บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การสื่ อสารมีการเจริ ญเติบโตอย่างมาก พร้อมช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การสื่ อสารบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) ที่ทาให้การสื่ อสารเป็ นไปได้ง่ายในยุคปั จจุบนั จนทํา
ให้เกิดการสร้างสังคมใหม่ที่สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
(Social Network) หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ที่ผูค้ นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ าวสารหรื อ ความสนใจ ตลอดจนการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ เรื่ อ งราวต่ างๆร่ ว มกัน ได้อ ย่างเสรี ทําให้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็ นแหล่งการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
การเขียนเป็ นงานศิลปะที่คนเขียนไม่ใช่ศิลปิ นก็ทาํ ได้ การเขียนที่ได้รับการฝึ กฝนจะทําให้ ความคิด
เฉี ยบคมมากขึ้น ที่สาํ คัญต้องอ่านงานเขียนของคนอื่น ศึกษาเทคนิคการนําเสนอ ศิลปะการใช้ภาษา อรรถรส
ในการเขียน เพื่อนําไปปรับใช้ในงานเขียนของตน บทความมีคนอ่านหรื อไม่ ผูเ้ ขียนต้องทราบกลุ่มเป้าหมาย
ต้องเขียนเพื่อผูอ้ ่านไม่ใช่ตนเอง การเขียนเรื่ องใดเป็ นที่ถูกใจผูอ้ ่าน ก็เปรี ยบเสมือนเราได้แสดงความเคารพ
ในตัวผูอ้ ่าน
การเขี ย นสคริ ป ต์รายการ (Script Program) นับ ว่ามี ค วามสําคัญ อย่างยิ่ง เป็ นหั วใจของการผลิ ต
ผูเ้ ขียนบท (Script Writer) นอกจากจะมีความรอบรู ้ในศาสตร์ และศิลป์ ด้านต่างๆ เข้าใจธรรมชาติการรับรู ้
หรื อการเรี ยนรู ้ของมนุษย์มีความจําเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งอาศัยบทหรื อสคริ ปต์ (Script) เพราะ สคริ ปต์จะเป็ น
ตัวกําหนดกระบวนการทํางานทุกอย่างของการทํางาน วัตถุประสงค์หลักของการเขียนสคริ ปต์รายการ คือ
การนําสคริ ปต์รายการนั้นมาผลิตเป็ นชิ้นงาน

วัตถุประสงค์โครงงานเพื่อศึกษาขั้นตอนการเขียนสคริ ปต์ เพื่อโปรโมทรายการของบริ ษทั Bright
TV จํากัด กรณี ศึกษา รายการ ทุบประเด็น และปล่อยหมัด บนสื่ อโซเชี ยล Facebook page เพื่อทําการศึกษา
เทคนิ คในการหาคําพูดต่างๆ การดู รายการต่างๆ การหาแหล่งอ้างอิง (Reference) และทําความเข้าใจ ใน
เนื้ อหาของรายการเพื่อนํามาคิดในการสร้างคําพูด (Wording) สร้างสิ่ งที่น่าสนใจ เพื่อทําการศึกษา หน้าที่
ส่ วนหนึ่งของครี เอทีพให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ผลของโครงงานสามารถเข้าใจถึงวิธีการทํารายการจนถึง
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กระบวนการผลิตอีกด้วย ผลสําเร็ จที่ได้มาทําให้บริ ษทั ได้นาํ สิ่ งที่เขียนลงในไปสคริ ปต์ ไปทําการ
ผลิตเพื่อเป็ นงานคุณภาพต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของรายงาน
1.2.1 เพื่อต้องการศึกษาขั้นตอนการทําสคริ ปต์ และ Content เพื่อโปรโมทรายการ ปล่อยหมัด ของ
บริ ษทั Bright Tv บนสื่ อโซเชียล Facebook page
1.2.2 เพื่อต้องการศึกษาเทคนิ คการทําสคริ ปต์ และ Content เพื่อโปรโมทรายการ ปล่อยหมัด ของ
บริ ษทั Bright Tv บนสื่ อโซเชียล Facebook page
1.2.3. เพื่อเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนในการทํางานอย่างเป็ นระบบ และการประสานงานภายในองค์กร

1.3 ขอบเขตของรายงาน
เพื่อศึกษาขั้นตอนการคิด concept คิดเนื้ อหา การสร้างรู ปแบบContent ข่าวต่างๆ ในการโปรโมท
โฆษณาข่ าวผ่าน Facebook page Bright Tv โดยขอบเขตการศึ ก ษาอยู่ระหว่างวัน ที่ 14 พฤษภาคม – 31
สิ งหาคม 2561
ศึกษาเกี่ ยวกับขั้นตอนการคิดโฆษณาโปรโมทรายการทั้งหมด และรวบรวมเนื้ อหาของงาน และทํา
รายงานสหกิจ

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงขั้นตอนการทํา สคริ ปต์ และ Content เพื่อโปรโมทรายการ ปล่อยหมัด ของบริ ษทั
Bright Tv บนสื่ อโซเชียล Facebook page Bright Tv
1.4.2 ได้ทราบถึ งเทคนิ คการทําและการคิดเรี ยบเรี ยง สคริ ปต์ และ Content เพื่อโปรโมทรายการ
ปล่อยหมัด ของบริ ษทั Bright Tv บนสื่ อโซเชียล Facebook page Bright Tv
1.4.3 ได้ทราบถึงขั้นตอนการโปรโมทรายการผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบต่างๆ

