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บทที ่1 

บทนํา 

        

    1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

ปัจจุบนัการส่ือสารมีการเจริญเติบโตอยา่งมาก พร้อมช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ

การส่ือสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีทาให้การส่ือสารเป็นไปไดง่้ายในยุคปัจจุบนั จนทาํ

ให้เกิดการสร้างสังคมใหม่ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดทุ้กท่ีทุกเวลา หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ โซเชียลเน็ตเวร์ิค 

(Social Network) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ท่ีผูค้นสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารหรือความสนใจ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองราวต่างๆร่วมกนัไดอ้ยา่งเสรี ทาํใหเ้ครือข่าย

สังคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งการแบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก   

การเขียนเป็นงานศิลปะท่ีคนเขียนไม่ใช่ศิลปินก็ทาํได ้การเขียนท่ีไดรั้บการฝึกฝนจะทาํให้ ความคิด

เฉียบคมมากข้ึน ท่ีสาํคญัตอ้งอ่านงานเขียนของคนอ่ืน ศึกษาเทคนิคการนาํเสนอ ศิลปะการใชภ้าษา อรรถรส

ในการเขียน เพือ่นาํไปปรับใชใ้นงานเขียนของตน บทความมีคนอ่านหรือไม่ ผูเ้ขียนตอ้งทราบกลุ่มเป้าหมาย 

ตอ้งเขียนเพื่อผูอ่้านไม่ใช่ตนเอง การเขียนเร่ืองใดเป็นท่ีถูกใจผูอ่้าน ก็เปรียบเสมือนเราไดแ้สดงความเคารพ

ในตวัผูอ่้าน 

การเขียนสคริปต์รายการ (Script Program) นับว่ามีความสําคญัอย่างยิ่ง เป็นหัวใจของการผลิต 

ผูเ้ขียนบท (Script Writer) นอกจากจะมีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ดา้นต่างๆ เขา้ใจธรรมชาติการรับรู้

หรือการเรียนรู้ของมนุษยมี์ความจาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งอาศยับทหรือสคริปต ์(Script) เพราะ สคริปตจ์ะเป็น

ตวักาํหนดกระบวนการทาํงานทุกอยา่งของการทาํงาน วตัถุประสงค์หลกัของการเขียนสคริปต์รายการ คือ 

การนาํสคริปตร์ายการนั้นมาผลิตเป็นช้ินงาน  

 

วตัถุประสงค์โครงงานเพื่อศึกษาขั้นตอนการเขียนสคริปต์ เพื่อโปรโมทรายการของบริษทั Bright 

TV จาํกดั กรณีศึกษา รายการ ทุบประเด็น และปล่อยหมดั บนส่ือโซเชียล Facebook page เพื่อทาํการศึกษา

เทคนิคในการหาคาํพูดต่างๆ การดูรายการต่างๆ การหาแหล่งอา้งอิง (Reference) และทาํความเขา้ใจ ใน

เน้ือหาของรายการเพื่อนาํมาคิดในการสร้างคาํพูด (Wording) สร้างส่ิงท่ีน่าสนใจ เพื่อทาํการศึกษา หน้าท่ี

ส่วนหน่ึงของครีเอทีพใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทผ้ลของโครงงานสามารถเขา้ใจถึงวธีิการทาํรายการจนถึง 
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กระบวนการผลิตอีกดว้ย ผลสําเร็จท่ีไดม้าทาํให้บริษทัไดน้าํส่ิงท่ีเขียนลงในไปสคริปต์ ไปทาํการ

ผลิตเพื่อเป็นงานคุณภาพต่อไป 

  

    1.2 วตัถุประสงค์ของรายงาน 

1.2.1 เพื่อตอ้งการศึกษาขั้นตอนการทาํสคริปต ์และ Content เพื่อโปรโมทรายการ ปล่อยหมดั ของ

บริษทั Bright Tv  บนส่ือโซเชียล Facebook page                  

1.2.2 เพื่อตอ้งการศึกษาเทคนิคการทาํสคริปต ์และ Content เพื่อโปรโมทรายการ ปล่อยหมดั  ของ

บริษทั Bright Tv บนส่ือโซเชียล Facebook page 

1.2.3. เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนในการทาํงานอยา่งเป็นระบบ และการประสานงานภายในองคก์ร 

  

    1.3 ขอบเขตของรายงาน 

เพื่อศึกษาขั้นตอนการคิด concept คิดเน้ือหา  การสร้างรูปแบบContent ข่าวต่างๆ ในการโปรโมท

โฆษณาข่าวผ่าน  Facebook page Bright Tv  โดยขอบเขตการศึกษาอยู่ระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 

สิงหาคม 2561   

          ศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนการคิดโฆษณาโปรโมทรายการทั้งหมด และรวบรวมเน้ือหาของงาน และทาํ

รายงานสหกิจ 

 

    1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ไดท้ราบถึงขั้นตอนการทาํ สคริปต ์และ Content  เพื่อโปรโมทรายการ ปล่อยหมดั  ของบริษทั 

Bright Tv บนส่ือโซเชียล Facebook page Bright Tv 

1.4.2 ได้ทราบถึงเทคนิคการทาํและการคิดเรียบเรียง สคริปต์ และ Content เพื่อโปรโมทรายการ 

ปล่อยหมดั ของบริษทั Bright Tv บนส่ือโซเชียล Facebook page Bright Tv 

1.4.3 ไดท้ราบถึงขั้นตอนการโปรโมทรายการผา่นส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 
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ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

               ในการศึกษาขั้นตอนการเขียนสคริปตข์่าวในรายการและ ทาํคอนเทนทเ์พื่อโปรโมทรายการต่างๆ

ในส่ือออนไลน์ผ่าน Facebook fangpag ของ Bright Tv มุ่งเน้นการนําเสนอคอนเทนท์ในรูปแบบของ

ขอ้ความบรรยายให้มีความแปลกใหม่  สร้างสรรค ์เพื่อดึงดูดผูใ้ชง้าน Facebook ใหเ้กิดความสนใจท่ีนาํไปสู่

การกดติดตามเพจของรายการBright Tv ซ่ึงทั้งหมดน้ีผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมา

นาํเสนอในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

              2.1 ความหมายของส่ือออนไลน์  

              2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์  

              2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดออนไลน์  

              2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 

 

 2.1 ความหมายของส่ือออนไลน์  

          ส่ือออนไลน์ คือส่ือรูปแบบใหม่ (New Media) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ช้งานทุกมุมโลกให้

ปรากฏบนอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต่อผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ

สมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์ส่ือสารๆอ่ืนๆท่ีรองรับการเช่ือมต่อ โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกรับส่ือต่างๆผ่าน

อุปกรณ์ท่ีกล่าวถึงเพื่อเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร และความบนัเทิงต่างๆ  

              

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์  

          การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการการถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิด จาก

ผูส่้งสารโดยผา่นส่ือต่างๆไปยงัผูรั้บสาร เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงผูใ้ชบ้ริการ

เขา้ด้วยกนัเป็นสังคมอีกสังคมหน่ึง ผ่านการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออาํนวยความสะดวกในการ

เผยแพร่ขอ้มูล หรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ความสนใจร่วมกนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นแหล่งขอ้มูล

ขนาดใหญ่ท่ีผูใ้ช้สามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ถือเป็นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์สากลท่ีเช่ือมต่อเขา้ด้วยกนั โดยใช้มาตรฐานการส่ือสารเดียวกนัเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร 

และสืบคน้ขอ้มูลจากเครือข่ายต่างๆ ดงันั้นอินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลกมาไว้

ด้วยกนั กล่าวคือ การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์เป็นการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ท่ีเช่ือมต่อกนัโดยระบบ

อินเทอร์เน็ต โดยการส่ือสารนั้นเป็นได้ทั้ง ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ตวัอกัษรต่างๆ ทั้งน้ีผูศึ้กษาได้นา
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แนวคิดการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์มาใชใ้นการอธิบายการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง การเขียนคอนเทนท์

เพื่อโปรโมทในส่ือออนไลน์ผา่นทางเพจ Facebook ของ Bright Tv 

 

    2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดออนไลน์  

ความหมายของการตลาดออนไลน์ เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีนาเอาเทคโนโลยีต่างๆท่ีทนัสมยัเขา้

มาเป็นส่ือกลาง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ ท่ีเช่ือมโยงด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการ

ถ่ายทอดขอ้ความจากองคก์รไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

    2.3.1 รูปแบบของการตลาดออนไลน์  

  การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทาการตลาดในส่ือออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, 

โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อทาํใหสิ้นคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกั

เพิ่มมากข้ึน โดยใชว้ิธีต่างๆในการโฆษณาเวบ็ไซต์หรือ โฆษณาขายสินคา้ท่ีจะนาํสินคา้ของเราไปเผยแพร่

ตามส่ือออนไลน์ เพื่อให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้และเกิดความสนใจ จนกระทัง่เขา้มาใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ของเราใน

ท่ีสุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทาํไดห้ลายช่องทาง ดงัน้ี  

2.3.1.1 Search Engine Marketing คือการตลาดบน Search Engine เป็นการทาํให้สินคา้ของเราติด

อนัดบัการคน้หาในลาํดบัแรกๆ ซ่ึงจะทาให้เราถูกคน้พบไดง่้ายและถูกคลิกไดบ้่อยกวา่เวบ็ไซตท่ี์อยูด่า้นล่าง

หรืออยูใ่นหนา้ถดัไป แบ่งออกเป็น SEO (การทาํเวบ็ไซตข์องเราใหติ้ดอนัดบัของ (Google) กบั PPC (การซ้ือ 

Ads บน Google)  

2.3.1.2 Email Marketing คือ การตลาดท่ีทาผ่านอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชัน่ต่าง ๆ ถึงลูกคา้ท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดท่ีตน้ทุนต่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการตลาดในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัเป็นการทาํ

การตลาดท่ีตรงกลุ่ม และสามารถเขา้ถึงผูรั้บภายในเวลาอนัรวดเร็ว  

2.3.1.3 Social Marketing คือ การตลาดท่ีทาผ่าน Social Network ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest ฯลฯ ซ่ึง Social Marketing กาํลงัไดรั้บความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูง

กวา่แหล่งออนไลน์ประเภทอ่ืน  

 

กล่าวคือ การตลาดออนไลน์เป็นการมุ่งหวงัสร้างผลิตภณัฑ์สินคา้ของภายในองค์กรให้เป็นท่ีรู้จกั

โดยใช้เทคนิคการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผูท่ี้ใช้บริการส่ือสังคมออนไลน์เกิดความ

สนใจ โดยใชเ้วบ็ไซตเ์คร่ืองมือช่วยคน้หา (Google.com) ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดการตลาดออนไลน์มาใช้

ในการอธิบายการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง การเขียนคอนเทนทเ์พื่อโปรโมทในส่ือออนไลน์ผา่นทางเพจ 

Facebook ของ Bright Tv  (อา้งอิงจาก การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร?. (ออนไลน์) ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
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     2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการสํารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนคอนเทนท์เพื่อโปรโมทในส่ือออนไลน์ผ่านเพจ 

Facebook ของ Bright Tv ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกนั ผูเ้ขียนจึงได้รวบรวมงานวิจยัท่ีมีแนวคิด

ใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้งกบัการใชอิ้นเทอร์เน็ตไว ้ดงัน้ี  

ปิโยรส นะประสิทธ์ิ (2549) ไดท้าการศึกษาเร่ืองแผนการตลาดสําหรับเวบ็ไซตt์haibabyname.com 

พบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีสําคญัไดแ้ก่กลุ่มครอบครัวทนัสมยัท่ีตอ้งการตั้งช่ือหรือเปล่ียนช่ือให้กบัสมาชิกใน

ครอบครัว แผนการตลาดท่ีเหมาะสมของเว็บไซต์คือกลยุทธ์การตลาดระยะสั้ น ไดแ้ก่การพฒันารูปแบบ

เวบ็ไซตใ์หเ้ป็นเวบ็ไซตท์นัสมยั ปรับปรุงฐานขอ้มูลช่ือดี การปรับปรุงบริการให้เหมาะสมกบัราคาท่ีกาํหนด 

การยกเลิกช่องทางการจดัจาหน่อยท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้และการเพิ่มการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก สาํหรับกล

ยทุธ์การตลาดระยะยาวเพื่อการพฒันาเวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ือง  (อา้งอิงจาก ปิโยรส นะประสิทธ์ิ. ๒๕๔๙.) 

พรศิริ สุทธิรัตน์ชัยชาญ (2553) ทาการศึกษาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือทางการ

ตลาดออนไลน์ของเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑ์หัตถกรรมไทย เพื่อศึกษาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ

ทางการตลาดออนไลน์ของเวบ็ไซตผ์ลิตภณัฑ์หตัถกรรมไทย โดยเฉพาะระบบร้านคา้เสมือน และไดก้าํหนด

องค์ประกอบในการทาธุรกิจเชิงพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการ

วางแผนธุรกิจ 2) องคป์ระกอบดา้นความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 3) 

องค์ประกอบด้านเน้ือหาการออกแบบเวบ็ไซต์ 4) องค์ประกอบด้านการประชาสัมพนัธ์เว็บไซต์และการ

บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อการจดัการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือทางการตลาด

ออนไลน์ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ (อา้งอิงจาก พรศิริ สุทธิรัตน์ชยัชาญ. ๒๕๕๑) 
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รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 สถานทีต่ั้ง  

ช่ือสถานประกอบการ บริษทั ไบร์ททีว ีจาํกดั  

223/2 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

Tel: 02 583 9595 

Email: HR@brighttv.co.th 223/2  

 

 

 

รูปท่ี 3.1 โลโกบ้ริษทั  บริษทั ไบร์ททีว ีจาํกดั 

 

    ประวติัของบริษทั ไบร์ททีว ีจาํกดั 

ไบรท์ทีวี (องักฤษ: Bright TV) เป็นช่องโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ซ่ึงผลิตโดยบริษทั ไบรท์ทีวี จาํกดั 

(เดิมคือ บริษทั สามเอ มาร์เก็ตติง จาํกดั) เสนอรายการข่าวสารท่ีเจาะลึก และสาระบนัเทิงรวมถึงละครชุด 

โดยเร่ิม ทดลองออกอากาศ ในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษทัไบรทที์ว ีจาํกดั ในช่ือ บริษทั 3 เอ มาร์เก็ต

ต้ิง เดิม มีประสบการณ์ในการผลิตรายการให้กบั ททบ. 5 มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นรายการ ข่าว 5 หน้า 1, 

บนัเทิง 5หนา้ 1 และ Gossip บนัเทิง 5 
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ไบรท์ทีวี ภายใตส้โลแกน “ชีวิตดี ดูไบรท์ ทีวี” มีจุดยืนในการนาํเสนอข่าวสารท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ 

และอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณท่ีดีของส่ือมวลชน รวมถึงนาํเสนอรายการสาระความรู้,สารคดี, รายการ

ทอลค์โชว ์ท่ีเกาะติดประเด็นดงัท่ีสังคมกาํลงัให้ความสนใจ ผา่นทางช่องทางการรับชมท่ีหลากหลาย เพื่อให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ผ่านทางช่องทาง online ไม่ว่าจะเป็นทาง website, 

facebook, YouTube เฉพาะตวัเลขใน YouTube ในปี 2560 มีคนเขา้ไปดูรวมกวา่ 965 ลา้นคร้ัง 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.2 นาง เบญจวรรณ รังษีธนานนท ์ประธานกรรมการบริหาร  บริษทัไบรทที์ว ีจาํกดั 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.3 แผนท่ีรูปภาพท่ี บริษทัไบรทที์ว ีจาํกดั 
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ภาพประกอบท่ี 3.4 ภาพถ่ายดา้นหนา้หนา้ตึกสถานี  บริษทัไบรทที์ว ีจาํกดั 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.5 ช่องทางการติดต่อกบับริษทัผา่นเวบ็ไซต ์https://www.brighttv.co.th 
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ภาพประกอบท่ี 3.6 ช่องทางการติดต่อผา่นแฟนเพจFacebook 

https://www.facebook.com/BrightTV20/ 

 

    3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทัไบรท์ทีวี จาํกดั  เป็นธุรกิจส่ือและการให้บริการขอ้มูล ผลิตภณัฑ์และบริการของธุรกิจส่ือ

และการใหบ้ริการขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่  

 

3.2.1 กลุ่มธุรกจิบริการเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนที ่และเวบ็ไซต์ (Mobile Internet Business)  

กลุ่มขอ้มูล (Mobile)            ประเภทบริการ  

ข่าว (News)                         ข่าวบนัเทิงกอซซิป ข่าวทัว่ไป ข่าวเศรษฐกิจ รายงานผลกีฬา 

สารสนเทศ                          การพยากรณ์ดวงชะตา ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล  

Interactive TV                     ร่วมกบัสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

 

 

https://www.facebook.com/BrightTV20/
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    3.2.2 กลุ่มธุรกจิส่ืออนิเทอร์เน็ต (Internet) มีรูปแบบบริการ คือ 

บริการ Online Video Portal ผา่นเวบ็ไซต ์www.brighttv.co.th คอมมูนิต้ีเวบ็ไซต ์และแหล่งรวบรวม

วีดีโอขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยนาเสนอข้อมูลและสาระบนัเทิงหลากหลายประเภท ทั้งขอ้มูลท่ี

ผูใ้ช้บริการเป็นผูเ้ผยแพร่ (User Generated Content) และขอ้มูลท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิต และเผยแพร่ (Content 

Provider) ครอบคลุมเน้ือหาในหมวดบนัเทิง ผูห้ญิง ผูช้าย ข่าว กีฬา ดนตรี ภาพยนตร์ พยากรณ์ดวงชะตา 

และอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยผูบ้ริโภคสามารถรับชมไดท้ั้งทางคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตทีวี แท็บเล็ต และ

สมาร์ทโฟนท่ีรองรับการเช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือ โมบายอินเทอร์เน็ต เพื่อมุ่งตอบสนอง

ไลฟ์สไตล ์และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีนิยมคน้หาและรับขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

    3.2.3 กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์ (Publishing)  

เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายนิตยสารบนัเทิงรายสัปดาห์ และรายเดือน ของ นิตยสารกอซซิปสตาร์ 

(Gossip Star) เป็นนิตยสารบนัเทิงแนวปาปารัซซ่ี (Paparazzi) ฉบบัแรกในประเทศไทย วางจาหน่ายเป็นราย

สัปดาห์  

    3.2.4 กลุ่มธุรกจิส่ือทวี ี(TV)  

ปัจจุบนัมีช่องรายการ 1 ช่องคือ ช่อง 20 ไบรทที์วี ภายใตส้โลแกน “ชีวิตดี ดูไบรท ์ทีว”ี มีจุดยืนใน

การนาํเสนอข่าวสารท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ และอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณท่ีดีของส่ือมวลชน รวมถึงนาํเสนอ

รายการสาระความรู้,สารคดี, รายการทอลค์โชว ์ท่ีเกาะติดประเด็นดงัท่ีสังคมกาํลงัใหค้วามสนใจ 

     

    3.3 ค่านิยมหลกั (Core Value)  

กลุ่มบริษทัไบร์ททีวีเช่ือ และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้าง Content ท่ีมีคุณค่าให้กบัลูกคา้ ทั้งน้ี Content ท่ีดีจะ

เกิดข้ึนไดต้อ้งเร่ิมตน้ท่ีบุคลากร ซ่ึงจะตอ้งยดึถือค่านิยมหลกัในการปฏิบติังานร่วมกนั อนัไดแ้ก่  

3.3.1 ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) มีความคิดสร้างสรรคท่ี์ทนัสมยั (Modern) อาจะเป็นความคิด

ใหม่ หรืออาจเกิดจากการปรับปรุงต่อยอดส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมให้ดียิ่งข้ึน ตอ้งเป็นความคิดท่ีเป็นผลดี (Positive) ต่อ

งาน และต่อบริษทั และสามารถนาํมาปรับใช ้(Practical) หรือต่อยอดใหง้านมีคุณค่าสูงสุด ทั้งต่อองคก์ร และ

ต่อลูกคา้  
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3.3.2 การทางานเป็นทีม (Teamwork) ทาํงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้ งในสายงาน

เดียวกนั และขา้มสายงาน มีนา้ใจ (Spirit) ท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น อีกทั้งยนิดีท่ีจะรวมพลงั (Synergy) ของตนเขา้

กบัทีม เพื่อท่ีจะทางานใหส้าํเร็จ (Success) ตามเป้าหมาย  

          

3.3.3 การใฝ่เรียนรู้ (Learning) กระตือรือร้น (Energetic) ท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ รอบตวั มุ่งมัน่ท่ีจะ

เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (Continuous) รวมไปถึง มีใจรักท่ีจะแบ่งปัน (Sharing) ความรู้ให้กบั

คนอ่ืน และใหก้บัองคก์ร 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.7 ค่านิยมหลกัของบริษทั 
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3.4 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ให้บริการหลกัขององค์กร  

ผลิตส่ือท่ีใหค้วามบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ อาทิ ส่ือออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์รวมถึงสถานีโทรทศัน์ และ

สถานีวทิย ุ

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.8 Logo ช่องโทรทศัน์ 

 

 

3.5 ตําแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

นกัศึกษาสหกิจปฏิบติังานเป็นฝ่ายการตลาดออนไลน์  

ช่ือ : นายวรีวฒัน์ พโนรัตน์  

รหสันกัศึกษา : 5804620006 

คณะ : นิเทศศาสตร์ ภาควชิาการโฆษณา  

 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ดูแล Social media ของ Bright Tv คิดเน้ือหาและคดัเลือกเน้ือหามานาํเสนอ และคิดสคริปตข์่าวและ  

Poster เพือ่โปรโมทรายการ 

 

 



13 

 

3.6 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  

นาย พสุธร  บุญยะวนิช ตาํแหน่ง Co-Producer 

 

 

3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

3.7.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 (รวม 15 สัปดาห์) 

3.7.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.  

 

 

3.8 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

3.8.1 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงานสําาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ 

สัปดาห์ที ่1 - ฟังคาํอธิบายงานแผนการทาํงานของทีมงาน รายการBright Tv จากพี่เล้ียง

วา่มีหนา้ท่ีการทาํงาน และตอ้งทาํอะไรบา้งในตลอดการฝึกงานน้ี 

- ฝึกดูข่าวต่างๆ การใชค้าํ การจดัวางเรียบเรียงประโยค 

- ฝึกดู Content   จากแหล่งต่างๆ ในส่ือออนไลน์ 

- ศึกษาส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการ ในการมาทาํข่าว หรือ content ใหโ้ดนใจ 

- ทาํ Content แลว้เสนอพี่ๆในทีมงาน  

สัปดาห์ที ่2 - ออกกองไปศึกษาการทาํงานเก่ียวกบัการทาํข่าว และรายละเอียดข่าวใน

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป 

- เขียน Contetnt ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาวยัทาํงานท่ีตอ้งเจอ ลงเพจ Bright Tv 

สัปดาห์ที ่3 - เขียนสคริปตข์่าว กระแสโซเชียล ใหร้ายการปล่อยหมดั 
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สัปดาห์ที ่4 - เขียน Contetnt ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ลงเพจ Bright Tv 

สัปดาห์ที ่5 - เขียนสคริปตข์่าว อุทกภยัอนัตราย ใหร้ายการปล่อยหมดั 

- เขียน Contetnt ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองอาหาร ลงเพจ Bright Tv 

สัปดาห์ที ่6 - เขียนสคริปตข์่าว การเมือง ใหร้ายการปล่อยหมดั 

- เขียน Contetnt ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านของหวาน ลงเพจ Bright Tv 

สัปดาห์ที ่7 - ออกกองไปทาํข่าวเก่ียวกบั รถชนเด็กตาย 

- คิด Poster โปรโมท เก่ียวกบัเกาะติดสถานการณ์พิเศษ 13ชีวิต ทีมหมูป่า 

ลงเพจ รายการทุบประเด็น 

สัปดาห์ที ่8 - เขียน Contetnt ขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลตวัเอง ลงเพจ Bright Tv 

- สร้าง Poster โปรโมท เก่ียวกบัโศกนาฏกรรมเรือล่ม ลงเพจ รายการทุบ

ประเด็น 

สัปดาห์ที ่9 - ออกกองไปทาํข่าวเก่ียวกบั เหตุโจรแอบขโมยของ เสียหายหลายแสน 

- คิด Poster โปรโมท เก่ียวกบัอดีตนกัร้องสาวเกือบตายเพราะศลัยกรรมท่ี

เกาหลี ลงเพจ รายการทุบประเด็น 

สัปดาห์ที ่10 - เขียนสคริปตข์่าว เร่ืองความเช่ือต่างๆ ใหร้ายการปล่อยหมดั 

- คิด Poster โปรโมท เก่ียวกบัความเช่ือ ลงเพจ รายการทุบประเด็น 

สัปดาห์ที ่11 - เขียน Contetnt ขอ้มูลเก่ียวกบัมลพิษจากขยะ ลงเพจ Bright Tv 

สัปดาห์ที ่12 - เขียนสคริปตข์่าวเร่ืองร่างทรง ใหร้ายการปล่อยหมดั 

- คิด Poster โปรโมท เก่ียวกบั ร่างทรง ลงเพจ รายการทุบประเด็น 

สัปดาห์ที ่13 - เขียนสคริปตข์่าว เก่ียวกบัธรรมมะ ใหร้ายการปล่อยหมดั 

- เขียน Contetnt ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพร่างกาย ลงเพจ Bright Tv 

สัปดาห์ที ่14 - เขียน Contetnt ขอ้มูลเก่ียวกบัแม่ ลงเพจ Bright Tv 
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สัปดาห์ที ่15 - คิด Poster โปรโมท เก่ียวกบั ปัญหาการตั้งด่านของตาํรวจลงเพจ รายการ

ทุบประเด็น 

- เขียน Contetnt ขอ้มูลเก่ียวผอีาํ ลงเพจ Bright Tv 

สัปดาห์ที ่16  

ตารางที ่3.1 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงานสําาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

3.9อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.9.1อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

     (1) เคร่ือง Notebook 

3.9.2อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

     (1) Social Live wirecast 

    (2) Microsoft Word 2010 

3.9.3 เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

    (1) สมุดจด 1 เล่ม 

    (2) ปากกา1ดา้ม 

 



บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงาน 

 

   4.1 ผลของการปฏิบัติงานและรายละเอยีดของรายงาน  

การปฏิบติังานทั้งหมดไม่วา่จะเก่ียวขอ้งหรือไม่กบัการปฏิบติังาน หลงัจากฝึกสหกิจศึกษาทาให้รู้ถึง

ประสบการณ์การทาํงานจริง ผลท่ีไดรั้บคือความรู้ เทคนิคต่าง ๆ การทาํงานท่ีเป็นมืออาชีพ  

จากการท่ีผูจ้ดัทาํเขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจกบับริษทั ไบร์ททีวี จาํกดั ท่ีเป็นบริษทัดา้นความบนัเทิงต่าง ๆ 

ผูจ้ดัทาํไดฝึ้กปฏิบติังานสหกิจในตาํแหน่งการการตลาดออนไลน์ เพื่อโปรโมทเน้ือหาต่าง ๆ จากในองคก์รสู่

สาธารณะ โดยความรับผดิชอบจะอยูท่ี่การคดัเลือกเน้ือหา และเรียบเรียงหวัขอ้ใหม่ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ

โดยใชแ้อพพลิเคชัน่ Facebook บน Page Bright Tv ทั้งรายการ ปล่อยหมดั และ 

 

    4.2 ขั้นตอนการทาํงาน 

 การคิด  Content หรือเรียบเรียงเขียนสคริปต์ข่าวต่างๆให้รายการ ให้เพจ Bright Tv  จะต้อง

ทาํการคน้ควา้ขอ้มูลทั้งหมด มารวมกนัและเรียบเรียงเขียนในแบบของตวัเอง  แลว้แหล่งขอ้มูลตอ้งเป็นความ

จริงและมีความน่าเช่ือถือได ้

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.1 โลโกร้ายการ ปล่อยหมดั Bright Tv 

 

 4.2.1  การเขียนสคริปข่าวโซเชียล 

การเขียนสคริปข่าวลงโซเชียลโดยการหาข่าวดงัๆท่ีเป็นกระแสหรือมีการแชร์กนัเยอะๆ มาทาํข่าว

ลงโซเชียลในรายการปล่อยหมดั เพื่อแชร์ลง เพจ Bright Tv มีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1)ทาํการหาข่าวท่ีดงัๆ ของวนันั้น ดูจากการแชร์เป็นหลกั และมีการพูดถึงบนส่ือโซเชียลอยา่งมาก

นั้นเอง  

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.2 ยกตวัอยา่งข่าวโซเชียล   

 

 

2)เม่ือหาไดแ้ลว้ จะทาํการส่งเสนอไปในกลุ่มไลน์ ของรายการ วา่จะทาํอนัน้ี 
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ภาพประกอบท่ี 4.3 ทีมงานทาํการส่งล้ิงเคสข่าวท่ีจะทาํ เสนอลงกลุ่มไลน์ของรายการ 

 

 

 

 

3) เม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้ จะทาํการทกัขอ้ความ หรือ โทรหาจากแหล่งขอ้มูล เพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อมา

เขียนสคริปตข์่าวนั้นเอง และจะมีการขออนุญาตจากแหล่งขอ้มูล หรือเจา้ของขอ้มูลเสมอ 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.4 การทกัแชทสอบถามไปยงัเจา้ของเหตุการณ์ 

 

4) นาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีสืบจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทั้งรูปภาพ และวิดิโอ เก่ียวกบัข่าวท่ีจะทาํ มาคิดเรียบเรียง

ใหม่ เป็นในแบบตวัเอง  โดยตอ้งมีความ Creative ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งมากในส่วนน้ี 
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ภาพประกอบท่ี 4.5 การเขียนสคริปตล์งในโปรแกรม  Micosoft word 

 

 

5) เม่ือเขียนสคริปต์ข่าวเสร็จแลว้ จะทาํการส่งเขา้ไปในกลุ่มไลน์ เพื่อให้หัวหน้ารายการ นาํไปใส่ใน รัน

ดาวน์ หรือ สคริปตร์ายการนั้นเอง วา่ข่าวแต่ละข่าวจะอยู่เบรคไหน และมีโฆษณาลูกคา้ช่วงเบรคไหนบา้ง

นั้นเอง 
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ภาพประกอบท่ี 4.6 การส่งสคริปตข์่าว และรูปภาพวดิิโอลงกลุ่ม 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.7 ข่าวท่ีถูกโพสตล์งในเวป็ไซท ์Bright Tv หมวดข่าวโซเชียล แชร์ไปยงัเพจ Bright Tv 
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4.2.2 การ Live steam รายการบน Facebook page Bright Tv ของรายการปล่อยหมัด 

          1) ขั้นตอนแรกเตรียมตวัในห้องส่งสัญญาณก่อน รายการเขา้ช่วง 5โมง โดยการเปิดโปรแกรม Social 

Live wirecast และทาํการ set program   ใหเ้รียบร้อย 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.8  ห้องส่งสัญญาณ 

 

ภาพประกอบท่ี 4.9  โปรแกรม Social Live wirecast ไปยงัส่ือ Facebook 
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2) ขั้นตอนต่อตอ้งทาํการ set link ใหโ้ปรแกรมเช่ือมต่อกบั link facebook   โดยการ นาํล้ิงเฟสไปใส่

ในตวัโปรแกรม เพื่อ live นั้นเอง 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.10  ล้ิงสตรีม ของFacebook สาํหรับการ Live สด 

       

3) ขั้นตอนน้ีคือการ สลบั layer  ช่อง คือรายการจะมีช่วงเบรค  พอถึงเวลาเบรกเราก็จะทาํการ cut 

และกดคลิกไปยงั layer ช่องพกัโฆษณานั้นเอง โดยจะมี MCR(คนควบคุมการปล่อยสัญญาณของรายการ) 

คอยบอกเรานั้นเองวา่จะถึงเบรคหรือยงั 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.11  โปรแกรม Live 
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4) ตรงน้ีก็จะเป็นมุมมองของคนท่ีเขา้มาดู Live   ยกตวัอย่างข่าวในรูป ก็จะเป็นข่าวท่ีผมไดท้าํการ

เขียนสคริปตต่์างๆข้ึนมาให ้ผูป้ระกาศข่าวอ่านออกอากาศนั้นเอง  

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.12 หนา้จอเวลา Page Facebook live 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรูปผลและข้อเสนอแนะ 

    5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

หลงัจากท่ีไดป้ฏิบติังานในบริษทั ไบรท ์ทีวี จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัให้บริการดา้นความบนัเทิงต่าง ๆ 

โดยไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานในตาํแหน่งครีเอทีฟ คดัเลือกคอนเทนท ์นาํมาเรียบเรียงใหม่ ก่อนเผยแพร่สู่

สาธารณะ บน Page Facebook ได้รับรู้ขั้นตอนการทาํงาน และเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในการทาํงาน และยงั

สามารถนาํเอาผลงานไปใชเ้ผยแพร่ไดจ้ริงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ซ่ึงความรู้ท่ีไดศึ้กษา

ในสถานประกอบการและในมหาวิทยาลยันั้นแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก ในสถานประกอบการจะไดรั้บคาํติ

ชมจากผู ้ใช้งานส่ือต่างๆทันที และสามารถปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถนําเอา

ประสบการณ์การฝึกปฏิบติังานสหกิจจากสถานประกอบการไปใช้ในการการประกอบอาชีพในภายภาค

หนา้ ระยะเวลา 4 เดือนท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติัสหกิจ ไดเ้ก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์อยา่งเตม็ท่ี เป็นการ

พิสูจน์ความสามารถจากการท่ีไดศึ้กษาในชั้นเรียน สามารถดึงความรู้นั้นมาใชใ้นการทาํงานและแลกเปล่ียน

ความรู้กบัเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการณ์มากมาย การปฏิบติังานในคร้ังน้ีไดท้ั้งความรู้ เทคนิค การ

เลือกใชค้าํ การเลือกเวลาในการเผยแพร่ ซ่ึงทาใหผ้ลงานท่ีออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

สรุปผลเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นบทท่ี 1 วา่หลงัจากการดาํเนินงานเสร็จส้ินลงแลว้ ผล

ท่ีไดรั้บเป็นอยา่งไร ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ เกิดประโยชน์ต่อองคก์รอยา่งไร  

5.1.1 ไดศึ้กษาขั้นตอนการสร้างคอนเทนต ์ คดัเลือกคอนเทนท ์และขั้นตอนการนาํเสนอผา่นส่ือโซ

เชียล Facebook Page หรือบน เวป็ไซท ์ไบร์ททีว ีจาํกดั            

5.1.2 ไดเ้รียนรู้เทคนิคการสร้างขอ้ความใหโ้ดนใจผูบ้ริโภคจากเน้ือหา ก่อนการนาํเสนอ 

 

ตลอดระยะเวลาท่ีดูแลการทาํContent ของข่าวในรูปแบบต่างๆ ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 

Network) คิดว่าตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวต้ั้งแต่แรก ในการคิดคอนเทนต์ข่าว เรียบเรียงใหม่ในรูปแบบ

ของคาํบรรยายาท่ีตอ้งอาศยั เทคนิคการสร้างขอ้ความใหโ้ดนใจผูบ้ริโภค รวมไปถึงเทคนิคการเผยแพร่ต่างๆ 

ท่ีไดรั้บความรู้จากพีเ่ล้ียงท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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    5.2 ขีดจํากดัหรือปัญหาของงาน 

ในการทาํงานฝ่ายครีเอทีฟ คอนเทนตก์บับริษทั ไบร์ท ทีวีจาํกดั นั้นเป็นการทาํงานจริง ผลงานท่ี

ผลิตไวมี้จาํนวนมากใชเ้ทคนิคหรือเคร่ืองมือในโปรแกรมท่ีไดเ้รียนรู้มาจากทางมหาวทิยาลยั  

    5.3 ข้อเสนอแนะแนวทาง  

การเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะควรระมดัระวงัขอ้ความเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พระบรมวงศานุวงศ ์ข่าวในพระราชสานกัต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง จะไม่สามารถ

เปล่ียนเน้ือหา หรือหวัขอ้ข่าวได ้

 

5.4 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิ  

5.4.1 ไดค้วามรู้และประสบการณ์การทาํงานจริงในสถานประกอบการจริง  

5.4.2 ไดใ้ชเ้ทคนิคความรู้ท่ีเรียนมาในการทางานจริง  

5.4.3 ไดแ้ลกเปล่ียนเทคนิคความรู้ท่ีเรียนมากบับุคลากรของสถานประกอบการ  

5.4.4 เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น  

5.4.5 ฝึกความรับผดิชอบและการตรงต่อเวลา  

5.4.6 ฝึกความอดทนจากแรงกดดนัต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในสถานท่ีทางาน  

5.4.7 ใชเ้ทคนิคท่ีไดเ้รียนรู้มาจากสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
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