ภาพลกัษณ์ทีเ่หมาะสมการวางสนิค้าเหล่านัน้ให้เป็นสินค้าพรเีม่ียม	ทีมี่เอกลักษณ์

เฉพาะตวั	สนิค้านัน้จะมผีูบ้รโิภคจ�านวนมาก	ดงันัน้	การบรหิารจดัการภาพลกัษณ์

ของศลิปินให้มลีกัษณะโดดเด่นไม่เหมอืนกบัศลิปินของค่ายเพลงอืน่ๆ		มกีารแสดง
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ที่น่าสนใจ	 มีความแตกต่าง	 ทันสมัย	 เพื่อดึงดูดให้ผู้สนับสนุน	 กลุ่มลูกค้าและ

สื่อมวลชนให้ความสนใจ	 เพ่ือศิลปินจะได้มีงานอย่างต่อเนื่องและประสบความ

ส�าเร็จจากผลงานที่ผลิตออกมา	 นอกจากนี้การจัดกิจกรรมควรจัดในจังหวะและ

ความถี่ที่เหมาะสม	เพื่อให้คุ้มกับการลงทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ

	 2.		การบรหิารจดัการเพือ่ตอบสนองกระแสนยิมและการตลาดของธรุกจิ

ค่ายเพลงอิสระ	ควรจะพัฒนาศิลปินให้ทันกับความต้องการของตลาด	โดยเฉพาะ

การจัดกิจกรรมพิเศษให้ประสบความส�าเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวตนของศิลปินและ

ความสามารถ	 หากค่ายเพลงใดมีศิลปินที่ขายงานได้มาก	 อยู่แล้วประสบความ

ส�าเร็จแล้ว	 ค่ายเพลงควรวางแผนพัฒนาหรือสร้างศิลปินใหม่ๆ	 เข้ามาสู่ค่ายด้วย

เช่นกัน	 แนวทางการพัฒนาต้องค�านึงถึงความแตกต่าง	 ช่องว่าง	 ว่าควรจะสร้าง

ศิลปินใหม่รูปแบบใดที่ยังขาดอยู่	 เพื่อให้ค่ายเพลงมีศิลปินหลากหลายรูปแบบ	

พร้อมกับงานลักษณะต่างๆ	 และความต้องการของกลุ่มผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่ม	

นั่นคือการขยายกลุ่มผู้บริโภคและผู้สนับสนุนด้วยเช่นกัน

	 3.	 ในเรือ่งของการท�างาน	การเจรจาต่อรอง	ความเข้าใจและใกล้ชดิของ

ศิลปินกับฝ่ายผู้ดูแลศิลปินนั้น	 ผู้ดูแลศิลปินควรจะมีบทบาทในการน�าเสนองาน

หรอืศลิปินเจรจาต่อรองวเิคราะห์ความเหมาะสมของงานกจิกรรมให้งานสอดคล้อง

กับตัวศิลปินมากขึ้น	ไม่ใช่ให้น�้าหนักกับฝ่ายการตลาดเพียงอย่างเดียว	เพราะการ

ตลาดจะไม่มีความเข้าใจในเร่ืองของการท�างานทัศนคติของศิลปินเท่าที่ฝ่ายดูแล

ศลิปินรบัผดิชอบอยู	่เพือ่ให้การท�างานนัน้ๆ	ส่งผลต่อความรูส้กึทางบวกและความ

เข้าใจของศิลปินกับการบริหารค่ายเพลงอิสระ

	 4.		กิจกรรมพิเศษที่เกิดข้ึน	 ควรวางจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นที่

เรือ่งของการตลาดหรอืผลงานทางดนตรทีีเ่ป็นศลิปะ	ควรค�านงึถงึความเป็น	Com-

mercial	Art	คือเน้นรายได้ให้กับศิลปินได้ด้วยในขณะที่ยังคงความเป็นตัวตนของ

ศิลปินอยู่	ผู้บริหารควรจะมองหาจุดเด่น	ลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแล้วจัดการ

ให้สิง่เหล่านีป้รากฏออกมาทางการแสดงตลอดจนการสือ่สารต่างๆ	เพือ่สร้างความ

ประทับใจกับคนดูมากที่สุด

	 5.		งบประมาณในการจดักจิกรรมพเิศษในรปูแบบต่างๆ		ต้องจดัสรรให้
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เหมาะสมเพียงพอ	 เพราะกิจกรรมเชิงดนตรีมีองค์ประกอบที่ต้องใช้งบประมาณ

ค่อนข้างสูง	 จึงจะสามารถตอบสนองโจทย์ที่ลูกค้า	 หรือผู้สนับสนุนหรือกลุ่มผู้ฟัง

หรือสื่อต้องการได้

	 6.	 การส่งเสรมิการจดักจิกรรมพเิศษด้วยสือ่ออนไลน์	กจ็ะช่วยเพิม่ช่อง

ทางการสือ่สารเพือ่การประชาสมัพนัธ์งานมากขึน้	ท�าให้การจดังานกจิกรรมต่างๆ	

มีคนร่วมงานจ�านวนมากเป็นการสร้างกระแส	 การติดตาม	 และขยายกลุ่มลูกค้า	

แฟนเพลงมากขึ้นในทางอ้อม

	 7.	 การพัฒนาการแสดงของศิลปินเป็นหัวใจส�าคัญ	 ที่จะท�าให้ศิลปิน

เหล่านั้นมีงานต่อเน่ือง	 การที่ศิลปินมีความคิดสร้างสรรค์	 มีการท�างานเป็นมือ

อาชพีคอื	สิง่ทีจ่ะช่วยให้ศลิปินได้รบัการยอมรบัทีส่งูขึน้และมงีานตดิต่อเข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง

	 8.	 ค่ายเพลงอิสระควรจะมีการวางแผนการท�างานในภาพรวม	 ควรจะ

มุง่เน้นการท�างานเพลงและการท�ากจิกรรมในสัดส่วนทีเ่หมาะสม	เพราะบางทกีาร

จัดกิจกรรมที่มากเกินไป	 หรือท�าเพ่ือผลประโยชน์เชิงการตลาดมากเกินไป	 ภาพ

ลักษณ์หรือรายได้ที่มากเกินไปอาจท�าให้คุณภาพในการผลิตผลงานของศิลปินมี

คุณภาพน้อยลง
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