บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินรายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ ขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้า เย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง เพื่อ
โปรโมทสิ นค้าผ่านรายการบ้าบอล” มุ่งศึกษากระบวนการจัดทาสกู๊ปในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
สกู๊ป คือการกาหนดประเด็นเรื่ องที่น่าสนใจ กาหนดเรื่ องราว เนื้ อหา เป้ าหมาย จนไปถึ งการ
วางแผนเพื่อที่จะมานาเสนอ และทีมงานที่จะไปสัมภาษณ์แลดูวา่ ข้อมูลที่ได้มานั้นเพียงพอกับความต้องการไว้
ตามแผนหรื อไม่และสรุ ปออกมาเพื่อที่จะทาการออกอากาศจริ ง
การเขียนสกู๊ปนั้นเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของการเล่าเรื่ องราวที่กาลังได้รับความนิ ยมกันในปั จจุบนั บน
พื้นที่สื่อหนังสื อพิมพ์รวมไปถึงสื่ อออนไลน์โดยสกู๊ปนั้นจะสามารถบอกเล่าเรื่ องราวได้ละเอียดว่าเนื้ อหาข่าว
ธรรมดา ผูอ้ ่านสามารถเห็นภาพรวมของเรื่ องราวที่เล่าผ่านสกู๊ปได้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น ลักษณะคล้ายกับการเขียน
สารคดี แต่ว่ามีความกระชับและสั้นกว่า โดยผูเ้ ขียนจะต้องมีทกั ษะทั้งการเขียนและการใช้ภาษาในการดาเนิ น
เรื่ องราวในการถ่ายทอดออกมาได้เป็ นอย่างดี สกู๊ปเรื่ องหนึ่ ง ๆ จะมีความยาวประมาณ 4 หน้ากระดาษ A4 เมื่อ
เราต้องการจะเขียนสกู๊ปขึ้นมาสักเรื่ องหนึ่ ง อันดับแรกคือจะต้องพิจารณาว่าเราต้องการจะเล่าเรื่ องอะไร โดยยึด
เนื้ อหาจากประเด็นที่กาลังเป็ นที่สนใจในขณะนั้นและเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่ได้อ่านหรื อได้รับฟั ง เมื่อกาหนด
เรื่ องราวที่ตอ้ งการจะเขียนสกู๊ปได้แล้ว จึงนาเรื่ องที่เราต้องการจะเขียนมาทาการตั้งประเด็นเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่
ต้องการจะเล่า ทาการวางโครงเรื่ อง โดยการเรี ยบเรี ยงประเด็น ก่อน หลัง ตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย พิจารณา
ดูความสาคัญของเนื้อหาที่มีความสาคัญมากไปหาน้อย โดยขั้นตอนการเขียนสกู๊ป จะประกอบไปด้วย
1. กาหนดประเด็น ในการเขียนสกู๊ป จาเป็ นต้องทาการคิดประเด็นของเนื้ อหาที่เราต้องการนาเสนอ โดย
จะต้องเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ และมีความน่าสนใจ หรื ออาจจะเป็ นเรื่ องราวที่กาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ก็ได้
2. ตั้งหัวข้ อสกู๊ป ทาการกาหนดจุดประสงค์ เลื อกโจทย์ที่ตอ้ งการ กาหนดโครงเรื่ องให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมาย กาหนดข้อความพาดหัวข่าว เพื่อบอกให้ผูอ้ ่านทราบได้ว่าเราต้องการให้อ่านในเรื่ องเกี่ ยวกับ อะไร
เรื่ องนี้ มีความสาคัญมากแค่ไหน มี ความน่ าสนใจมากเพียงใด ซึ่ งการพาดหัวข่าวที่ดีน้ นั จะต้องสามารถสรุ ป
ใจความสาคัญของเนื้อหาได้ท้ งั หมด
3. การวางแผนการทางาน เมื่อกาหนดหัวข้อได้เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการวางแผนการ
ทางาน โดยเราต้องกาหนดแผน จัดตั้งทีมงาน เตรี ยมข้อมูล เตรี ยมงบประมาณที่ตอ้ งใช้จ่าย ทาการประชุ มเพื่อ
วางแผนงาน จากนั้นจึงสรุ ปข้อมูลที่จะต้องใช้ในสกู๊ป เช่น แหล่งข้อมูลอ้างอิง ที่มา คนที่จะเข้า
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ไปสัมภาษณ์ การถ่ายภาพประกอบ ต้องทาการกาหนดแนวทางในการเขียน การทางาน ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล และจัดแบ่งงานให้เหมาะสม
4. ทาการเก็บข้ อมูล เมื่อวางแผนการทางานเรี ยบร้ อยดี แล้ว ก็เป็ นในส่ วนของขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูลสาหรับตอบคาถามและเพิ่มเติมในส่ วนที่ยงั ขาดหายไป โดยยึดจากโครงเรื่ องที่ได้กาหนดเอาไว้บุคคล
ที่กาหนดไว้เพื่อทาการสัมภาษณ์ จะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ หรื อมีความเชี่ยวชาญ หรื อมีความเกี่ยวข้องในเรื่ อง
นั้น ๆ
5. การเรียบเรียงข้ อมูลทีไ่ ด้ มา เมื่อเราทาการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ รวม
ไปถึงข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น ความรู ้สึก ข้อชี้แนะ ให้นาข้อมูลที่ได้มาทาการเรี ยบเรี ยง โดยเริ่ มจากส่ วนไหนก่อน
ก็ได้ แต่ถา้ หากอยากให้เนื้ อหาดูมีความน่าสนใจ จะต้องทาการเรี ยบเรี ยงข้อมูลในเรื่ องที่อยูใ่ กล้ตวั มากที่สุดก่อน
โดยใช้ตวั ละครที่มีความใกล้ชิดหรื อได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่ องนั้น ๆ
จากนั้นจึ งค่อยนาเสนอประเด็ นในภาพรวม เพื่อนาไปสู่ การอธิ บายโดยใช้ข ้อมู ลหรื อทฤษฏี อ้า งอิ ง
จากนั้นจึงลงไปสู่ แนวทางแก้ไข และจบด้วยอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นว่าเป็ นอย่างไร
6. สรุ ปเนื้อหา เมื่อนาเสนอข้อมูลของเราเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว การสรุ ปเนื้อหาถือเป็ นส่ วนที่สาคัญ เพราะ
ต้องบอกคนดูและบอกตัวเราได้วา่ เนื้ อหาที่เราได้นาเสนอไปนั้น ตอบโจทย์ที่เราได้ต้ งั เอาไว้ในตอนแรกหรื อไม่
อย่างไร เมื่ อได้ทุกอย่างตอบโจทย์ตามที่ ต้องการแล้ว จึ งลงมื อเขี ยนสกู๊ปเพื่ อเล่ า เรื่ องราว ภาษาที่ ใช้ในการ
เขียนสกู๊ปไม่มีกฎกติกาที่ชดั เจน เป็ นการเขียนที่ไม่เป็ นทางการมากเท่าการเขียนข่าวหรื อสารคดี เพราะจะเป็ น
ในลักษณะของการเขียนเล่าเรื่ องราว ที่อาจมีการสอดแทรกความรู ้สึกนึ กคิดของผูเ้ ขียนเข้าไปในระหว่างเนื้อหา
โดยใช้คาพูดหรื อประโยคที่เป็ นสานวนของผูเ้ ขียนสกู๊ปเอง
แต่ในบางเนื้ อหา ก็อาจต้องใช้ภาษาที่ค่อนข้างเป็ นทางการ หรื อใช้ภาษาพูดที่ค่อนข้างสุ ภาพ หรื อเป็ น
ทางการพอสมควร ไม่ใช่ภาษาพูดในลักษณะที่ใช้กนั ของดีเจตามสถานีวทิ ยุต่าง ๆ
ซึ่ งในการนาเสนอเนื้ อหาสกู๊ป มักจะขึ้นต้นอย่างไม่ออ้ มค้อม แต่ข้ ึนต้นด้วยประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอ
ไปเลย เช่น ขึ้นต้นด้วยคาถาม บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งต้องเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ งและมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง
เช่นตัวบุคคล หนังสื อ หรื ออาจเป็ นเรื่ องราวที่ผเู ้ ขียนประสบมาด้วยตนเองก็ได้
หากต้องการให้สกู๊ปของเรามีความน่ าสนใจ หรื อได้รับความสนใจจากผูค้ นมากยิ่งขึ้น เราอาจจะหยิบ
ยกประเด็นที่ผคู ้ นให้ความสนใจ หรื อเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นและเป็ นที่กล่าวถึง ณ ขณะนั้น ๆ ขึ้นมาเขียนสกู๊ป

ซึ่ งเราสามารถเข้าไปดู แนวโน้ม ทิศทาง หรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ได้โดยใช้ช่องทาง Social media ต่าง ๆ
หมัน่ เข้าไปสังเกตการณ์ และคอย update ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่าง ๆ อยูอ่ ย่างสม่าเสมอ

สกู๊ป เข้าถึงจาก : http://www. norden.co.th/blog/to-write-scoop/

การโปรโมท หมายถึ ง การประชาสั ม พนัธ์ ห รื อ การโฆษณาผลงานใหม่ ๆ ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร
เพื่ อที่ จะให้ผูบ้ ริ โ ภคนั้น ติ ด ตามและใช้บ ริ ก ารมากขึ้ น เช่ น ศิ ล ปิ นท าเพลงขึ้ นนมาใหม่ จึง ท าการโปรโมท
เพลงอัลบัมตัวเองผ่านรายการทีวหี รื อสถานีวทิ ยุต่างๆ และช่องทางการดาวน์โหลด
1.เข้ าใจเป้ าหมาย กลุ่มลูกค้ า : ต้องเข้าใจและรู ้ถึงลักษณะพิเศษส่ วนบุคคล ของเป้ าหมายที่เราจะทาการ
โน้มน้าวหรื อกลุ่มเป้ าหมาย เช่น วัยรุ่ นอาจจะล่อใจด้วยความทันสมัย, คนมีอายุอาจจะใช้ความมัน่ คงและเรี ยบ
ง่ายเข้าสู ้, วัยทางานอาจจะใช้เรื่ องความคุม้ ค่าและอนาคตเข้าไปดึงดูดแทน
2.ความน่ าเชื่ อถือ : การแต่งกาย การนาเสนอ หรื อชื่อเสี ยงของกลุ่มบุคคลหรื อ ผูพ้ ูดมีส่วนสาคัญในการ
ใช้โฆษณา โน้มน้าวจิตใจของผูค้ นได้เช่น ใช้ดาราสวยๆขายโปรโมทขายสิ นค้าความสวยความงาม,ใช้นกั กี ฬา
ดังๆที่ประสบความสาเร็ จมาโฆษณาอุปกรณ์ กีฬาหรื อยาที่เกี่ยวกับกีฬา,ใช้คุณแม่ที่มีชื่อเสี ยง (อาจจะเปนดารา
นักร้อง)มาโฆษณานมผงเด็ก,ใช้คนที่สังคมเห็นว่าฉลาดและเก่งมาโปรโมทสิ นค้าอาหารเสริ มบารุ งสมอง
3.การนาเสนอ : พยายามอย่านาเสนอโดยชี้ ป ระเด็ นให้ค นบางส่ วนไม่พ อใจ หมายถึ ง การกล่ าวหา
อ้างอิง พูดถึงบุคคลหรื อ คนอื่น ให้เสื่ อมเสี ยเพราะมีโอกาศที่ผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าและบริ การของคุณ ถูกมองไป
ในแง่ลบของคนกลุ่มนั้นและอาจจะมีการเอาเรื่ องหรื อโฆษณาชวนเชื่ อเผื่อทาลายสิ นค้าและบริ กาของคุณทาให้
เสี ยชื่อเสี ยงได้
4.สร้ างประโยคเด็ด : ประโยคคาพูด ที่ทาให้คนสนใจและเป็ นเหมือนคาคมในสิ นค้าเราให้คนจดจาและ
ชอบ เป็ นเหมือนสโลแกนของสิ นค้าคุณคนจะได้ติดตามและนึกถึง เช่น Dtac ง่ายสาหรับคุณ,โตชิบา นาสิ่ งที่ดีสู่
ชีวติ ,เบอร์ ด้ ี 1 ในใจคุณ เป็ นต้น
5.ภาพลักษณ์ : มันเหมือนจะคล้ายกับความน่าเชื่อถือแต่ไม่ใช่ครับ ภาพลักษณ์ในที่น้ ีหมายถึง ภาพลัษณ์
รู ปแบบ และลักษณะของสิ นค้าและบริ การของเราหี บห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์ สถานที่จาหน่ าย ความน่ าสนใจ ไอเดี ย
ของการบรรจุ สินค้าทั้งหลาย หรื อถ้าเป็ นการโฆษณา สถานที่ เช่ น ร้ านอาหาร โรงแรม อะไรจาพวกนี้ ก็ตอ้ ง
นาเสนอจุดเด่นในการขายเช่น โรงแรม 5 ดาว ได้รับมาตราฐาน ร้านค้าร้านอาหารก็ตอ้ งอร่ อย
สะอาด ดูดีในสายตาคนทัว่ ไปแลดูน่าใช้บริ การอย่าดีแค่โฆษณาชวนเชื่ อ เพราะถ้าทั้งโปรโมทดีและ
คุณภาพดีคุณจะได้ลูกค้าประจาพร้อมการบอกต่อปากต่อปาก

6.ปากต่ อปาก : เรื่ องการพูดต่อกันปากต่อปากถ้าคุณให้บริ การที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตราฐาน ก็จะได้
การโปรโมทโฆษณาให้ฟรี และในด้านที่ดีบอกปากต่อปากไปเรื่ อยๆ แต่ถา้ คุณทาไม่ได้ไร้มาตราฐานบริ การแย่
สิ นค้าห่วยไร้ประโยชน์เขาก็จะโฆษณาให้คุณฟรี ๆเหมือนกันแต่เป็ นด้านลบทีน้ ี งานเข้าแน่นอนภาพลักษณ์ที่พูด
ถึงในข้อที่ 5 ก็จะเสี ยตามไปด้วยบางคนก็เก็บข้อมูลเป็ นความรู ้ รอบตัวเอาไว้บอกต่อคนอื่ นได้เช่ น เนี้ ยมีพี่ที่
ทางานเล่าว่าร้ าน ....บริ การห่ วยแตก สู ้ร้าน .. ไม่ได้เลย ถ้าคุ ณจะไปกินอาหารผมว่าร้ านที่ 2 เหมาะกว่าเพราะ
บริ การดีกว่าลองไปดู
7. ทาให้ เป็ นกระแส : ส่ วนใหญ่จะเป็ นในทางที่ดีคนเราทัว่ ไปฮิตติดกระแสชอบอยู่แล้วถ้าทาให้สินค้า
ของเราเป็ นที่พูดถึงโดยคนหมู่มากเป็ นกระแสสังคม ก็จะเป็ นการโฆษณาที่ต่อยอดได้มากขึ้นไปอีกทาให้มีคน
อยากรู ้อยากลองว่ามันจะเป็ นอย่างไร
8.รักษามาตราฐาน : ทั้งฮิตติดกระแส ภาพลักษณ์ดี ก็มีการบอกปากต่อปากเพราะคุณภาพดี สุ ดท้ายเลย
คือรักษามาตราฐานคุณภาพของตัวเองให้คงที่และจะเป็ นการดีถา้ ทาให้มนั มีมาตราฐาน สู งขึ้นไปทั้งสิ นค้า และ
งานบริ การ จะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ได้เป็ นอย่างดีทีเดียว
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โดยสรุ ปแล้วสกู๊ปคือเป็ นการนาเสนอเรื่ องราวประเด็นที่น่าสนใจอย่างกระชับ สื่ อสารเข้าใจง่าย โดย
ผลิตผ่านสื่ อต่างๆ ในการผลิตสกู๊ปมาแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนการทางาน ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดประเด็น
ตั้งหัวข้อสกู๊ป การเก็บข้อมูล และสรุ ปเนื้ อหา ไปจนถึงกระบวนการผลิตสกู๊ป การเขียนสกู๊ปนั้นเป็ นอีกรู ปแบบ
หนึ่ งของการเล่าเรื่ องราว โดยสกู๊ปนั้นจะสามารถบอกเล่าเรื่ องราวได้ละเอียดว่าเนื้ อหาข่าวธรรมดา ผูอ้ ่านก็จะ
สามารถเห็นภาพรวมของเรื่ องราวที่เล่าผ่านสกู๊ปได้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น มีความกระชับและสั้น ซึ่ งในการนาเสนอ
เนื้ อหาสกู๊ป มักจะขึ้ นต้นอย่างไม่ออ้ มค้อม แต่ข้ ึ นต้นด้วยประเด็นที่ ตอ้ งการนาเสนอไปเลย เช่ น ขึ้ นต้นด้วย
คาถาม บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งต้องเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ งและมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง อีกทั้งการสร้างสรรค์สกู๊
ปต้องมีประโยคเด็ดคาพูด ที่ทาให้คนสนใจและเป็ นเหมือนคาคมในสิ นค้าเราให้คนจดจาและชอบ เป็ นเหมือน
สโลแกนของสิ นค้า ทาให้ผบู ้ ริ โภคติดหู ฟังแล้วจาได้ง่าย
การโปรโมท เป็ นการโฆษณาประชาสัม พันธ์ ข องสิ นค้าหรื อ บริ ก าร ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อที่ จะให้
ผูบ้ ริ โภคนั้นติดตามและใช้บริ การและเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น ซึ่ งการโปรโมทต้องคานึงถึง กลุ่มเป้ าหมายที่เราจะทา
การโน้มน้าว การนาเสนอให้ดูน่าสนใจและชวนติดตาม ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการโปรโมท วิธีการโป
รโมทที่หลากหลายรู ปแบบ ก็อาจจะเป็ นที่สนใจแต่ผลที่ได้กลับมานั้น บางวิธีการอาจไม่เป็ นที่น่าสนใจ และใน
หลายธุ รกิจก็อาจจะสู ญเสี ยเงินลงทุนจานวนมากเพื่อนามาใช้ในการวางแผนและคิดค้นวิธีในการโปรโมทสิ นค้า
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจาเป็ นต้องนาเสนอจุดเด่นในการขาย เอาจุดเด่นมานาเสนอ เพราะถ้าทั้งโปรโมทดีและ
คุณภาพดีก็จะได้ลูกค้าประจาพร้ อมการบอกต่อปากต่อปาก ถ้าให้บริ การที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตราฐาน ก็จะ
ได้การโปรโมทโฆษณาให้ฟรี และในด้านที่ดีบอกปากต่อปากไปเรื่ อยๆนัน่ เอง

