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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนิ นรายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการเขียนสคริ ปต์เพื่อโปรโมทรายการ
ของบริ ษทั บ้านงาน จากัด กรณี ศึกษา รายการน้าเหงา บรรเทาทุกข์” มุ่งศึกษากระบวนการเขียนสคริ ปต์
รายการ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
1.1 ความสาคัญและความหมายของการโฆษณา
การโฆษณาเป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารที่มีบทบาทเป็ นอย่างมากต่อการ ดาเนิ นงานธุ รกิ จ ทั้งนี้
เนื่ องจากการโฆษณาทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การ โดยการสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อ
ต่างๆ ไปยัง ผูบ้ ริ โภคเช่ น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ ใบปลิ ว นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์ สื่ ออิเลคทรอนิ กส์
ป้ ายโฆษณา เป็ นต้น ทาให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั และทดลองใช้สินค้าและบริ การ ได้ให้ความสาคัญในการ
โฆษณาสิ นค้าว่าสามารถทาให้สินค้าจาหน่ายได้มากขึ้นทั้ง นี้ เพราะเชื่ อในแนวคิดของ การสื่ อสารคือ
ที่มาแห่ งอานาจ (Communication is power) และการนาเสนอให้เป็ นที่รู้จกั จะเป็ นกุญแจสู่ ความสาเร็ จ
(Visibility is a key to success) ในขณะที่ วิไลลักษณ์ ซ่ อนกลิ่น และ ศิริชยั สุ วรรณประภา ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการโฆษณาไว้ 4 ประการได้แก่
1. การโฆษณาเป็ นเครื่ องมื อในการติ ดต่อสื่ อสาร การแจ้งข้อมูล ข่ าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้า
คุณสมบัติของสิ นค้า ประโยชน์ของสิ นค้าที่ผบู้ ริ โภคจะได้รับ ซึ่ งมีความแตกต่างไปจากสิ นค้าของคู่
แข่งขัน และเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั เกิดความสนใจ อยากได้เป็ นเจ้าของและตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
2. การโฆษณาช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่ องจากการโฆษณามีส่วนช่วย
ให้สินค้าเข้าสู่ ตลาดอย่างกว้างขวาง ทาให้มีการขายมากขึ้น ความต้องการด้านวัตถุ ดิบ แรงงาน วัสดุ
อุปกรณ์ ต่างๆ มีมากตามไปด้วย ส่ งผลให้มีการจ้างงาน รายได้มีมากขึ้น โรงงานขยายตัวมากขึ้น รับ
สมัครพนักงานเพิ่มมากขึ้น
3. การโฆษณาช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชี พของคนในสังคม โดยเฉพาะการช่วยกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา เกิ ดเป็ นสิ นค้ารู ปแบบใหม่ๆ สู่ ผบู ้ ริ โภค ประชาชนมีรายได้
มากขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน
4. การโฆษณาทาให้เกิ ดการแข่ ง ขันระหว่า งธุ รกิ จต่ า งๆ โดยเฉพาะด้านความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ เกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาด มีการลงทุนในธุ รกิจใหม่ๆ เกิดการแข่งขันในธุ รกิจเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาประเทศ
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อย่างไรก็ตาม การโฆษณาเป็ นกระบวนการ (Process) ซึ่ งมีหลายขั้นตอน ต้องใช้ภาษาในการ
แต่งเรื่ องประกอบ ใช้เทคนิ คและแสงสี อย่างประณี ตสวยงานจึงจะได้งานที่ดีออกมา กัลป์ ยกร วร
กุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช (2551: 3) ได้ให้ความหมายของการโฆษณาคือ การสื่ อสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจ เกี่ ยวกับสิ นค้า / บริ การ / ความคิด ที่มีค่าใช้จ่ายผ่านสื่ อมวลชน (mass media) ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ โดยระบุผโู ้ ฆษณาชัดเจน
สมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐอเมริ กาอ้างใน วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 5) ได้ให้ความหมายของ
การโฆษณาคือ รู ปแบบของการเสนอใดๆ ซึ่ งต้องชาระเงิ น และมิได้เป็ นไปในรู ปส่ วนตัว การเสนอนี้
เป็ นการส่ งเสริ ม เผยแพร่ ความคิดเห็นสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ โดยผูอ้ ุปถัมภ์ที่ระบุไว้ ซึ่ งจากคาจากัด
ความดังกล่าวอาจจะพิจารณา
1. ต้องชาระเงิน (paid form) หมายความว่า โฆษณาต้องมีการชาระเงิ นหรื อจ่ายเงิ นเป็ น
ค่าตอบแทนในการที่ สินค่าหรื อบริ การ ได้รับการโฆษณาในสื่ อต่างๆ เช่ น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร
วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ เป็ นต้น ทาให้สามารถแยกแยะการโฆษณาออกจากการเผยแพร่ เพราะการ
โฆษณานั้นผูต้ อ้ งการโฆษณาจะต้องจ่ายเงินเพื่อการโฆษณานั้นๆ
2. การเสนอที่มิได้เป็ นไปในรู ปส่ วนตัว (nonpersonnel presentation) การโฆษณาเป็ นการใช้
แทนการขายโดยพนักงาน ไม่ได้เป็ นการขายโดยพนักงาน ดังนั้นการโฆษณาจึงเป็ นการใช้เครื่ องมือ
สื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
3. เผยแพร่ ความคิดเห็น สิ นค้า หรื อบริ การ (ideas, goods, or service) การโฆษณาไม่จาเป็ น
จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่จบั ต้องได้ อาจเป็ นการโฆษณาสิ่ งซึ่ งเป็ นการบริ การเช่น บริ การของธนาคาร
บริ ษทั ประกันชีวติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การแก่ผทู ้ ี่คาดหวังว่าจะเป็ น ลูกค้า
4. ระบุผูอ้ ุปถัมภ์ (the identified sponsor) การโฆษณาจาเป็ นต้องระบุชื่อผูอ้ ุปถัมภ์หรื อ
ผูส้ นับสนุนไว้ดว้ ย เพราะหากไม่มีการระบุจะทาให้เกิดความสงสัย ขาดความเชื่ อถือได้ การไม่ระบุอาจ
มีความเข้าใจผิดเรื่ องการโฆษณาชวนเชื่อ อาจเป็ นข้อมูลที่ถูกบิดเบือน หลอกหลวง ขาดความสุ จริ ตใน
ในการโฆษณาได้
1.2 ลักษณะของการโฆษณา
โฆษณาเป็ นกระบวนการทางด้านสื่ อสารมวลชนประเภทหนึ่ งที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจ ให้คนมีความ
ต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การ หรื อใช้บริ การ โดยอาศัยความจริ งหรื อเหตุผลสมมุติจูงใจให้เกิดความชอบ
ในตัวสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นลักษณะของการโฆษณาจึงมีลกั ษณะที่สาคัญ
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1. การโฆษณาเป็ นกิ จกรรมสื่ อสารมวลชน (mass media) วัตถุ ประสงค์ในการสร้างงาน
โฆษณาก็เพื่อเผยแพร่ ขอ้ เสนอให้แก่ผบู ้ ริ โภคกลุ่ม เป้ าหมายที่เป็ นมวลชนที่สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่
ตามลักษณะของสื่ อสารมวล ชนเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์
2. การโฆษณาเป็ นการสื่ อสารเพื่อการจูงใจ (persuasion) การโฆษณามีวตั ถุประสงค์เพื่อการจูง
ใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ ดังนั้นการโฆษณาจึงจะกล่าวเฉพาะสิ่ งที่ดีๆ เท่านั้นจึงจะสามารถจูงใจได้
ซึ่ งบางครั้งการโฆษณาจะไม่กล่าวถึ งความจริ งที่ไม่สร้ างสิ่ งจูงใจ เพราะจะทาให้ไม่เกิ ดการจูงใจกับ
กลุ่มเป้ าหมาย การจูงใจจึงไม่ใช่การให้ข่าวสาร แต่จะเป็ นการกล่าวแต่สิ่งที่เป็ นจริ งและสร้างแรงจูงใจ
ให้คนคล้อยตามเท่านั้น
3. การโฆษณาเป็ นการจูงใจด้วยเหตุผลจริ ง (real reason) และเหตุผลสมมุติ (supposed reason)
การจูงใจด้วยเหตุผลจริ ง หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณลักษณะ ที่เป็ นประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น
กระเบื้องตราช้างโฆษณาว่าหนากว่ากระเบื้องอื่น ส่ วนการจูงใจด้วยเหตุผลสมมุติ หมายถึง การจูงใจ
โดยใช้หลักการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยา เช่น นักกีฬาที่เป็ นแชมป์ รับประทานอาหารเสริ ม
ยีหอ้ A มีความหมายโดยนัยว่า ใครอยากแข็งแรงเป็ นแชมป์ ได้ตอ้ งลองรับประทาน
1.3 ความแตกต่ างระหว่างประชาสั มพันธ์ กบั โฆษณา
1) การประชาสัมพันธ์อาศัยทั้งสื่ อมวลชนและไม่ใช้สื่อมวลชน แต่การโฆษณาต้องอาศัยสื่ อมวลชน
2) การประชาสัมพันธ์ใช้สื่อที่ตอ้ งจ่ายเงินและไม่ตอ้ งจ่ายเงิน ส่ วนการโฆษณาต้องอาศัยสื่ อที่จา่ ยเงิน
3) การประชาสัมพันธ์มีกลุ่มเป้ าหมายหลายกลุ่ม ไม่ใช่มีเพียงกลุ่มหลักและกลุ่มรองเหมือนการโฆษณา
4) การประชาสัมพันธ์มุง่ ผลระยะยาว และมักเป็ นผลทางด้านจิตใจ ส่ วนการโฆษณามักหวังผลทางด้าน
ธุ รกิจ (ยอดขาย หรื อผลการตลาด) ในช่วงระยะสั้น
1.4 บทบาทหน้ าทีข่ องการโฆษณา
กัลป์ ยกร วรกุลลัฎฐานี ย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิ ช (2551: 56-59) ได้อธิ บายบทบาทและ
ความสัมพันธ์ ของโฆษณาในทางการตลาดทาให้เห็ นถึ งจุ ดเด่ นของ การโฆษณาที่ แตกต่างไปจาก
เครื่ องมืออื่นๆ คือความสามารถในการสร้างการตระหนักและรู้จกั สิ นค้า รวมถึงการวางตาแหน่งตรา
สิ นค้าให้เข้าไปสู่ ในใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว และทัว่ ถึง และได้สรุ ปบทบาทของการโฆษณาใน
ตลาดไว้ดงั นี้
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1. โฆษณากับความต้องการของลูกค้าและอรรถประโยชน์สินค้า (customer needs and product
utility) บทบาทของการโฆษณาคือการสื่ อสารถึงความสามารถของสิ นค้าในการตอบสนองความต้อง
การของลูกค้าทั้งในความต้องการเชิ งหน้าที่ และความต้องการเชิ งจิตวิทยา อรรถประโยชน์ของสิ นค้า
เช่ นการกล่าวถึ งสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก หรื อสิ นค้าบางชนิ ดแสดงสถานภาพที่หรู หราของผูใ้ ช้
สิ นค้า เป็ นต้น ดังนั้นจุดเริ่ มต้นของการโฆษณาอยูท่ ี่การทาวิจยั ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. การแลกเปลี่ยน การรับรู้ และความพึงพอใจ (exchange, perception and satisfaction)
(2.1) การแลกเปลี่ยน เป็ นบทบาทของการโฆษณาคือการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าไปยังผู ้
ซื้ อ เพื่อทาให้ผซู ้ ้ื อเกิดความมัน่ ใจ การโฆษณาสามารถทาให้ในขณะที่ผซู ้ ้ื อมีแนวโน้มในการซื้ อสิ นค้า
และตัดสิ นใจ ซื้ อสิ นค้าเมื่อได้รับข่าวสารจากผูซ้ ้ื อ
(2.2) การรับรู้ บทบาทของการโฆษณาคือการให้ผบู้ ริ โภครับรู้ขอ้ มูลสิ นค้า และรายละเอียดของ
สิ นค้าในทิศทางที่นกั โฆษณาต้องการ การโฆษณาที่มีการสร้างสรรค์ที่ดีจะสามารถสร้าง ปรับหรื อ
เปลี่ยนการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเกี่ยวกับสิ นค้าได้ดี ทาให้เกิดความเชื่ อในความสามารถของสิ นค้า
ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ดว้ ยอรรถประโยชน์ที่สินค้ามี
(2.3) ความพึงพอใจ บทบาทของการโฆษณาคือการตอกย้ าความพึงพอใจ โดย การย้ าเตือน
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายถึงเหตุผลในการซื้ อสิ นค้า การตอกย้ าการตัดสิ นใจที่ฉลาดและ ถูกต้องของผูบ้ ริ โภค
เพราะความพึงพอใจในการซื้ อและใช้สินค้านามาซึ่ งการใช้ในครั้งต่อไป
3. โฆษณากับการแบ่งส่ วนตลาดและการสร้ างความแตกต่างให้สินค้า การเสนอข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่เป็ นที่สนใจและสอดคล้องกับความต้อง การของแต่ละตลาด และเผยแพร่ ผา่ นช่อง
ทางการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพราะแต่ละส่ วนตลาดจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน
4. การโฆษณากับการทาผลกาไร การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือหรื อเป็ นปั จจัยที่มีผลโดยตรงต่อการ
เกิดรายได้ของ บริ ษทั โดยการโน้มน้าวและย้ าเตือนเกี่ยวกับคุณค่าของตราสิ นค้า อยูเ่ สมอๆ จนเกิดเป็ น
ความภัคดีต่อตราสิ นค้าขึ้น
5. โฆษณากับการสร้างตราสิ นค้า โฆษณาบอกถึงคุณภาพตราสิ นค้าที่เกิดขึ้นจากคุ ณลักษณะ
สิ นค้าที่รับรู้ได้ และก่อให้เกิดการรับรู ้ในบุคลิกภาพตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับ ตราสิ นค้า
6. โฆษณากับการตลาดที่ไม่หวังผลกาไร โฆษณามีบทบาทไม่ใช่เฉพาะกับวงการธุ รกิจเท่านั้น
แต่ย งั เป็ นบทบาทสาคัญกับ องค์กรที่ ไม่หวังผลกาไรอื่ นๆ ด้วยที่สามารถใช้โฆษณาเป็ นเครื่ องมื อ
เช่นเดียวกับองค์กรธุ รกิจทัว่ ไป
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1.5 ประเภทการโฆษณา
การแบ่งการโฆษณา ทาให้เข้าใจแนวทางปฏิบตั ิหรื อกลยุทธ์ในการโฆษณาได้อย่างถูกต้อง การ
แบ่งการโฆษณา สามารถแบ่งได้หลายแบบตามแนวทางการนาเสนอของนักวิชาการหลายๆ ท่าน เช่ น
การแบ่ งตามหน้าที่ แบ่งตามกลุ่ มเป้ าหมาย แบ่ งตามสื่ อโฆษณา แบ่งตามจุ ดมุ่ งหมายและตามเขต
ภูมิศาสตร์ แต่ยงั คงสาระที่ใกล้เคียงกัน ผูเ้ ขียนจึงขอนาเสนอประเภทการโฆษณาตามแนวทางของ วิไล
ลักษณ์ ซ่ อนกลิ่น และ ศิริชยั สุ วรรณประภา. (2550) ทั้งนี้ เพราะมีความชัดเจน และเข้าใจงานสาหรับ
การเรี ยนในขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดดังนี้
1.6 การโฆษณาแบ่ งตามกลุ่มเป้าหมาย
การโฆษณาประเภทนี้ จะเน้นกลุ่ มเป้ าหมายทางการตลาดที่ จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ของผู้
โฆษณาที่เป็ นองค์กรธุ รกิจทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้ลูกค้าเป้ าหมายเกิดความสนใจที่จะดู
และซื้ อ สิ นค้า โดยผ่านสื่ อโฆษณาต่างๆ แบ่งได้เป็ น 4 ประเภทได้แก่
1) การโฆษณามุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค (consumer advertising) เป็ นการโฆษณาผ่านสื่ อมวลชนต่างๆ ใน
การนาข่าวสารไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ได้แก่ สื่ อทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต และสื่ อโฆษณา
อื่นๆ การโฆษณาประเภทนี้ จะทาการโดยบริ ษทั ที่ทาการผลิตสิ นค้า ตัวแทนทางการตลาด ไปสู่ กลุ่ม
ลูกค้าที่ซ้ื อและใช้สินค้าที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมากในตลาด ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าที่ใช้ในชี วิตประจาวัน เช่น
สบู่ ยาสี พนั ยาสระผม ผงซักฟอก เป็ นต้น
2) การโฆษณามุง่ อุตสาหกรรม (industrial advertising) การโฆษณาประเภทนี้ มีจุดประสงค์ให้
กลุ่มลูกค้าได้รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารทางอุตสาหกรรมเพื่อเป็ น ข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น วัตถุดิบ เครื่ องจักรกล บริ การ
ซ่อมแซมบารุ งรักษา ชิ้นส่ วนประกอบเป็ นต้น
3) การโฆษณามุ่งการค้า (trade advertising) การโฆษณาประเภทนี้ จะถูกนามาใช้ในเรื่ องของ
การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ าย และบริ การของบริ ษทั ที่ทาการโฆษณา ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเพิ่มการขาย
มากขึ้น โดยส่ วนใหญ่นิยมนาบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเกี่ ยวกับสิ นค้าชนิ ดนั้นๆ มานาเสนอ เพื่อสร้าง ความ
น่าเชื่ อถือและไว้วางใจ 4) การโฆษณามุ่งงานอาชี พ (professional advertising) เป็ นการโฆษณาที่ผผู้ ลิต
หรื อตัวแทนจาหน่ ายโฆษณาให้แก่บุคคลผูม้ ีอาชี พต่างๆ ได้ซ้ื อสิ นค้าไว้ในการประกอบอาชี พการงาน
รวมทั้งแนะนาให้ลูกค้าและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้ซ้ื อสิ นค้าไว้ใช้ เช่ น อาชี พที่ เกี่ ยวข้องกับแพทย์ วิศวกร
เกษตรกร บัญชี ทนายความ นักร้อง นักแสดง เป็ นต้น
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การโฆษณาทีแ่ บ่ งตามจุดมุ่งหมาย
โดยจะมีการแบ่ง ตามลักษณะการนาไปใช้งาน หรื อจุดมุ่งหมายทางการตลาด รวมทั้งการ
โฆษณาระหว่างบริ ษทั ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การไปยังกลุ่มเป้ าหมาย แบ่งเป็ น 5 ประเภทได้แก่
1) การโฆษณาผลิตภัณฑ์ เป็ นการโฆษณาเพื่อต้องการที่จะทาการขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
อย่างใดอย่าง หนึ่ง โดยเน้นไปยังจุดดีของสิ นค้ารวมทั้งคุณภาพ คุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์
2) การโฆษณาตรา สิ นค้า/ ยี่ห้อของสิ นค้า เป็ นการโฆษณาเพื่อต้องการที่จะสร้างชื่ อหรื อ
ภาพลัก ษณ์ ใ ห้ แ ก่ ต รา/ยี่ ห้ อ ของสิ น ค้า อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เช่ น การโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม น้ า อัด ลม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถยนต์ เป็ นต้น
3) การโฆษณาสถาบัน เป็ นการโฆษณาที่ดาเนิ นงานโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ ง เพื่อต้องการ
สร้างภาพลักษณ์ ที่ดี สร้ างความเชื่ อถื อศรัทธาของบริ ษทั ให้เกิ ดขึ้นแก่ กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่
พนักงาน ลู กค้าเป้ าหมาย ผูถ้ ื อหุ ้น บางครั้งเรี ยกว่า การประชาสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นการหวังผลระยะยาว
มากกว่าระยะสั้น แบ่งออกเป็ น การโฆษณาเพื่อการอุปถัมภ์หรื อเพื่อดึ งดูดให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้า การ
โฆษณาเพื่อบริ การสังคม และการโฆษณาบริ ษทั
4) การโฆษณาเพื่ อแก้ไ ขความผิด พลาด การโฆษณาประเภทนี้ เป็ นการโฆษณาของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขความผิดพลาดหรื อความเข้าใจผิดในบางสิ่ งบางอย่าง ที่ได้ทา
การโฆษณาไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการทาให้การโฆษณามีความถูกต้องและชัดเจนยิง่ ขึ้น
5) การโฆษณาแยกประเภท เป็ นการโฆษณาเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประกาศรับสมัครงาน ขายลดรา
รา หรื อบริ การต่างๆ ตามหน้าของการโฆษณา โดยส่ วนมากจะพบในสื่ อโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ต่างๆ
เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ประชาชาธุ รกิจ เป็ นต้น
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ศึกษาถึงความสาคัญและความหมายของการโฆษณาทาให้ผจู้ ดั ทาได้ทราบ
ถึงลักษณะของการโฆษณา ความแตกต่างระหว่างประชาสัมพันธ์ กบั โฆษณา บทบาทหน้าที่ ของการ
โฆษณา ประเภทการโฆษณา และการโฆษณาแบ่งตามกลุ่มเป้ าหมาย รวมไปถึงการโฆษณาที่แบ่งตาม
จุดมุ่งหมาย เพื่อนาความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ มาเป็ นข้อมูลในการปฎิบตั ิงานสหกิ จครั้งนี้ ได้
เป็ นอย่างดี
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2.1 ความสาคัญของบทโทรทัศน์ (Script)
สังคม ภูมิพนั ธุ (2530) กล่าวถึง บทโทรทัศน์ (Script) ว่าเปนการนาเอาเนื้ อหาเรื่ องราวที่มีอยู่
หรื อจินตนาการขึ้นมา เพื่อนาเสนอใหผูดูผูชม ไดรับรู อยางพอใจ ประทับใจ ดวยเหตุ นี้ เองจึงเปนที่
ยอมรับกันวา บทโทรทัศนเปนหัวใจของการผลิตรายการโทรทัศน ผูเขียนบท โทรทัศน (Script Writer)
จึงจาเปนที่จะตองมีความรอบรู ในศาสตรและศิลปดานตางๆ มีความเขาใจ จิตวิทยา การรับรู ของมนุษย
ความชอบ ความสนใจ ประเพณี วฒั นธรรม ความเชื่อ และความศรัทธา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม
การเขียนบทโทรทัศน ควรกาหนดไดวา รู ปแบบของ รายการ เปน ลักษณะใดการแนะนาหนวยงานองค
กร เปนสารคดี การสาธิ ตหรื อปฏิบตั ิการ รู ปแบบจะใชการ บรรยาย การเลาเรื่ อง หรื อการโฆษณาสิ นค
าบริ การ ซึ่ งจะชวยใหผูกากับรายการ ชางภาพ ผูแสดง และทุกฝายที่เกี่ ยวของเขาใจเนื้ อหาของเรื่ อง
โดยรวมบทโทรทัศนควรจะมีการใชภาษาที่สละสลวย ชวนชมชวนฟง มีการเกริ่ นนา การดาเนิ นเรื่ อง
และบทสรุ ปที่กระชับสอดคลอง รู จกั สอดแทรกมุข ตลก เกร็ ดความรู หรื อเทคนิคแปลกๆ มีลีลาที่น า
สนใจจดจาไดดี เพื่อเปนสี สันของเรื่ องราว แตควร ระลึกเสมอวาบทโทรทัศนอาจเปนจินตนาการที่ได
จากคาพูดเพียงเล็กนอยแลวนามาขัดเกลา สรางสรรค ใหมี ความเหมาะสมทั้งภาพและเสี ยงดนตรี
ประกอบ การเขียนบทโทรทัศนจะมีท้ งั แบบ รางบทอยางงาย และการเขียนบทโทรทัศนแบบสมบูรณ
2.2.1 ประเภทของบทโทรทัศน์
บทโทรทัศน์สามารถแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. แบบไม่เข้าตารางหรื อแบบเรี ยงลาดับ เป็ นแบบที่ไม่แบ่งคอลัมน์ ภาพ และคอลัมน์
เสี ยงหากแต่เขียนเรี ยงลาดับเหตุการณที่ เกิ ดขึ้ นมี การระบุ ฉากลักษณะภาพลักษณะ เสี ยงและเวลา
ตามลาดับสวนใหญ่ใช้กบั การบันทึ กเทปโทรทัศนในสตูดิโอ เชน การสัมภาษณพูดคุ ยของผูดาเนิ น
รายการหรื อพิธีกรกับผูรวมรายการ สาหรับผูที่ชานาญใชเวลาในการบันทึกเทปที่ไม ซับซอนมากนัก
2. แบบเขาตาราง เปนการวางรู ปแบบบทโทรทัศนใหสวนของภาพอยู ซี กซายเรี ยกว
าคอลัมนภาพและสวนของเสี ยงอยูซีกขวาเรี ยกวาคอลัมนเสี ยง คอลัมนภาพใชสาหรับ เขียนลักษณะของ
มุมภาพตัวหนังสื ออธิบายมุมกลองหรื ออาจวาดเปนภาพราง (Storyboard) บางครั้ง อาจใชภาพถายลงไป
ในคอลัมนภาพก็ได สิ่ งที่สาคัญก็คือคาสั่งหรื อคาศัพทเกี่ยวกับภาพที่นามาใช นั้นตองเปนที่เขาใจของผูร
วมงานการผลิตทั้งหมด และควรเหลือเนื้อที่สาหรับผูกากับรายการได เขียนเพิ่มเติมสิ่ งที่จาเปนดวยสวน
คอลัมนเสี ยงใชสาหรับเขียนคาบรรยาย ดนตรี ประกอบหรื อเสี ยง พิเศษอื่นๆ นอกจากนั้นใชเขียน
คาอธิ บายสิ่ งตางๆ ใหกับผูแสดง และผูบรรยายดวย เชน การใช อารมณชนิดตางๆ การเคลื่อนไหวการ
ควบคุ มเสี ยงเปลงเสี ยงหรื อการทอดเสี ยงเปนตน อยางไรก็ดี รู ปแบบนี้ อาจขยายคอลัมนภาพและ
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คอลัมนเสี ยงใหสามารถกาหนดรายละเอียดมากยิ่งกวาเดิมได ทั้งนี้ สุดแทแตละหนวยงานที่ทาการผลิต
โดยยึดถือความเขาใจของทุกคนที่รวมผลิตและความ สะดวกเปนหลังสังคม ภูมิพนั ธุ (2530) ไดสรุ ป
รู ปแบบของการเขียนบทโทรทัศนไว 5 แบบดังนี้
(1.) บทแบบสมบูรณ์ Fully Scripted Show เปนบทแสดงรายละเอียดของภาพที่จาเป
นและทางดานเสี ย งจะบอก ค าพูด ทุ ก ค าที่ ผู พูด จะพู ดในรายการ ตั้ง แตตนจนจบพรอมกับ บอก
รายละเอียดดานภาพและเสี ยง โดยสมบูรณบางครั้งจึงเรี ยกรายการที่ใชบทประเภทนี้ วา Fully Scripted
Show รายการที่ใชบท ประเภทนี้ไดแกรายการละคร รายการตลกรายการขาวและรายการโฆษณาสิ นคา
ที่สาคัญใน รายการเพื่อการศึกษาบทประเภทนี้ จะนามาใชเมื่อมัน่ ใจวาผูแสดงรู จกั การพูดบทแทนการอ
านบท ในขณะแสดง มิฉะนั้นจะทาใหรายการนาเบื่อได ประโยชนของการเขียนบทประเภทนี้ ก็คือ
สามารถมองภาพของรายการไดอยางทะลุ ปรุ โปรงเพราะมี การกาหนดมุ มกลองขนาดของภาพ การ
เคลื่อนไหวกลองอยางชัดเจน
(2.) บทแบบกึ่งสมบูรณหรื อแบบย่อ Semi -Scripted Show เปนบทที่มีลกั ษณะคลาย
คลึ งกับแบบสมบูรณสวนแตไมกาหนด รายละเอียดของมุมกลอง แตวางไวเพื่อใหผูกากับรายการได
กาหนดเอง แตบางรายการอาจกาหนด คาสั่งลงบนดานภาพบาง ทางดานคาพูดคาบรรยายบาง บท
สนทนาก็ ไมไดระบุ หมดทุก ตัวอักษร หรื อทุก คาเพีย งแตใหประโยคเริ่ มตนประเด็นที่ จะพูด และ
ประโยคสุ ดทายเพื่อเปนสัญญาณชี้ แนะ เทานั้น จึงเรี ยกรายการที่ใชบทประเภทนี้ วา "Semi -Scripted
Show" รายการที่ใชบทประเภทนี้ ไดแก รายการเพื่อการศึกษา รายการปกิณกะ รายการสัมภาษณ เปนต
น ที่ผสู นทนาหรื อผูบรรยาย พูดเองเปนสวนใหญไมมีระบุในบท ดังตัวอยาง การเขียนสคริ ปตรู ปแบบ
รายการประชาสัมพันธ คณะบริ หารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(3.) บทแบบกาหนดการแสดงและชวงเวลา Show Format เปนบทที่เขียนบอกเฉพาะ
คาสั่งของสวนตางๆ ที่สาคัญในรายการ ฉาก ที่สาคัญ ลาดับรายการและกาหนดเวลาของรายการแตละ
ตอน เรี ยกรายการที่ใชบทประเภทนี้ วา The Show Format รายการที่ใชบทประเภทนี้ ไดแก รายการ
ประจาของสถานี อาทิ รายการสนทนา รายการขาวสั้น รายการปกิ ณกะ รายการอภิ ปราย รายการ
นิตยสารและ Variety Show
(4.) บทแบบเรี ยงลาดับเรื่ องที่เสนอ เปนบทที่เขียนเพื่อแสดงรายการที่จะนาเสนอทาง
หนากลองตามลาดับ กอนหลัง ของเหตุการณโดยระบุสิ่งที่จะตองเสนอโดยคราวๆ ไมมี คาสั่งหรื อ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ภาพและเสี ยงโดยเฉพาะ ใชเพื่อบันทึกหรื อถายทอดสด บางครั้งบริ ษทั โฆษณาจะ
เขียนและเตรี ยม บทประเภทนี้ใหกับผูผลิตรายการวาตองการใหมีภาพสิ นคาอะไรบางที่ออกอากาศ และ
มีคาพูด โฆษณาอยางไรบางพอสังเขป ผูกากับรายการจาเปนตองนาบทประเภทนี้ มากาหนดชวงเวลา
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ก่อน-หลัง เพื่อให้ทีมงานทั้งหมดได้เข้าใจว่าเขาควรจะทางานตามขั้นตอนอย่างไร บทประเภทนี้ นิยมใช้
นาเสนอในรายการถ่ายทอดสด (live)
(5.) บทแบบเปิ ด Open Script เป็ นบทที่มีการเรี ยงลาดับประเด็นที่พูดหรื อสัมภาษณ
เช่น ประเด็นที่ พิธีกรจะถาม และประเด็นสาหรับผูรวมในรายการใหสัมภาษณตอบเทานั้น บทโทรทัศน
แบบนี้ ไม มี การกาหนดรายละเอี ย ดใดเลยเกี่ ยวกับภาพและเสี ยงมักใชในการบันทึกเทปโทรทัศน
เพื่อที่จะ นาไปตัดต่อแก้ไขอีกครั้ง
2.2 ความหมายและบทบาทหน้ าทีต่ ่ างๆของทีมผลิตรายการ
1. ผูอ้ านวยการผลิต Executive Producer เปนผูบริ หารระดับสู ง มีหนาที่ การจัด ราง จัดทา
ควบคุมงบประมาณการผลิต เปนแหลงสนับสนุ นดานการหางบประมาณ และดูแล รับผิดชอบเรื่ องค
าใชจายตางๆ ถาในระดับองคกร มีตาแหนงเทียบเทากับ CEO
2. ผูค้ วบคุมการผลิต Producer ดูแล ควบคุม และบริ หารการผลิตรายการ ใน ทุกดาน เปนผูมี
อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดในการผลิตรายการโทรทัศน
3. ผูช้ วยผูควบคุมการผลิต Co-producer เปนผูชวยของProducer ในดานตางๆ
4. ผูส้ รางสรรครายการ Creative พัฒนาและสรางสรรครู ปแบบการนาเสนอ รายการใหน
าสนใจ
5. Script-writer รอยเรี ยงเนื้อหา ผลิตบทสาหรับพิธีกร และรายการ
6. ประสานงาน Co-coordinator มีหนาที่ติดตอประสานงาน ทั้งภายนอก (แขก รับเชิ ญ /
สถานที่ / อาหารฯลฯ) และภายใน (ฝายตางๆ) ใหทางานไดอยางราบรื่ นและสัมพันธกัน
7. ศิลปกรรม ดูแล ผลิตและออกแบบฉาก และบรรยากาศใหเปนไปตาม เนื้อหาในรายการ
8. ช่างภาพ Cameraman คอยเก็บรายละเอียดตางๆอยูเบื้องหลังโดยใชเปน ภาพนิ่ง
9. ผูก้ ากับเทคนิค (Technical Director) คอยควบคุมการใชเทคนิคตางๆ
10. ช่างกลอง (Camera Operators) ผูด้ ูแลกล้องและคอยจัดหามุมกลองตางๆ
11. ช่างเทคนิคดานแสง (Lighting Technician) หรื อ ผูกากับแสงดูแลแสง ตางๆภายในฉายคอย
จัดแสงใหฉากหรื อพิธีกรดูสวาง
12. ช่างเทคนิคดานภาพ (Video Engineer) หรื อ ผูกากับภาพ
13. ช่างเทคนิคดานเสี ยง (Audio Engineer) หรื อผูกากับเสี ยง คอยควบคุม เกี่ยวกับเสี ยง เช่ น
เสี ยงพิธีการ เสี ยงซาวเอ็ฟเฟค เป็ นต้น
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14. ช่างเทคนิคผูค้ วบคุมการตัดตอ (Videotape Editor) คือ ผูที่ดูแลควบคุม รายละเอียดเกี่ยวกับ
การตัดตอและสามารถแกไขหากเกิดปญหาในดานเทคนิคเชนระบบโปรแกรม หรื ออุปกรณเครื่ องมือที่
ใชในการตัดตอมีปญหาจะตองเปนผูที่คอยควบคุมการตัดตอใหออกมามี ความละเอียดและเปนไปตาม
ความตองการ
15. ผูช้ ่วยประสานงานการผลิต (Production Assistant) คือ ผูที่คอย ประสานงานในดานตางๆ
ของแตละฝายไมวาจะเปนฝายเทคนิค ฝายผู กากับ วาแตละฝายตองการสิ่ งใด เปนผูจดั หาและจัดเตรี ยม
เพื่อทาใหเกิด ความสมบูรณในการดาเนินงานมากที่สุด
16. ผูก้ ากับเวที (Floor or Stage Manager ) คือ ผูดูแลประสานงานและตรวจ ตราความเรี ยบรอย
หนาเวที
2.3 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
ปั จจัย และองคประกอบที่จะตองคานึงทุกครั้ง ในกระบวนการผลิตรายการ โทรทัศน
(4 M + 1 T)
- คน (MAN)
- อุปกรณ (MATERIAL)
- งบประมาณ (MONEY)
- การจัดการ (MANAGEMENT)
- เวลา (TIME)
2.4 หัวใจของการผลิตรายการ
- เขียนบท คือ การเขียนบทเปนการกาหนดเนื้ อเรื่ อง เปนการกาหนดการ เชื่อมโยงเหตุการณ
และตัวละครตางๆเขาดวยกัน โดยผานกระบวนการ คนหา รวบรวมจัดเรี ยบเรี ยง และตกแตงปรับเขาร
วมกัน ดั้งนั้น นักเขี ยนบทจึ งตองเปนบุคคลพิเศษ ตองเปนนักอาน นักคิด นักวิชาการ นักฝน และ
นักเขียนในเวลาเดียวกัน ไมมีใครบอกไดวาควรเขียนอยางไร หรื อจะตองทา อยางไร การเขียนบท เป
นลักษณะพิเศษของแตละคน การเขียน หมายถึง การถายทอดความรู สึกนึ ก คิดและความตองการของ
บุคคลออกมาเปนสัญลักษณ คือ ตัวอักษร เพื่อสื่ อความหมายใหผูอื่นเขาใจ จากความขางตน ท าให
มองเห็ นความหมายของการเขี ยนวา มี ความจาเปนอยางยิ่งตอการสื่ อสารใน ชี วิตประจาวัน เชน
นักเรี ยน ใชการเขียนบันทึกความรู ทาแบบฝกหัดและตอบขอสอบบุคคลทัว่ ไป ใชการเขียนจดหมาย ทา
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ํ
สัญญา พินยั กรรมและค้าประกั
น เปนตน พอคา ใชการเขียนเพื่อโฆษณา สิ นคา ทาบัญชี ใบสั่งของ ทา
ใบเสร็ จรับเงิน แพทย ใชบันทึกประวัติคนไขเขียนใบสั่งยาและอื่นๆ เปนตน
การเขียน เปนการแสดงความรู ความคิด ความรู สึก ความตองการ ที่เปน ลายลักษณอักษรเพื่อ
ใหผูรับสารอาน เขาใจ รับรู ถึงสิ่ งที่ไดสื่ อสารออกไป เพื่อนาไปถายทอดตอกับ บุคคลอื่นแทนการวิธี
บอกเลาปากตอปาก
- ถ่ายทา คือ ขั้นตอนที่สองภายหลังที่ไดจัดเตรี ยมงานและวางแผนกอน การลงมือการถายทา
การถายภาพยนตรจะสาเร็ จลุลวงไปไดดวยดีหรื อไมนั้นขึ้นอยูกบั การเตรี ยม งานวาพรอมเพียงใด ซึ่ งใน
การเตรี ยมงานนั้นก็ประกอบไปดวยปจจัยหลายอยาง เชน บทภาพยนตร นักแสดง ทีมงาน อุปกรณที่ใช
ในการถายทา สถานที่ถายทา รวมไปถึงการวางแผนประชาสัมพันธ และการตลาดใหกับภาพยนตรที่จะ
ผลิตออกมา โดยเฉพาะอยางยิ่งทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ ทางานจะมีสวนชวยอยางมากใหงาน
สามารถเดินหนาไดอยางดีเยี่ยมและรวดเร็ ว เพราะการถายทา ภาพยนตรเปนงานหนัก จะตองมีการใช
แรงกายและสมองในการสรางสรรคจินตนาการตางๆ ลงบน แผนฟลม
- กากับ คือ การรับผิดชอบในการสรางสรรคภาพยนตร เปนผูควบคุม การทางานตลอดจนการ
ตัดสิ นใจขั้นสุ ดทายวาสิ่ งใดเหมาะสมหรื อไมกับภาพยนตรนั้นๆ สาหรับผู กากับภาพยนตรบางเรื่ องอาจ
ลงรายละเอียดกับทุกสวนที่เกี่ ยวของกับการถายทาภาพยนตร นัน่ หมายถึงการที่ตองตัดสิ นใจในทุก
เรื่ อง เริ่ มตั้งแตการตัดสิ นใจ
- เรื่ องบทภาพยนตร์
- การคัดเลือกตัวนักแสดง
- การคัดเลือกทีมงานเชน ผูทาเพลงประกอบ ผูกากับภาพ ผูออกแบบฉาก คอ สตูม และอื่นๆ
- เป็ นผูท้ ี่สามารถบอกนักแสดงได้ว่าตองการให้อารมณ์ ของหนังออกมาใน ลักษณะไหน
ตลอดจนรายละเอียดตางๆ ของการถายทา สถานที่ถายทา อุปกรณที่ใชในการบันทึก และอีกมาก
- ตัดต่อ คือ การตัดตอคือการนาองคประกอบตางๆ ที่เตรี ยมไวมาตัด ตอเปนงานวิดีโอ งาน
วิดีโอจะออกมาดีนาสนใจเพียงใดขึ้นอยูกบั การตัดตอเปนสาคัญ ซึ่ งเราจะตอง เรี ยนรู การตัดตอในบทต
อไปกอน
2.5 ขั้นตอนการผลิตรายการ บันได 3 ขั้น (3 P)
- Pre-Production ขั้นตอนการเตรี ยมงาน
- Production ขั้นตอนการผลิตรายการ
- Post-Production ขั้นตอนเรี ยบเรี ยงและลาดับรายการ กอนเปนชิ้นงาน
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2.6 ขั้นเตรียมการ PRE-PRODUCTION
1. วางแผน (Plan) กาหนดเรื่ องราว เนื้อหา ที่ตองการจะผลิต โดยยึดหลัก (5 W + 2H)
- Who กลุมเปาหมายเปนใคร / รายการตอบสนองคนกลุม ไหน
- Why วัตถุประสงคในการผลิตรายการ
- What จะผลิตรายการอะไร ประเภทไหน
- Where กาหนดสถานที่ในการถายทารายการ (ในสตูดิโอ / ภายนอก) ออกอากาศชองทางไหน
ตัดตอที่ไหน
- When จะเริ่ มผลิตเมื่อไหร / ออกอากาศเมื่อไหร่ เวลาไหน ให้ตรงกับ กลุมเป้ าหมาย/จะใช
เวลาในการผลิตเท่าใด
- How จะผลิตรายการอยางไร กาหนดรายละเอียดในการผลิต
- How Much ใช้งบประมาณเท่าไหร่
2. หาข้อมูล เตรี ยมเนื้อหา โดยคนหาได้จาก
- เอกสาร
- บุคคล/แหล่งขาว
- สถานที่จริ งที่จะไปถายทาแลวนามารวบรวม สังเคราะห์ จัดทาและเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา ใหเป
นโครงรางรายการ
3. จัดทาสคริ ปท / บท เริ่ มจากวางประเด็น (Concept) => แกนของเรื่ อง (Theme) => เคาโครง
เรื่ อง (Plot / Treatment) => (Outline Script / Synopsis) => บทโทรทัศน (Full Script) => บทภาพ
(Story board)
4. ประสานงาน กับส่ วนต่างๆ ทั้งภายใน (ทีมงาน) และภายนอก (สถานที่ / พิธีกรหรื อผูแสดง
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ศึกษาถึง ความสาคัญของบทโทรทัศน์ (Script) ทาให้ผจู้ ดั ทาได้ทราบถึง
ประเภทของบทโทรทัศ น์ ป ระเภทต่ า งๆ ความหมายและบทบาทหน้ า ที่ ต่ างๆของที มผลิ ต รายการ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ รวมไปถึงหัวใจสาคัญของการผลิตรายการ เพื่อนาเอาความรู้ที่ได้รับ
จากการศึ กษาเรื่ องการเขี ยนบทรายการในครั้ งนี้ มาเป็ นข้อมูลในการปฎิ บตั ิ งานสหกิ จได้เป็ นอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

