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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำกำรวิจัย
ดนตรี เป็ นสื่ อภาษาสากลที่ ชนทุ กชาติ ทุ กภาษาสามารถเข้าใจได้ดี ไม่ แบ่ งอายุ ชั้น
วรรณะ และเชื้อชาติ ดังจะเห็นได้จากการบรรเลงดนตรี ร่ วมวงกันระหว่างนานาชาติซ่ ึ งพูดกันคน
ละภาษา แต่สามารถร่ วมบรรเลงดนตรี ดว้ ยกันได้เพราะทุกคนเข้าใจภาษาดนตรี ดนตรี เป็ นพลังงาน
ในรู ปของคลื่นเสี ยงที่ไม่สามารถจับต้องและไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องอาศัยโสตประสาทเท่านั้น
เป็ นตัวรับรู ้ จิตมนุษย์จึงสามารถรับรู ้และรู ้สึกได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแปล ดนตรี เป็ นศิลปะที่อาศัยเสี ยง
เพื่อเป็ นสื่ อในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกต่างๆไปสู่ ผูฟ้ ั งง่ายต่อการสัมผัสก่อให้เกิ ดความสุ ข
ความปลื้มปิ ติพึงพอใจให้แก่ มนุ ษย์ได้ เพราะในขณะที่ ฟังเสี ยงดนตรี น้ ัน สมองจะหลัง่ ฮอร์ โมน
เอนดอร์ ฟิน(Endorphin) ซึ่ งเป็ นสารก่อให้เกิ ดความสุ ขออกมา นอกจากดนตรี จะให้ความบันเทิง
แล้วดนตรี ยงั ถูกนามาใช้ประโยชน์ ในหลายๆด้าน เช่ นดนตรี เพื่อการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์
ดนตรี เพื่อการบาบัดสุ ขภาพ ดนตรี เพื่อพิธีกรรมต่างๆ ดนตรี เพื่อการศึกษา ดนตรี เพื่อการสื่ อสาร
รวมไปถึงการใช้ดนตรี เพื่อการโฆษณา เป็ นต้น (คมสันต์ วงศ์วรรณ์, 2553 : 1)
สาหรับการใช้ดนตรี เพื่องานโฆษณานั้น เนื่องจากดนตรี มีความสามารถในการกระตุน้
ความรู ้สึกในเชิงพาณิ ชย์ เพราะดนตรี สามารถใช้ในการสร้างอารมณ์ให้เกิดความต้องการ ปลุกเร้า
อารมณ์ที่เหมาะสม และมีอิทธิพลให้เกิดความชื่นชอบต่อตัวสาร ตัวอย่างเช่น มีงานวิจยั เรื่ องการใช้
เพลง Popular และเพลง Paradises ในงานโฆษณาทางโทรทัศ น์ ส าหรั บ สิ น ค้า เช่ น ขนมคุ ก กี้
เครื่ องดื่ม รองเท้า อุปกรณ์เทนนิ ส ซึ่ งการใช้เพลงเหล่านั้นก่อให้เกิดผลในทางบวกต่อการระลึกถึง
ของผูบ้ ริ โภคต่อโฆษณานั้นๆ เพลงจึงถูกนามาใช้ในภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งเป็ นงานที่ตอ้ งการสื่ อสาร
กับคนจานวนมากให้เข้าใจในเนื้ อหาสาระเดี ยวกันตามที่ ผูโ้ ฆษณาต้องการสื่ อสารถึง โดยอาศัย
ลักษณะทางดนตรี ที่สามารถสร้างอารมณ์ ความรู ้สึกให้เกิดขึ้นกับโฆษณา และในที่สุดจะกระตุน้ ให้
เกิดการชอบสิ นค้าที่โฆษณามากกว่าสิ นค้าอื่นๆ ดังนั้นการเลือกสรรดนตรี ที่เหมาะสมมาใช้ในงาน
โฆษณาย่อมมีส่วนเสริ มให้โฆษณานั้นโดดเด่นขึ้นมาได้ ดนตรี ที่ถูกเลือกนามาใช้ในงานโฆษณา
เป็ นสัญญะอย่างหนึ่ งที่สื่อถึงกลุ่มเป้ าหมาย ก่อให้เกิดการรับรู ้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ว่าสิ นค้ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร หรื อสิ นค้าแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ก่อให้เกิด
ความสนใจต่อโฆษณา เป็ นเครื่ องมือส่ งข่าวสารการขาย และที่ สาคัญคือเป็ นเครื่ องมือก่ อให้เกิ ด
อารมณ์ในโฆษณาสิ นค้าแต่ละประเภท แต่อย่างไรก็ตามสิ นค้าแต่ละประเภทมีความเหมาะสมกับ
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เพลงไม่เหมือนกัน สิ นค้าที่นิยมใช้เพลงโฆษณา อาทิ สิ นค้าสาหรับเด็กและกลุ่มวัยรุ่ น สิ นค้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เครื่ องดื่มและอาหาร เพราะสิ นค้าเหล่านี้ เป็ นสิ นค้าที่ถือว่ามีความจาเป็ นและมีการ
แข่งขันสู งในตลาดเจ้าของสิ นค้า จึงจาเป็ นต้องสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กบั สิ นค้า
ตนเอง เพื่อวางตาแหน่ งของสิ นค้า(Positioning) ภายในใจของผูบ้ ริ โภค โดยอาศัยลักษณะเฉพาะ
ของงานดนตรี ที่สามารถเข้าถึงจิตใจของผูบ้ ริ โภคได้ง่ายและการสร้างความน่ าสนใจ น่ าจดจา ทั้ง
ช่วยกระตุน้ การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาของผูบ้ ริ โภคให้มีมากขึ้น
ปั จจุบนั มีงานด้านเพลงโฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์และสื่ อมวลชนแขนงอื่นๆ
เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากการสารวจของผูว้ ิจยั พบว่า ได้มีผูก้ ่อตั้งบริ ษทั รับผลิตงานด้านเพลง
โฆษณาหลากหลายบริ ษทั และมีวิธีการทางานที่แตกต่างกันไป เช่น บริ ษทั ไทเทเนี่ยม เอ็นเตอร์เทน
เมนต์ จากัด, บริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จากัด, บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด, บริ ษทั ซี เนซาวด์
จากัด, บริ ษทั ซี เน ดิจิตอล ซาวด์ สตูดิโอ จากัด, บริ ษทั ไวด์แอ็ดฮาร์ ท จากัด เป็ นต้น ซึ่ งบางบริ ษทั
อาจมีเจ้าหน้าที่ผเู ้ ชี่ยวชาญงานด้านเพลงโฆษณาอยูแ่ ล้ว บางบริ ษทั อาจส่ งต่องานผลิตเพลงโฆษณา
ให้บริ ษทั อื่นรับผลิตต่อ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในเรื่ องกระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา
สิ นค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะสิ นค้าที่ นิยมทาเพลงโฆษณาสื่ อสารกับกลุ่มเด็กและวัยรุ่ น เพื่อ
ต้องการให้เห็ นกระบวนการทางานก่อนที่จะผลิตออกมาเป็ นเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่
สมบู รณ์ ดังที่ พ บเห็ น โดยต้องการศึ ก ษากระบวนการผลิ ตเพลงประกอบโฆษณาสิ น ค้าที่ อยู่ใน
ประเภทเดียวกันแต่เป็ นสิ นค้าต่างยีห่ อ้ จึงคัดสรรสิ นค้าประเภทขนมขบเคี้ยว 3 ยีห่ อ้ ที่มีการใช้เพลง
ในงานโฆษณาอย่างต่อเนื่อง มีการผลิตเพลงขึ้นมาใหม่เพื่อสิ นค้าประเภทนั้นๆโดยเฉพาะ เป็ นเพลง
ติดหู สร้างการจดจา และเป็ นสิ นค้าได้รับความนิ ยมมียอดจาหน่ ายสู งเป็ นผูน้ าทางการตลาด ได้แก่
1.มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม จากข้อมูลทางการตลาดขนมขบเคี้ยว
ของหนังสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ เดือนมิถุนายน 2556 ระบุว่า มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์เป็ นผูน้ า
ตลาดด้วยส่ วนแบ่งถึง75% 2.คุกกี้ ตราโอรี โอ้ ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ เผยว่าคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ คือ
แซนด์วิชคุกกี้ ที่ขายดี ที่สุดในศตวรรษที่ 20 โดยทายอดขายทัว่ โลกเมื่ อปี ที่ แล้วไปกว่า1,500 ล้าน
ดอลลาร์ 3.เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ คุ ณ สุ ท ธิ พ งศ์ ภู่ ศิริฤทธิ์ ต าแหน่ ง Creative Grouphead บริ ษ ัท
เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด ผูส้ ร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่
กล่าวว่า “เอลเซ่ รส วานิลลา มียอดขายที่ดีที่สุด ในบรรดาขนมเอลเซ่รสชาติอื่น”
ซึ่ งผูว้ ิจยั จะทาการศึกษากระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบ
เคี้ ยวดังกล่ าว โดยท าการศึ ก ษาวิเคราะห์ ข อ้ มู ล ตามแนวคิ ดการผลิ ต เพลงโฆษณาทางโทรทัศน์
เพื่อให้ทราบว่าเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร มีลกั ษณะอย่างไร มีความ
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เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปเป็ นแนวทางศึกษาหรื อใช้ประโยชน์ใน
การผลิตเพลงประกอบโฆษณาต่อไปได้ในอนาคต
ปัญหำนำวิจัย
กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร มีลกั ษณะ
อย่างไร มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อทราบถึงกระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร
ว่ามีลกั ษณะอย่างไร มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
ข้ อสั นนิฐำนในกำรวิจัย
กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร ของบริ ษทั
ผูร้ ับผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา สิ นค้าทั้ง 3 ประเภท มีลกั ษณะของขั้นตอนการผลิตที่
แตกต่างกัน
นิยำมศัพท์
1.เพลงโฆษณาประกอบภาพยนตร์โฆษณา หมายถึง เพลงซึ่งแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ใน
ภาพยนตร์โฆษณาสิ นค้าชิ้นนั้นๆโดยเฉพาะ
2.ขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร หมายถึง สิ นค้าที่ผวู ้ ิจยั คัดเลือกมา เพื่อที่จะศึกษากระบวนการ
ผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาประจาสิ นค้านั้นๆ ประกอบด้วย
2.1มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
2.2คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ (เวอร์ชนั่ ภาษาไทย ชุด สนุกกับโอรี โอ้)
2.3เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รส วานิลลา
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ขอบเขตของกำรวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึกษาถึงกระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่
คัดสรรนี้ ผวู ้ ิจยั กาหนดขอบเขตของสิ นค้าที่จะนามาศึกษาเพลงประกอบโฆษณา และขอบเขตของ
แนวคิดที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
1.สิ นค้ า ที่ น ามาศึ ก ษาเพลงประกอบโฆษณ า ได้ แ ก่ ขนมขบเคี้ ยวที่ ค ั ด สรร
ประกอบด้วย
1.1มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
1.2คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ (เวอร์ชนั่ ภาษาไทย ชุด สนุกกับโอรี โอ้)
1.3เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่ รส วานิลลา
เนื่ อ งจากเป็ นสิ น ค้า ที่ นิ ย มใช้ เพลงในการโฆษณาสิ น ค้า เพื่ อ ท าการสื่ อ สารกับ
กลุ่มเป้าหมายหรื อกลุ่มลูกค้า และเป็ นเพลงโฆษณาที่ทาการออกอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2557 เท่านั้น
2.แนวคิดที่นามาใช้ในการศึกษาเพลงประกอบโฆษณา ได้แก่ แนวคิดการผลิตเพลง
โฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งผูว้ ิจยั จะดาเนินการวิเคราะห์ไปตามขั้นตอน ประกอบด้วย
2.1ขั้นตอนการรับงานจากลูกค้า
2.2ขั้นตอนการผลิตงานตัวอย่าง
2.3ขั้นตอนการผลิตงานจริ ง
เนื่ องจากเป็ นแนวคิดที่สามารถนามาวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ในการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาได้เป็ นอย่างดี
ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาหรื อใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุ ง
พัฒนากระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาต่อไปในอนาคต

