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บทที่ 2
ทวบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “กระบวนการผลิตวีดิทัศนเพื่อใชบนสื่อออนไลน ศูนยเยาวชนบาง
กะป กองนันทนาการ การกีฬาและทองเที่ยว ประจําป 2560” เปนสือ่ ที่ถูกใชเพื่อการประชาสัมพันธ
โครงการใหประชาชนไดมีสวนรวมใน โครงการดังกลาวโดยในการจัดทําโครงงานไดอิงแนวคิดและ
ทฤษฎีดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการทําสื่อวีดีทัศน
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
วิถีการเลาเรื่องของสื่อวีดีทัศน
ทฤษฎีการสงสาร

2.1 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการทําสื่อวีดีทศั น
สื่อวีดีทัศน หรือ วิดีโอ (Video) เปนการนําเอาโทรทัศน (Television) หรือเนื้อหาทาง
วิชาการ นโยบายการประมวลกิจกรรมการดา เนินงาน มาจัดทําเปนรายการสั้นๆ ใชเปนสื่อเพื่อการ
นําเสนอ การ อธิบาย หรือเพื่อจุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่งตามความตองการของผูผลิตวีดีทัศน
ศูนยเยาวชนบางกะปนั้นตองการที่จะทําวีดีโอตัวใหมเพื่อใชในการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล เพื่อ
อัพเดทขอมูลจากขอเดิมที่เคยทําไวเมื่อหลายปมาแลว
2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
2.2.1 การประชาสัมพันธทงั้ ภายในและภายนอกองคกร
การประชาสัมพันธภายใน
การสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีอันดีกับกลุมบุคคลภายในสถาบันเอง อันไดแก
กลุมเจาหนาที่ พนักงาน ลูกจาง รวมตลอดจนถึงคนขับรถภายในองคกร ใหเกิดมีความรักใครกลม
เกลียว สามัคคีกันในกลุม เพื่อนรวมงาน ความสัมพันธอันดีภายในหนวยงานจะมีผลสะทอนไปกับการ
สรางความสัมพันธภายนอกดวยและการสรางความสัมพันธอันดีภายในหนวยงานยังเอื้ออํานวยใหการ
บริการและการดําเนินงานขององคการสถาบัน เปนไปดวยความราบรื่น คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
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การประชาสัมพันธภายนอก
การสรางความเขาใจ และความสัมพันธอันดีกับ ประชาชนภายนอกกลุมตาง ๆ อันไดแก
ประชาชนทั่วไป และประชาชนทีอ่ งคการสถาบันที่เกี่ยวของ เชน ผูนําความคิดเห็น ผูน ําในทององถิ่น
ลูกคาผูบริโภค รวมทั้งชุมชนละแวกใกลเคียง ฯลฯ เพื่อใหกลุมประชาชนเหลานี้เกิดความรู ความ
เขาใจในตัวสถาบัน และ ใหความรวมมือแกสถาบันดวยดีการทําประชาสัมพันธภายนอกภายนอกตอง
เกี่ยวกับ ประชาชนที่มีกลุม ขนาดใหญหรือจํานวนมาก จึงอาจใชเครื่องมือ สื่อสารตาง ๆ เขามาชวย
เผยแพรกระจายขาวสูสาธารณชนดวย อันไดแกสื่อมวลชน (Mass Media) เชน หนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนภาพยนตรเปน ตน ซึ่งปจจุบัน องคการสถาบันตางๆ ก็นิยมใชครื่องมือ
สื่อสารมวลชนเหลานี้เขาชวยในการประชาสัมพันธ
2.2.2 แนววิธีการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
การย้ํา หรือซ้ํา บอย ๆ (Repeating) จะชวยใหเกิดความนาสนใจเพิ่มขึน้ คงทนถาวรมากขึ้น
เหมือน การตอกย้ําหัวตะปูยิ่งติดแนนแมนยํา แตการใชวิธีการนี้ควรระวังวา ถาย้ําบอย ๆ และการทํา
ตอเนื่องกันนาน
อาจถึงจุดอิ่มตัวขึ้นไดถาเมื่อใดถึงจุดอิ่มตัวผลจะลดลงทันทีเพราะผูรับจะเริ่มเบื่อ
หนายหรือชินชา เพราะฉะนั้นถาจะทําอยูเรื่อยๆ ควรใหมีทั้งความตอเนื่องและความหลากหลาย ให
โอกาสผูรับมีสว นรวม (Participation) เชน ในรายการโทรทัศนทใี่ หผชู มรวมรายการดวยจะมีอิทธิพล
ดึงดูดความสนใจไดดีกวาที่ผูจัดรายการจะใหอะไรอยางเดียว การใหผูรบั มีสวนรวม นั้นสามารถทําได
ทั้งรายการบันเทิงและรายการที่ใหความรู
2.3 วิธีการเลาเรื่องของสื่อวีดีทัศน
การตัดตอสื่อวีดีทัศนคือ การลําดับภาพจากวีดีโอที่ถายทา ไวโดยนํา แตละฉากมาเรียงกัน
ตามโครง เรื่องจากนั้นใชเทคนิคการตัดตอใหภาพและเสียงมีความสัมพันธตอเนื่องกัน สื่อวีดีทัศน
“กระบวนการผลิตวีดิทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ ศูนยเยาวชนบางกะป กองนันทนาการ การกีฬา
และทองเที่ยว” เปนการตัดตอ รูปแบบสัมภาษณ (Interview Program format) เปนรายการที่มีผู
ถูกสัมภาษณ เลาเรื่องราวของตัวเองโดยเปนการตอบจากคําถามที่ถูกกําหนดมาไวตั้งแตตน
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2.4 ทฤษฎีการสื่อสาร
เบอรโล (Berlo) เปนผูคิดกระบวนการของการติดตอสื่อสารไวในลักษณะรูป
แบบจําลอง SMCR Model อันประกอบดวยหลักการสื่อสารมีปจจัยพื้นฐานอยู 4 ประการ ตามหลัก
ทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด เค. เบอรโล (David K.Berlo) ซึ่งหมายถึง
S (Source) คือผูที่ทําหนาทีส่ งสาร
M (Message) คือสาร หรือขอมูลขาวสาร (Information)
C (Channel) คือชองทาง หรือสื่อ (Media)
R (Receiver) คือผูรับสาร
1. ผูสง (Source) ตองเปนผูที่มีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ
ใน "การเขารหัส" (encode) เนื้อหาขาวสาร มีทัศนคติที่ดีตอผูรับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรูอยาง
ดีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะสง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของขอมูลนั้นใหเหมาะสม
และงายตอระดับความรูของผูรับตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับผูรับดวย
2. ขอมูลขาวสาร (Message) เกี่ยวของทางดานเนื้อหา สัญลักษณ และวิธีการสงขาวสารนั้น
3. ชองทางในการสง (Channel) หมายถึง การที่จะสงขาวสารโดยการใหผูรับไดรับขาวสาร
ขอมูลโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5หรือเพียงสวนใดสวนหนึง่ คือ การไดยิน การดู การสัมผัส การลิ้ม
รส หรือการไดกลิ่น
4. ผูรับ (Receiver) ตองเปนผูมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ
ใน "การถอดรหัส" (decode) สาร เปนผูที่มีทศั นคติ ระดับความรู และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม
เชนเดียวหรือคลายคลึงกันกับผูสงจึงจะทําใหการสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นไดผล
ตามลักษณะของ S M C R Model นี้ มีปจ จัยสําคัญที่มคี วามสําคัญตอขีดความสามารถของ
ผูสงและผูรับทีจ่ ะทําใหการสือ่ ความหมายนั้นไดผลสําเร็จหรือไมเพียงใด ไดแก
1.ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผูสงและผูรับควรจะ
มีความชํานาญในการสงและการรับสารเพื่อใหเกิดความเขาใจกันไดอยางถูกตอง
2. ทัศนคติ (Attiudes) เปนทัศนคติของผูสงและผูรับซึ่งมีผลตอการสื่อสาร ถาผูสงและผูร ับมี
ทัศนคติที่ดีตอกันก็จะทําใหการสื่อสารไดผลดี ทั้งนี้เพราะทัศนคติยอมเกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับซึ่งกัน
และกันระหวางผูสงละผูรับดวย

6

3. ระดับความรู (Knowledge Levels) ถาผูสงและผูรับมีระดับความรูที่เทาเทียมกันก็จะทํา
ใหการสื่อสารนั้นลุลวงไปดวยดี แตถาหากความรูของผูสง และผูรับมีระดับที่แตกตางกัน ยอมจะตองมี
การปรับความยากงายของขอมูลที่จะสงในดานของความยากงายของภาษาและถอยคําสํานวนที่ใช
4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Culture Systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต
ละชาติเปนสิ่งที่มีสวนกําหนดพฤติกรรมของประชาชนในชาตินั้น ซึ่งเกี่ยวของไปถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแตละชาติยอมมีความแตกตางกันไป
รูปแบบของการสื่อสาร แบงไดเปน 2 รูปแบบคือ
1 การสื่อสารทางเดียว (One - Way Communication) เปนการสงขาวสารหรือการสือ่
ความหมายไปยังผูรับแตเพียงฝายเดียว โดยที่ผูรับไมสามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate
response) ใหผูสงทราบได แตอาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผูสงภายหลังได เชน
การฟงวิทยุ หรือการชมโทรทัศน
2 การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เปนการสื่อสารทีผ่ ูรับมีโอกาส
ตอบสนองมายังผูสงไดในทันที โดยที่ผูสงและผูรับอาจจะอยูตอหนากันหรืออาจอยูคนละสถานที่ แต
ทั้งสองฝายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโตตอบกันไปมา โดยที่ตางฝายตางผลัดกันทําหนาที่เปนทั้ง
ผูสงและผูรับในเวลาเดียวกัน เชน การพูดโทรศัพท
การประชุม เปนตน

