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บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จศึ ก ษาเรื่ อง “ขั้นตอนและรู ป แบบในการเขี ย นบทรายการ
Daradaily News” ของบริ ษ ทั ดาราเดลี่ จากัด มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาขั้น ตอนในการเขี ยนบท
รายการโทรทัศน์รายการ Daradaily News และเพื่อศึกษารู ปแบบการเขียนบทโทรทัศน์รายการ ของ
รายการ Daradaily News ผ่านช่องทาง เคเบิล้ ทีวี
ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้และศึกษางานจากการลงมื อปฏิ บตั ิงานจริ งในตาแหน่ ง ครี เอทีฟ ในการ
เขียนสคริ ปต์รายการ Daradaily News มีวิธีการศึกษาการทางานจากตัวอย่างสคริ ปต์รายการเดิมที่มี
อยู่ นอกจากนี้ยงั ได้ปรึ กษาหารื อวิธีการเขียนสคริ ปต์รายการกับพนักงานที่ปรึ กษา รวมถึงสังเกตุจาก
การทางานของพนักงานที่ปรึ กษา
ซึ่ งจากการศึ กษาพบว่าขั้นตอนการเขียนบทรายการโทรทัศน์ รายการ Daradaily News ”
ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด มีท้ งั สิ้ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)ขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูล 2)ขั้นตอนการลง
มื อเขี ย นบทรายการ 3)ขั้นตอนการตรวจสอบบทก่ อนออกอากาศ ส าหรับ รู ป แบบการเขี ยนบท
รายการโทรทัศ น์ น้ ัน รายการ Daradaily News ใช้เป็ นรู ป แบบ บทคร่ าวๆ (Rundown Script Fact
Sheet)
เนื่ องจากกรายการ Daradaily News เป็ นรายการบันเทิ ง จึงมี ข้อเสนอแนะในการท างาน
ดังนี้ ข้อแรกการเขียนสคริ ปต์ที่ใช้นาเสนอควรเขียนให้เป็ นกลางมากที่สุด หากข่าวที่นาเสนอเป็ นแง่
ลบอาจเกิ ดการสุ่ มเสี่ ยงต่อการฟ้ องร้องในภายหลัง ข้อที่สองควรตรวจสอบข้อความในสคริ ปต์ถึง
ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ไทย
คำสำคัญ : บทรายการโทรทัศน์ / สื่ อสาร / การคิดสร้างสรรค์
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Abstract
This Co-operative Project entitled, “the procedure and the form in writing the program
script of Daradaily News”, of Daradaily Co., Ltd. has the objective to study the procedure in
writing the television program script of the Daradaily News program and to study the form of
writing the television program of the Daradaily News program via the channel of the Cable TV
program.
The studcnt learned the work from the real working in the position of the creative in
writing the program script. There is the method in studying of the working from the example of
the former existing script example. Besides, this still has consulted for the method in writing the
program script with the consulting staff including the observation from the working of the
consulting staff.
It is found that the procedure in writing the television program of the Daradaily News
program of Daradaily Co., Ltd., has all 3 procedures. That are; 1) The procedure in preparing the
information, 2 ) the procedure in writing the program script, 3 ) the procedure in examining the
script before this will broadcast. For the form of writing the television program script of the
Daradaily News program. This has used the Rundown Script Fact Sheet.
Due to the Daradaily News program is the entertainment program. This will have
recommendations in working as follows; No. 1, for the writing of the script to propose, this shall
write to be the most neutrality. If the news that is proposed, is the negative, this may create the
risk for suing later. No. 2 , this shall examine messages in the script about the correctness
according to the Thai grammar.
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