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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ อง“กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั
สรร” ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อเข้าใจลักษณะกระบวนการผลิต
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร โดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) จากผูค้ วบคุมการผลิต (Producer) ในกระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา
ขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร นอกจากนั้นทาการวิเคราะห์ถึงผลงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตดังกล่าว
และการนาไปใช้งานจริ ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.แหล่งข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลที่นามาศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แยกประเภทแหล่งข้อมูลเป็ น 2 แหล่ง คือ
1.แหล่งข้อมูลเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาจากInternet 2.แหล่งข้อมูลบุคคล คือผูค้ วบคุมการ
ผลิต (Producer) ในกระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา โดยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
สร้างสรรค์และประพันธ์เพลงโฆษณา
1.แหล่งข้อมูลเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่มีการออกอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2557
ทางInternet เว็บไซต์ www.youtube.com กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือเพลงจากภาพยนตร์
โฆษณาสิ นค้า ประเภทขนมขบเคี้ ยว ซึ่ งผู ้วิ จัย ท าการDownload จาก www.youtube.com เพื่ อ
ทาการศึกษาได้ครบทั้ง 3 ตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงกลุ่มตัวอย่างขนมคบเคี้ยวที่คดั สรรในงานวิจยั
ลาดับ
ชื่ อผลิตภัณฑ์
ชื่ อเรื่ องภาพยนตร์ โฆษณา
1. มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่น
Pirate in love
หอยเซลล์อบเนยกระเทียม

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่า
(ไทย)
เทรดดิ้ง จากัด
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงกลุ่มตัวอย่างขนมขบเคี้ยวที่คดั สรรในงานวิจยั (ต่อ)
ลาดับ
2.

ชื่ อผลิตภัณฑ์
คุกกี้ ตรา โอรี โอ้

ชื่ อเรื่ องภาพยนตร์ โฆษณา
สนุกกับโอรี โอ้

3.

เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่
รส วานิลลา

ถูกใจ๊.. ถูกใจ

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั มอนเดลีซ
อินเตอร์เนชันแนล
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ด
จากัด(มหาชน)

2.แหล่งข้อมูลบุคคล คือ ผูท้ ี่ทาหน้าที่ควบคุมการผลิต (Producer) กระบวนการผลิตเพลง
ประกอบภาพยนตร์ โฆษณา โดยเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสร้างสรรค์และประพันธ์เพลงประกอบ
ภาพยนตร์โฆษณา และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ผูว้ ิจยั ได้ทาการสื บค้น ดังนี้
2.1คุณขันเงิน เนื้ อนวลผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ
ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
ผูว้ ิจยั เริ่ มสื บค้นจากการค้นหาข้อมูลในInternet โดยอ่านข่าวงานเปิ ดตัวมันฝรั่ ง
ทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเที ยมจาก www.positioningmag.com หัวข้อ “เลย์”
สร้างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณาเพลงชุ ดใหม่ตอ้ นรับซัมเมอร์ PIRATE IN LOVEพร้อมชวนคุณตก
หลุมรักรสชาติใหม่ “เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม” โดยในเนื้ อหาข่าวได้ระบุว่า ศิลปิ นวง
ไทเทเนียม เป็ นผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาจากนั้นผูว้ ิจยั ทาการค้นหาช่องทางการติดต่อ
ศิลปิ นวง ไทเทเนี ยม ทาง facebok แฟนเพจโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลแฟนเพจผ่านทางข้อความ
ในครั้งแรกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558โดยผูว้ ิจยั ได้รับการตอบกลับเป็ นอย่างดี โดยทางเจ้าหน้าที่แจ้ง
ว่า“ทีมงานจะทาการประสานงานให้”ในครั้งที่2 วันที่ 4กุมภาพันธ์ 2558 ทีมงานได้ขอเอกสารขอ
สัมภาษณ์ จากทางมหาวิทยาลัยและรายละเอียดการสัมภาษณ์ โดยให้ส่งไปทางE-mail ในครั้งที่ 3
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อผูว้ ิจยั ส่ งเอกสารไปและติดตามเรื่ องเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ ทางทีมงาน
แจ้งกลับมาว่า “ได้รับเอกสารแล้ว กาลังรอพิจารณาอยู”่ ในครั้งที่ 4 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ผูว้ ิจยั
จึงติ ดตามผลอี กครั้ ง โดยทางที มงานแจ้งกลับว่า“ กาลังหาคิวให้อยู่” ในครั้งที่ 5 วัน ที่ 7 มีน าคม
2558 ผูว้ ิจยั ติดตามผลอีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่แจ้งกลับว่า “ต้องขอโทษด้วยช่วงนี้ศิลปิ นมีคิวการแสดง
เยอะ”ในครั้งที่ 6 วันที่ 22 มีนาคม 2558 ผูว้ ิจยั ได้ทาการติดตามผลอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ไม่ได้รับการ
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ตอบกลับจากทางทีมงานแต่อย่างใด ในครั้งที่ 7 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ผูว้ ิจยั ได้ทาการติดตามผล
อีกครั้ง แต่กไ็ ม่ได้รับการตอบกลับจากทางทีมงานเลย
จากนั้นผูว้ ิจยั จึงสื บหาตารางงานของศิลปิ นวงไทเทเนี่ ยมจากทางFacebook แฟน
เพจ และตามไปพบ คุณเวย์ หนึ่งในศิลปิ นวงไทเทเนียมวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่งานเปิ ดตัว ร้าน
ตัดผม Never say cut ณ ห้างสรรพสิ นค้า สยามพารากอน คุ ณ เวย์ ได้ให้ขอ้ มูลว่า ผูแ้ ต่งเพลง คือ
คุณขันเงิน เนื้ อนวล จากนั้นให้เบอร์ โทรศัพท์ผูจ้ ดั การส่ วนตัวคุณขันเงิน เนื้ อนวล มาชื่ อคุณดริ๊ ง
ผูว้ ิจยั จึงทาการติดต่อคุณดริ๊ งทางโทรศัพท์เพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ คุณขันเงิน เนื้ อนวล แต่ไม่ได้รับการ
ตอบรับดี เท่าที่ควรโดยคุณดริ๊ ง ให้ส่งเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยและตัวอย่างคาถามไปให้ทาง
E-mail จากนั้นก็ไม่มีการติดต่อกลับใดๆ เมื่อผูว้ ิจยั โทรศัพท์ไปติดตามผล คุณดริ๊ งผูจ้ ดั การส่ วนตัว
ไม่รับสายอีกเลย
ต่ อมาผูว้ ิ จ ัย จึ ง ค้น หาบัญ ชี ส่ ว นตัว ของคุ ณ ขัน เงิ น เนื้ อ นวล ทางInstagram และ
facebook จนพบจึงทาการติดต่อคุณขันเงิน เนื้ อนวล ทางข้อความบนFacebook บัญชี ส่วนตัว เมื่อ
วัน ที่ 17 มิ ถุน ายน 2558 และได้รับ การตอบกลับ เป็ นอย่างดี โดยคุ ณ ขัน เงิ น เนื้ อนวล ให้ค วาม
ร่ วมมือเป็ นอย่างดีและอนุ ญาติให้ทางผูว้ ิจยั เข้าสัมภาษณ์ได้ โดยทาการนัดหมายวัน เวลา สถานที่
ด้วยตนเอง
ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ คุณขันเงิน เนื้ อนวล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
เวลา 18.30 น. ณ ร้านอาหาร Greyhound ห้างสรรพสิ นค้า เอ็มควอเทียร์ ทั้งนี้ คุณขันเงิน เนื้อนวล มี
เวลาให้ผวู ้ ิจยั เข้าทาการสัมภาษณ์เพียง 15 นาที เท่านั้นเนื่องจากต้องเข้าร่ วมงานEvent
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1)โทรศัพท์มือถือโปรแกรมบันทึกเสี ยง เพื่อใช้บนั ทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์
2)กล้องถ่ายภาพ เพื่อใช้บนั ทึกภาพขณะที่ผวู ้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์
3)แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด(Open-ended)
4)สมุดสาหรับใช้ในการจดบันทึกข้อมูลที่มีความสาคัญเพิ่มเติม
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ภาพที่ 1 คุณขันเงิน เนื้อนวล และผูว้ ิจยั
หลังจากทาการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก คุณขันเงิน เนื้ อนวลแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูล
ที่ ได้รับ กลับมาวิเคราะห์ ตามแนวคิดทฤษฎี ที่วางไว้ แต่ ในครั้ งนั้น ข้อมูลที่ ได้รับยังไม่ครบถ้วน
เนื่ องจากมีเวลาในการสัมภาษณ์ เพียง 15 นาที เท่านั้นผูว้ ิจยั จึงทาการติดต่อ คุณขันเงิน เนื้ อนวล
ผ่านทางข้อความบน Facebook อีกครั้งเพื่อสัมภาษณ์ ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่คุณขันเงิน เนื้ อนวล ไม่
สะดวกตอบ จึ งให้เบอร์ โทรศัพ ท์มือถื อส่ วนตัวมาและนัดหมายให้ผูว้ ิจยั โทรหาได้ใน วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2558 เวลา 18.30 น. ทั้ งนี้ คุ ณ ขั น เงิ น เนื้ อนวล มี เวลาให้ ผู ้วิ จั ย สั ม ภาษณ์ ทาง
โทรศัพท์มือถือเพียง 10 นาทีเท่านั้น และข้อมูลในบางส่ วนที่ผวู ้ ิจยั ต้องการ คุณขันเงิน เนื้ อนวล ไม่
สามารถให้ขอ้ มูลได้ จึงให้เบอร์ โทรศัพท์มือถือผูท้ ี่รับผิดชอบงานในส่ วนนั่นมา ผูว้ ิจยั จึงทาการ
ติดต่อคุณแก้ว ผูจ้ ดั การส่ วนตัว วงไทเทเนียม เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขณะนั้นคุณแก้วไม่ค่อยให้
ความร่ วมมือเท่าที่ควร เนื่ องจากมีปัญหาด้านสุ ขภาพและเวลา จึงทาให้ผูว้ ิจยั ไม่ได้รับข้อมูลอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ น ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณขันเงิน เนื้ อนวล อีกครั้ง ในวันที่ 25 เมษายน 2559
ทางข้อความใน Facebook และมีโอกาสได้สัมภาษณ์ คุณแก้ว ผูจ้ ดั การส่ วนตัว วงไทเทเนี ยม ใน
วันที่ 25 เมษายน 2559 ทางโทรศัพท์ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้รับความร่ วมมืออย่างดี
ผลงานของ คุณขันเงิน เนื้อนวล
คุณขันเงิน เนื้อนวล เป็ นศิลปิ น วงไทเทเนียม สังกัดบริ ษทั ไทเทเนี่ยมเอ็นเตอร์เทน
เมนต์ จากัด เป็ น ผูค้ วบคุ มการผลิ ต นักประพันธ์เพลง นักร้ อง นักแสดง ทางานในวงการเพลง
Hip-Hop รวม 15 ปี โดยมีผลงานการสร้างสรรค์เพลงประกอบโฆษณาสิ นค้าต่างๆและเพลงแนว
Hip-Hopมากมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 คุณขันเงิน เนื้อนวล ในห้องบันทึกเสี ยง
1)ผลงานด้านการแต่งเพลงประกอบโฆษณา
1.1)เพลงประกอบโฆษณา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
1.2)เพลงประกอบโฆษณา Honda Scoopy I
1.3)เพลงประกอบโฆษณา I-Mobile รุ่ น 903
1.4)เพลงประกอบโฆษณา Toyota Yaris
1.5)เพลงประกอบโฆษณา Conon Pixma Wi-Fi
1.6)เพลงประกอบโฆษณา AXE Music Star
1.7)เพลงประกอบโฆษณา Coke (Coca Cola)
2)ผลงานด้านอัลบั้ม
2.1)AA (2000)
2.2)Thai Riders (2002)
2.3)OST. P77 (2003)
2.4)R.A.S. (Resisting Against da System) (2004)
2.5)Thailand's Most Wanted (2005)
2.6)EP. Thaitanium Limited Edition (2008)
2.7)Still Resisting (2010)
3)ผลงานอัลบั้มรวม
3.1)Thaitanium Mix Tape Volume 1
3.2)Thaitanium Mix Tape Volume 2
3.3)Thaitanium Mix Tape Volume 3
3.4)Thaitanium Mix Tape Volume 4
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3.5)Thaitanium Mix Tape Volume 5
3.6)Thaitanium Special Delivery Mix Tape
3.7)Mix Tape: The Collectiondd
3.8)Flipside
3.9)ThaitaniumEnt. Compilation Vol.1 Da Beginning
3.10)ThaitaniumEnt. Compilation Vol.2 Back At It
4)ผลงานการทาเพลงร่ วมกับศิลปิ นอื่น
4.1)เพลง "Dangerous" ทาทา ยัง, อัลบั้ม Dangerous Tata (2005)
4.2)เพลง "วอน (Remix)" The Peach Band
4.3)เพลง "No.1 Lady" ปนัดดา เรื องวุฒิ
4.4)เพลง "สาเร็ จเอง" Kidnapper
4.5)เพลง "Knock Knock" Gift-Monotone
4.6)เพลง "เสี ยงที่ตามหา" Sleeping Sheep
4.7)เพลง "Hey Lover" นภ พรชานิ
4.8)เพลง "Let's Get Down" กอล์ ฟ -ไมค์ Feat. ขัน ไทยเทเนี่ ย ม,อัล บั้ม Get
Ready (2008)
4.9)เพลง "จ๋ า" เสก โลโซ Feat. ขัน ไทยเทเนี่ยม (2010)
4.10)เพลง "Love Me, Hate The Game" m-flo, อัลบั้ม Cosmicolor (2007)
4.11)เพลง "Hey Sexy" CASH, อัลบั้ม CASH (2008)
4.12)เพลง "เรื่ องธรรมดา" Super Strings feat. เวย์ ไทยเทเนี่ ยม,อัลบั้ม กลาวิทัศน์ (2008)
4.13)เพลง "Marabahaya" E.A.R. Project
4.14)เพลง "Southeast A" E.A.R. Project
4.15)เพลง "My Lady" Suburbian, อัลบั้ม ONE
4.16)เพลง "จะจีบก็บอกน่ะ" แนนนี่เบลล์ เกิร์ลลี่ เบอร์รี่
4.17)เพลง "หลงเลย" แบงค์ วงแคลช (2010)
4.18)เพลง "มหานคร" (Mahanakorn Bangkok City) Ft.DaEndorphine
(December 2010)
4.19)เพลง "Cruising" - BKK REMIX - feat. mai (produced by DJ PMX)
4.20)เพลง "ไปให้สุดขอบฟ้า" ยืนยง โอภากุล
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5)ผลงานเพลงด้านซิงเกิ้ล
5.1)LALALA (2015)
5.2)Touch Da Sky (2015)
6)ผลงานด้านรางวัล
6.1)เข้าชิง เอ็มทีวี เอเชีย อวอร์ดส 2006 – สาขาศิลปิ นยอดนิยมประเทศไทย
6.2)แฟตอวอร์ดส - Best Group of The Year
6.3)Seed Awards - Best Group of The Year
6.4)สี สันอวอร์ดส - Best Hip Hop Album of The Year
6.5)AVIMA2009 - Best Hip Hop Group ร่ วมกั บ Dice &Koy9(Mobb-star)
จากฟิ ลิปปิ นส์ (ขันเงิน เนื้อนวล, 2558: ออนไลน์)
จากข้อมูลผลงานดังที่กล่าวมา แสดงให้เห็ นถึงความเชี่ ยวชาญด้านการประพันธ์
เพลงแนวHip-Hop ของคุณขันเงิน เนื้อนวล จึงทาให้เพลงทางบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา บริ ษทั บีบีดีโอ
กรุ งเทพ จากัด ผูว้ างแผนด้านการตลาดและผลิตภาพยนตร์โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่น
หอยเซลล์อบเนยกระเทียมให้ทางบริ ษทั เป็ ปซี่ -โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด ไว้วางใจให้ คุณขันเงิน
เนื้ อนวล แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาแนวเพลงHip-Hopให้ ทาให้ได้เพลงที่มีคุณภาพ ตรง
ตามความต้องการของเจ้าของสิ นค้า และสามารถสร้างความรู ้ สึกสนุ กสนานให้ผูฟ้ ั งเกิ ดอารมณ์
คล้อยตามได้
2.2คุณวศโดม รัศมิทตั ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด
สนุกกับโอรี โอ้เวอร์ชนั่ ภาษาไทย
ผูว้ ิจยั เริ่ มสื บ ค้น จากการค้น หาข้อมู ลทาง Internet แต่ไม่ พ บข้อมู ลบริ ษ ทั น าเข้า
สิ นค้าแต่อย่างใด ผูว้ ิจยั จึงค้นหาข้อมูลจากซองขนม คุกกี้ ตราโอรี โอ้ และโทรศัพท์ไปที่บริ ษทั มอน
เดลิช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัดบริ ษทั ผูน้ าเข้าคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ของประเทศไทยเพื่อ
สอบถามว่าบริ ษทั ใดเป็ นผูแ้ ต่งเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้
เวอร์ ชนั่ ภาษาไทยจนได้ขอ้ มูลว่าเป็ นบริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จากัด ซึ่ งทางฝ่ ายการตลาดขนมคุกกี้
ตรา โอรี โอ้ ให้เบอร์ โทรศัพท์มือถือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารงานลูกค้า (AE หรื อ Account Executive)
บริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จากัด แก่ผูว้ ิจยั จากนั้นผูว้ ิจยั ได้โทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์
ผูป้ ระพันธ์เพลง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารงานลูกค้า ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการประสานงาน
ให้ จนผูว้ ิจยั ได้รับทราบข้อมูลว่าเป็ นคุณวศโดม รัศมิทตั ตาแหน่ง Managing Director บริ ษทั เอฟซี
บี กรุ งเทพ จากัดซึ่ งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารงานลูกค้าให้เบอร์ โทรศัพท์เลขาคุณ วศโดม รัศมิทตั มา
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เพื่อให้ผวู ้ ิจยั ทาการติดต่อประสานงานด้วยตนเอง ผูว้ ิจยั จึงทาการโทรศัพท์ไปหาเลขาคุณวศโดม รัศ
มิทตั เพื่อติดตามผลและนัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้รับการตอบกลับเป็ นอย่างดี คุณวศ
โดม รั ศ มิ ท ัต อนุ ญ าติ ใ ห้ ผู ้วิ จ ัย สามารถเข้า สั ม ภาษณ์ ไ ด้โ ดยตรงภายหลัง จากการลาพัก ร้ อ น
ผูว้ ิจยั มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ คุณ วศโดม รัศมิทตั เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา
10.00น.ณ ห้ อ งประชุ ม บริ ษ ัท เอฟซี บี กรุ งเทพ จ ากัด ทั้งนี้ คุ ณ วศโดม รั ศ มิ ท ัต มี เวลาให้ ผูว้ ิ จัย
สัมภาษณ์ไม่เกิน 30 นาที เนื่องจากมีธุระต่อ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1)โทรศัพท์มือถือโปรแกรมบันทึกเสี ยง เพื่อใช้บนั ทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์
2)กล้องถ่ายภาพ เพื่อใช้บนั ทึกภาพหลังจากที่ผวู ้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์เสร็ จ
3)แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด(Open-ended)เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสัมภาษณ์
4)สมุดสาหรับใช้ในการจดบันทึกข้อมูลที่มีความสาคัญเพิ่มเติม

ภาพที่ 3 คุณวศโดม รัศมิทตั และผูว้ ิจยั
หลังจากทาการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก คุณวศโดม รัศมิทตั แล้วผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่
ได้รับกลับมาวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีที่วางไว้ แต่ในครั้งนั้นข้อมูลที่ได้รับยังไม่สมบูรณ์ละเอียด
ครบถ้วนทุกขั้นตอน เนื่ องจากข้อมูลบางส่ วนที่ผูว้ ิจยั ต้องการ คุณ วศโดม รัศมิทตั ไม่สามารถให้
ข้อมูลและเปิ ดเผยข้อมูลได้ ต่อมาผูว้ ิจยั มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณปริ ญญ์ ปริ ญญาวิวฒั น์กุล ตาแหน่ ง
Creative Grouphead บริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จากัด ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ทางโทรศัพท์ เพื่อเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้รับความร่ วมมืออย่างดี
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ผลงานของ คุณวศโดม รัศมิทตั
คุณวศโดม รัศมิทตั ดารงตาแหน่ง Managing Diretorบริ ษทั เอฟซีบี กรุ งเทพ จากัด
มีประสบการณ์การทางานด้าน Creative มาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี เคยร่ วมแต่งเพลงโฆษณาสิ นค้า
ต่ างๆกับ ศิ ล ปิ นชื่ อ ดัง เช่ น เพลงประกอบโฆษณา น้ ามัน หล่ อ ลื่ น ปตท. กับ คุ ณ แบงค์ วงCash,
เครื่ องดื่ม M150 กับคุณ เสก โลโซ เป็ นต้น (วศโดม รัศมิทตั , สั มภาษณ์ , 12 มิถุนายน 2558)
2.3คุณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ผูผ้ ลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาเลเยอร์ เค้ก ตรา
เอลเซ่ รส วานิลลา
ผู ้วิ จ ั ย เริ่ มจากค้ น หาข้ อ มู ล บริ ษั ท และเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ บริ ษั ท ผู ้ผ ลิ ต
เลเยอร์ เค้กตรา เอลเซ่ รส วานิ ลลา ทาง Internet เว็บไซต์ของบริ ษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ด จากัด(มหาชน)
www.eurofood.co.thจากนั้นโทรศัพท์ไปทางบริ ษทั เพื่อสอบถามว่า บริ ษทั ใดรับผลิตเพลงประกอบ
โฆษณาขนม เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิ ลลา ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รับการความร่ วมมือเป็ นอย่างดี โดย
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาดขนม เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ ให้ขอ้ มู ลมาว่า เป็ นบริ ษ ัท ตัวแทนโฆษณา
(Agency) บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด และให้เบอร์ โทรศัพท์ของบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์
ไทซิ่ง จากัด มาเพื่อให้ผวู ้ ิจยั ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้โทรศัพท์ไปที่บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด และสอบถาม
ว่าใครคือผูป้ ระพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาเลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิ ลลา เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ได้ให้ขอ้ มูลว่า คือ คุณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ Creative Grouphead ผูว้ ิจยั จึงขอสาย
เพื่อคุยกับคุณสุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ แต่ในขณะนั้น คุณสุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ติดภารกิจภายนอกสถานที่
ผูว้ ิจยั จึงขอทาการติดต่อใหม่ไปในภายหลัง ต่อมาผูว้ ิจยั ติดต่อไปทางบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง
จ ากัด อี ก 4 ครั้ ง เพื่ อ ขอติ ด ต่ อ คุ ณ สุ ท ธิ พ งศ์ ภู่ ศิ ริ ฤ ทธิ์ แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้มี โ อกาสพู ด คุ ย เนื่ อ งจากคุ ณ
สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ไม่สะดวกและติดประชุม ในครั้งที่ 5 ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อไปอีกครั้งและมีโอกาสได้
พูดคุยกับคุณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ และทาการขอเบอร์ โทรศัพท์ส่วนตัวไว้ เพื่อติดต่อประสานงาน
โดยตรง ซึ่งคุณสุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ทาการนัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
ผูว้ ิจยั มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ คุณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา
10.30 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จากัด ทั้งนี้คุณสุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ มีเวลาให้
ผูว้ ิจยั เข้าสัมภาษณ์ ประมาณ 30 นาที เนื่องจากมีงานที่ตอ้ งไปคุยกับลูกค้านอกสถานที่
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1)โทรศัพท์มือถือโปรแกรมบันทึกเสี ยง เพื่อใช้บนั ทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์
2)กล้องถ่ายภาพ เพื่อใช้บนั ทึกภาพขณะที่ผวู ้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์
3)แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด(Open-ended)เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสัมภาษณ์
4)สมุดสาหรับใช้ในการจดบันทึกข้อมูลที่มีความสาคัญเพิ่มเติม

ภาพที่ 4 คุณสุทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์และผูว้ ิจยั
หลังจากทาการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากคุณ สุ ทธิ พงศ์ ภู่ ศิริฤทธิ์ แล้ว ผูว้ ิจยั ได้นา
ข้อมูลที่ได้รับกลับมาวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีที่วางไว้ แต่ในครั้งนั้นข้อมูลที่ได้รับยังไม่ละเอียด
ครบถ้ว น เนื่ อ งจากมี เวลาจ ากัด ต่ อ มาผูว้ ิ จ ัย ได้ท าการติ ด ต่ อ ขอข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ทางข้อ ความบน
Facebook แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ผูว้ ิจยั จึงโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งในการสัมภาษณ์
เก็บ ข้อมู ลจากคุ ณ สุ ท ธิ พ งศ์ ภู่ ศิริฤทธิ์ ผูว้ ิจยั ไม่ ส ามารถเก็บ ข้อมู ลได้สมบู รณ์ ละเอี ยดถี่ ถว้ นทุ ก
ขั้นตอน เนื่องจากข้อมูลบางส่ วนที่ผวู ้ ิจยั ต้องการคุณสุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ต่อมา
ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณ สุ ทธิ พงศ์ ภู่ ศิริฤทธิ์ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ในวันที่
27 เมษายน 2559 และ 28 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้รับความร่ วมมืออย่างดี
ผลงานของ คุณสุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์
คุณสุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ดารงตาแหน่ง Creative Grouphead บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์
ไทซิ่ ง จากัดมีประสบการณ์ การทางานด้าน Creative มาเป็ นเวลานานกว่า 10 ปี มีผลงานด้านการ
แต่งเพลงประกอบโฆษณา เช่น เพลงประกอบโฆษณาแลตตาซอย 5 บาท, เพลงประกอบโฆษณา
เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รส วานิ ลลา, เพลงประกอบโฆษณา เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รส มะพร้าว,
เพลงประกอบโฆษณา เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รสใบเตย, เพลงประกอบโฆษณา ขนม ยูโร่ ช็อกโก
พาย เป็ นต้น (สุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์, สั มภาษณ์ , 2 มีนาคม 2558)
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2.การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์เนื้ อหาข้อมูลตามหลักการโต้แย้งแสดงเหตุผลของสตีเฟน ทูลมิน
ในขั้น ตอนกระบวนการผลิ ตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา ตามงานวิ จัยเรื่ อ งกระบวนการ
สร้ างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่ ออกอากาศทางโทรทัศน์ ของดนุ พรรษ์
ยาท้วม โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้รับ จากการสัมภาษณ์ จากผูค้ วบคุมการผลิต(Producer) ในกระบวนการ
ผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนดประเด็นคาถามใน
การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ในทุกขั้นตอน ดังนี้
-ขั้นตอนในการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาเป็ นอย่างไร?
-ในแต่ละขั้นตอนมีประเด็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหม? มีแนวทางการแก้ไขอย่างไร?
-ทีมงานสร้างสรรค์มีใครบ้าง? ทาหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร?
-มีหลักในการสร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาอย่างไร
การวิ เคราะห์ ผ ลงานการผลิ ต เพลงประกอบภาพยนตร์ โ ฆษณาและการน าไปใช้ ง าน
แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.ผลงานการผลิ ต เพลงประกอบภาพยนตร์ โ ฆษณา วิ เคราะห์ จ ากเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ โฆษณาที่มีความสมบูรณ์แล้วว่ามีลกั ษณะของทานองและคาร้องอย่างไร รวมถึงเมื่อนา
เพลงไปประกอบกับภาพยนตร์โฆษณาแล้วเป็ นอย่างไร
2.การนาเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาไปใช้งาน วิเคราะห์โดยการติดตามจากสื่ อ
ต่างๆที่นาเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาไปเผยแพร่
3.การนาเสนอข้ อมูล
ผูว้ ิจยั จะนาเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้ อหา โดยใช้หลักการโต้แย้งแสดงเหตุผล
ของสตีเฟน ทูลมิน เพื่อให้เกิดความรู ้และความเข้าใจ และทราบถึงลักษณะของกระบวนการผลิต
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา สิ น ค้า ประเภท ขนมขบเคี้ยว ซึ่ งประกอบด้วย 1.มัน ฝรั่ งทอด
กรอบ ตรา เลย์ กลิ่ นหอยเซลล์อบเนยกระเที ยม 2.คุ กกี้ ตรา โอรี โอ้ 3.เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รส
วานิลลา โดยเรี ยบเรี ยงและนาเสนอตามรู ปแบบการวิจยั ดังนี้
บทที่ 1 บทนา ที่มาและความสาคัญ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการดาเนินงานวิจยั
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บทที่ 4 กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์
กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
บทที่ 5 กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุก
กับโอรี โอ้
บทที่ 6 กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาเลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รส
วานิลลา
บทที่ 7 สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

