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บทคัดย่อ 

 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง “ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวทิยอุลับั้มรวมเพลง

ฮิตของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาขั้นตอนการ

ผลิตสปอตโฆษณาวทิยุอลับั้มรวมเพลงฮิตของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน)  

ปี พ.ศ. 2561 และศึกษารูปแบบของสปอตโฆษณาวทิยอุลับั้มรวมเพลงฮิตของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 

จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 

ผลของการศึกษาพบวา่ ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวทิยอุลับั้มรวมเพลงฮิตของ บริษทั จีเอม็

เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การเตรียมขอ้มูล 2) รับมอบหมายการทาํ

สคริปสปอต 3) เขียนสคริปและคดัเลือกเพลงจากระบบของบริษทั 4) จองห้องบนัทึกเสียงผลิตสปอต

โฆษณา 5) บนัทึกเสียงสปอตโฆษณา 6) ตดัต่อเสียงดว้ยโปรแกรม Pro Tools  7) ออกอากาศ ส่วน

รูปแบบของสปอตโฆษณาวทิยอุลับั้มรวมเพลงฮิตของทางบริษทั เป็นสปอตรูปแบบ Loose Spot มีความ

ยาว 30 วนิาทีต่อ 1 เร่ือง และออกอากาศช่วงคัน่ระหวา่งรายการต่างๆท่ีออกอากาศ 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ ภายใน บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั 

(มหาชน) ไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการครีเอทีฟเพื่อใหมี้ความชาํนาญ เพื่อท่ีจะนาํไปปรับ

ใชใ้นการกา้วเขา้สู่การทาํงานแบบมืออาชีพ  

  

คําสําคัญ : สปอตโฆษณา / สปอตโฆษณาวิทย ุ/ อัลบั้มรวมเพลงฮิต 
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บทที1่  

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัส่ือหลายชนิดไดป้รับปรุงช่องทางการนาํเสนอ ใหส้อดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องมนุษยท่ี์

เปล่ียนไป รวมถึงการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน        ส่ือวทิยเุป็นอีกส่ือหน่ึงท่ีปรับปรุงการนาํเสนอ จะเห็นวา่ใน

อดีตผูด้าํเนินรายการจะใชไ้มคพ์ูดฝ่ายเดียวและผูฟั้งจะตอ้งโทรเขา้มา เพื่อท่ีจะส่ือสารกบัผูด้าํเนิน

รายการ แต่ในยคุปัจจุบนัผูฟั้งสามารถเห็นหรือตอบโตผู้ด้าํเนินรายการไดผ้า่นทาง ทีว ีโดยการส่ง SMS 

หรือ Facebook โดยตอบโตผ้า่นทาง Comment โดยผูด้าํเนินรายการจะใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์,

โทรศพัทมื์อถือ,กลอ้งในห้องออกอากาศเขา้มาช่วย และเพื่อใหต้อบสนองกบัการใชง้านของมนุษยใ์น

ปัจจุบนัรวมถึงการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนดว้ย 

แมปั้จจุบนัส่ือวทิยจุะพฒันาการออกอากาศ เช่น Green Wave 106.5 FM , EFM 104.5 และ 

CHILL ONLINE และสถานีวทิยอ่ืุนๆอีกมากมายท่ีพฒันาและเพิ่มวธีิการนาํเสนอ โดยการใชช่้องทาง

ออกอากาศใหม่ เช่น ออกอากาศผา่นทางโทรทศัน์เพื่อใหเ้ห็นภาพพร้อมกบัเสียง ออกอากาศผา่นทาง

โซเชียลเน็ตเวร์ิคท่ีสามารถใชค้อมพิวเตอร์ หรือใชมื้อถือเขา้มารับชมและผูฟั้งสามารถตอบโตไ้ดท้นัที 

แต่ไม่วา่จะเพิ่มช่องทางในการออกอากาศมาหลายช่องทางแต่ก็ยงัคงใชส้ถานีออกอากาศ เป็นการ

ออกอากาศหลกัเช่นเดิม 

 จะเห็นวา่ส่ือวทิยจุะมีสปอตโฆษณาหลากหลายลกัษณะ เช่น สปอตเพื่อการประชาสัมพนัธ์ให้

ทราบถึงขอ้มูลต่างๆ สปอตโฆษณาเพื่อโนม้นา้วใจใหซ้ื้อสินคา้ สปอตเพื่อการเชิญชวนใหม้าร่วมงาน 

เป็นตน้ และสปอตโฆษณาวทิยสุามารถสร้างรายไดใ้หก้บัสถานีได ้ ดว้ยการเก็บค่าโฆษณาตามอตัรา

มาตรฐานของสถานีนั้นๆหรือตามความสั้นและยาวของสปอตโฆษณา 

 จากการท่ีไดม้าศึกษางานตาํแหน่ง Creative ท่ี บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) เพื่อ

เขา้ใจระบบในการทาํงานและเพื่อนาํไปสร้างสรรคง์านโฆษณาไดอ้ยา่งมืออาชีพ ทางบริษทัให้

ความสาํคญักบัการท่ีใหเ้ราไดป้ฏิบติังานจริง ไดท้ดลองทาํดว้ยตนเองและใหเ้รียนรู้ถึงปัญหารวมถึง

กระบวนการทาํงานจริงท่ีจะตอ้ง 



1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 ศึกษาขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวทิยอุลับั้มรวมเพลงฮิตของ บริษทั จีเอม็เอ็ม แกรมม่ี 

จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 

1.2.2 ศึกษารูปแบบของสปอตโฆษณาวทิยุอลับั้มรวมเพลงฮิตของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 

จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 

 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

การศึกษาขั้นตอนการผลิตและการศึกษารูปแบบของสปอตโฆษณาวทิยอุลับั้มรวมเพลงฮิต  

ของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) ปี พ.ศ.2561 

โดยขอบเขตการศึกษาจะอยูใ่นระหวา่ง วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 ศึกษาเก่ียวกบั

การคิดสคริปสปอตโฆษณา ขั้นตอนการผลิต รูปแบบของสปอตโฆษณาและการรวบรวมเน้ือหาเพื่อการ

ทาํเล่มรายงานสหกิจ 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวทิยุอลับั้มรวมเพลงฮิตของ บริษทั จีเอม็เอม็ 

แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 

1.4.2 ทราบถึงรูปแบบของสปอตโฆษณาวทิยุอลับั้มรวมเพลงฮิตของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 

จาํกดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 

 



บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 ลกัษณะทัว่ไปของการโฆษณา 

 การโฆษณา (Advertising) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด แมว้า่ 

การโฆษณาจะก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย แต่ในขณะเดียวกนัการโฆษณาจะสามารถกระตุน้ยอดขายให ้

มากข้ึน การโฆษณาจะมีผลทาํใหก้ารลดตน้ทุนในการผลิต อนัเน่ืองมาจากการประหยดัจากการผลิต

จาํนวนมาก จากเหตุผลเหล่าน้ีมีผลทาํใหกิ้จการไดรั้บกาํไรมากข้ึน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2540, น. 106) 

 

2.2 ประเภทของการโฆษณา  

ส่ือโฆษณา ส่ือโฆษณาคือเคร่ืองมือทางการตลาดชนิดหน่ึง ท่ีมีหนา้ท่ีนาํพาข่าวสารท่ีผูโ้ฆษณา

ตอ้งการให ้ ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้และเกิดความตอ้งการในสินคา้ การท่ีผูโ้ฆษณาจะประสบความสาํเร็จ

ทางดา้นการ ส่ือสารผูโ้ฆษณาควรท่ี จะรู้จกัลกัษณะของส่ือโฆษณาแต่ละชนิดเพื่อให้เกิดการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ ส่ือโฆษณาท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไปไดแ้ก่ หนงัสือพิมพนิ์ตยสาร วทิยุโทรทศัน์ส่ือดงักล่าวเป็น

ส่ือ หลกัท่ีใชก้นัเป็นส่วนมากในงานโฆษณา เน่ืองจากเป็นส่ือมวลชนท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคจาํนวนมาก 

ดงันั้นในการวางแผนการใชส่ื้องบประมาณดา้นส่ือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีส่ือเหล่าน้ีเป็นอนัดบั

แรกสาํหรับส่ือ ณ จุดซ้ือ แผน่พบั ใบปลิว ส่ือนอกสถานท่ีเช่นแผน่ป้ายต่างๆจะมีความสาํคญัในฐานะ

เป็นส่ือสนบัสนุน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการเตือนความจาํผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ตวัย ํ้า

สารโฆษณาจากส่ือหลกัซ่ึงไดโ้ฆษณาไปแลว้นัน่เอง ส่ือโฆษณามีประเภทดว้ยกนัดงัน้ี  

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์Printed Media Advertising  ไดแ้ก่ นิตยสาร Magazine , หนงัสือพิมพ ์

Newspaper 

2. ส่ือกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising ไดแ้ก่ โทรทศัน์ Television  , วทิย ุ

Radio , โรงภาพยนตร์ Cinema , อินเทอร์เน็ต Internet  



3. ส่ืออ่ืนๆ Other Media Advertising ไดแ้ก่ ส่ือกลางแจง้ Outdoor media , ส่ือทางยานพาหนะ , 

Transit media ส่ือโฆษณา ณ จุดซ้ือ Point of purchase (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2545, น.207) 

 

2.3 การโฆษณากบัส่ือวทิยุกระจายเสียง  

วทิยกุระจายเสียง (Radio) เป็นส่ือท่ีไดย้นิเฉพาะเสียง แต่เสียงนั้นไม่มีภาพ ผูฟั้งตอ้ง จินตนาการ

ภาพเองจากเสียงผูป้ระกาศ ดงันั้น เสียงจะตอ้งสร้างภาพใหไ้ด ้ โดยส่ือวทิยกุระจายเสียง จะตอ้งไม่ควร

ใชค้วามคิดอะไรท่ีซบัซอ้นในการนาํเสนอ เพราะบุคคลเม่ือฟังเสียงอยา่งเดียวโดยไม่เห็นภาพจะไม่

สามารถฟังอะไรทีละหลายประเด็นได ้ ขณะเดียวกนัโฆษณาทางวทิยท่ีุดีไม่ควรจะเป็นการประกาศโดย

ใชผู้ป้ระกาศเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะจะทาํใหไ้ม่น่าสนใจ ตอ้งมีคาํพูดท่ีเด่นชดัหรือมี เพลงประกอบ

เพื่อใหช่้วยดึงดูดผูฟั้งไดแ้มว้า่จะเป็นการใชโ้ฆษณาเพียงอยา่งเดียว 

ลกัษณะของโฆษณาท่ีดีทางส่ือวทิยกุระจายเสียง  

1. สามารถสร้างจินตนาการใหก้บัผูฟั้งไดม้ากท่ีสุด ดว้ยการใชเ้สียงพูด เสียงดนตรี และ

เสียง ประกอบ  

2. ควรนาํเสนอแง่คิดเพียงแง่เดียว เพราะเป็นการยากท่ีจะใหผู้ฟั้งเขา้ใจสินคา้ในหลายๆ 

มุมดว้ยการไดย้นิเพียงเสียง แต่ไม่ไดเ้ห็นภาพ  

3. มีการเลือกใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีฟังโฆษณา และควร

เป็นประโยคสั้น ๆ เขา้ใจง่าย ท่ีเนน้ส่ือสารในลกัษณะการสนทนาหรือพูดคุยกบัผูฟั้งเพื่อสร้าง 

ความรู้สึกคุน้เคยและเป็นกนัเอง  

4. ควรมีการเนน้ย ํ้าช่ือตราสินคา้เสมอ เพื่อใหผู้ฟั้งรับถึงตราสินคา้  

5. การใชเ้สียงประกอบ อนัไดแ้ก่ เสียงเพลง เสียงดนตรี หรือ เสียงประกอบอ่ืน ๆ จะ

ช่วย สร้างบรรยากาศและความต่อเน่ืองในงานโฆษณาได ้ 



6. เลือกสถานีรายการ และช่วงเวลาท่ีไดอ้อกอากาศใหต้รงกบัเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายฟัง  

รายการวทิย ุ

7. ควรพิจารณาเลือกผูป้ระกาศท่ีมีนํ้าเสียงเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวความคิดและ

เน้ือหาท่ีนาํเสนอในบทโฆษณา (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2545, น.207) 

 

2.4 รูปแบบของสปอตโฆษณาทางส่ือวทิยุกระจายเสียง  

1. Loose Spot เป็นลกัษณะของสปอตโฆษณาท่ีมีการสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองราวต่างๆ ท่ีกาํหนด

ข้ึนมาเพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ ความยาวเฉล่ียโดยทัว่ไปประมาณ 30 วนิาทีต่อ 1 เร่ือง  

2. In Program เป็นลกัษณะของสปอตโฆษณา ท่ีอยูใ่นช่วงของการสนบัสนุนกิจกรรม ของ

รายการวทิย ุซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  

2.1 Jingle In Program เป็นลกัษณะของสปอดตสั้นๆ ท่ีบางคร้ังอาจจะมีแค่ช่ือ ของ

สินคา้เท่านั้น ซ่ึงมาจาการท่ีสินคา้เขา้ไปมีส่วนร่วม In Program กบักิจกรรมท่ีรายการมีอยูแ่ลว้

โดยความยาวเฉล่ียโดยทัว่ไปประมาณ 5-8 วนิาทีต่อ 1 คร้ัง  

2.2 Sponsor In Program เป็นลกัษณะของการท่ีเจา้ของสินคา้เป็นผูคิ้ดกิจกรรมใน

รายการข้ึนมาเองเพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในรายการวทิย ุโดยความยาวเฉล่ียโดยทัว่ไป 

ประมาณ 1-2 นาทีต่อ 1 คร้ัง 

  3. Scoop ลกัษณะของการสร้างเร่ืองราวใหมี้ความต่อเน่ืองและก่ียวพนักนักบัสินคา้ท่ีลง 

โฆษณา อาจเป็นการสมมติสถานการณ์ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ข้ึนมาเพื่อใหมี้ความน่าสนใจ ความยาว โดย

เฉล่ีย 1 นาที หรือตามแต่ขอ้ตกลงระหวา่งเจา้ของสินคา้กบัเอเยนซีผูส้ร้างสรรคบ์ทโฆษณาและ รายการ

ท่ีซ้ือโฆษณา (เสรี วงษม์ณฑา,2540, น.208) 

 

 



2.5 รูปแบบของบทโฆษณาทางส่ือวทิยุกระจายเสียง  

 

ส่ือโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงน้ีเนน้ใชป้ระสาทสัมผสัทางหูในการรับสาร ดงันั้นส่ิงท่ี

นาํเสนอจะตอ้งชดัเจนและสามารถนาํเสนอส่ิงท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น สามารถทาํใหผู้ฟั้งเขา้ใจใน

ส่ิงท่ีตอ้งการเสนอโดยรูปแบบของการเขียนบทโฆษณาทางวทิยท่ีุนิยมกนัประกอบดว้ย 

 

2.5.1 บทโฆษณาที่เน้นหนักคุณภาพของสินค้าโดยตรง จะเป็นลกัษณะของการเนน้คุณสมบติั

ของสินคา้เพียงอยา่งเดียว 

ตัวอย่าง  

ผู้ประกาศ : วนัน้ี... ดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจใส่ใจในทุกความตอ้งการ

คดัเลือกใบชาสดๆจากไร่ดว้ยความพิถีพิถนั และการผลิตเขม้งวดกบั

ทุกๆ อยา่งแมแ้ต่กบัตวัเอง เราจึงไดช้าเขียวท่ีไดม้าตรฐานภายใตก้าร

ใส่ใจในทุกขั้นตอนจนไดม้าเป็น “อิชิตนัออร์แกนิกส์ กรีนที”  

Sfx  : เสียงดนตรีประกอบยิง่ใหญ่  

ผู้ประกาศ  : อิชิตนั ออร์แกนิกส์ กรีนทีชาเขียว ชงจากใจ 

 

2.5.2 บทโฆษณาในลกัษณะการพูดสนทนา เป็นการพูดคุยถึงคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ 

นั้น ๆ ตัวอย่าง  

ญ 1 : เอ่อ.....คือวา่  

ช 1 : ขอโทษนะครับตอนน้ีไม่วา่ง  

ญ 1 : เอ่อ..... คือ... คือ...  



ช 1 : ขอโทษจริง ๆ ครับ ตอนน้ีไม่วา่งจริง ๆ  

ญ 1 : เอ่อ..... คือ... จะบอกวา่  

ช 1 : ก็บอกแลว้ไงครับ วา่ตอนน้ีไม่วา่ง  

ญ 1 : แค่จะบอกวา่ วนัน้ีเดอะมอลลรั์บปีใหม่ลดมากกวา่ 50% ทุกชั้นทุกแผนก วนัน้ี

ถึง 31 มกราคมน้ีค่ะ อา้ว...ไปไหนละ?  

Sfx : เสียงดนตรีประกอบแบบวิง่ไปอยา่งรวดเร็ว “ฟ้ิวววว”  

ผู้ประกาศ : เป็นใครก็ตอ้งวา่ เพราะเดอะมอลลมิ์ดไนทเ์ซลลท่ี์ลดแบบไม่ตอ้ง รอ..ร้อ... 

รอ... เดอะมอลล ์อาณาจกัรแห่งความสุขทุกครอบครัว 

 

2.5.3 บทโฆษณาในลกัษณะการสร้างสถานการณ์ เปรียบเร่ืองราว หรือจาํลองกิจกรรม อยา่ง

หน่ึงอยา่งใด อาทิ ละคร เกมโชว ์เพื่อเรียกร้องความสนใจ  

ตัวอย่าง  

ช 1 : ท่านผูฟั้งครับ วนัน้ีผมเอกราช ขอยอมรับครับวา่ผม..........  

“อม” จริงๆ ครับ ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นวงการผม “อม” มาตลอด บอลยโูรผมก็อม บอลโลก 

พรีเมียร์ลีก ไทยลีก ผม “อม” หมดเลย ผมขอขอสารภาพเลยนะครับวา่ผมน่ีชอบ 

“อม”......................... ฟิชเชอร์แมน เฟรนด ์จริง ๆ เลยครับ ก็ฟิชเชอร์แมน เฟรนด ์รส

เขา้ถึงใจ  

Sfx : เสียงฉีกซอง  

ช 1 : อ้ืม........  

ผู้ประกาศ : ฟิชเชอร์แมน เฟรนดบ์รรเทาอาการระคายคอจากองักฤษ 



 

2.5.4 บทโฆษณาโดยใช้เพลง อาจเป็นคาํร้องทาํนองแต่งใหม่เลย หรือใชเ้น้ือหาของสินคา้และ 

บริการไปอิงกบัทาํนองเพลงท่ีมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ เป็นการสร้างการจดจาํไดเ้ป็นอยา่งดี  

ตัวอย่าง  

เน้ือเพลง : แล็คตาซอย 5 บาท 125 มิลลิลิตร ปริมาณคบักล่อง เตม็ท่ี ด่ืมไดด่ื้มดี ใคร ๆ 

ก็ชอบ เด็ก ๆ ก็ชอบ ด่ืมไดด่ื้มดี ด่ืมแล็คตาซอย 5 บาท  

ประกาศ : วนัน้ี ใคร ๆก็ด่ืม แล็คตาซอย 5 บาท เพิ่มปริมาณไม่เพิ่มราคา 

 

2.6 องค์ประกอบของบทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสียง 

ส่วนนํา (Lead) หมายถึงส่วนเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัของบทโฆษณาประเภทวทิยกุระจายเสียง ไดแ้ก่

คาํพูด เสียงประกอบ เสียงเพลง หรือเสียงดนตรี ท่ีถูกนาํมาใชเ้ป็นส่วนนาํ เป็นส่วนแรกท่ีผูฟั้งไดย้นิ ซ่ึง

จะทาํหนา้ท่ีดึงดูดความสนใจผูฟั้งตั้งแต่เร่ิม 

ตัวอย่างที ่1 ส่วนนําด้วยคําพูด  

ญ 1   : หวัใจของริตา้.... ไม่วา่งแลว้ล่ะค่ะ หอ้งซา้ย กอ้งไปดว้ยเพลงสก็อต หอ้งขวา 

ก็ไวเ้ก็บกระโปรงลายสก็อต ส่วนหอ้งบน ก็ไวใ้ส่หมวกลายสก็อต หอ้งล่าง มี

ไวเ้ก็บผา้พนัคอลายสก็อต ริตา้...สก็อตทั้งตวั ฮิๆๆ (หวัเราะเบาๆ)  

สก็อตท่ีวา่เน่ียะ... สก็อตคอลลาเจนอีต่างหากค่ะ ท่ีประกอบไปดว้ยวติามินอี

และคอลลาเจน สกดัจากปลาทะเลนํ้าลึก สก็อตคอลลาเจนอี อีกระดบัของการ

ดูแล  

ตัวอย่างที ่2 ส่วนนําด้วยเสียงประกอบ  

Sfx  :  เสียงเคาะระฆงั เกร๊ง!!!!!  



ช 1   : ยกท่ี 1 เร่ิมข้ึนแลว้ ฝ่ายนํ้าเงินเร่งบุก ฮุคเขา้ไปฝ่ายแดง  

Sfx   : เสียงบรรยากาศของคนเชียร์มวย  

ช 1   : ฝ่ายนํ้าเงินฮุคเขา้ไป โอโ้ห!!.... โอโ้ห!! มีเสียว มีเสียว โอโ้ห!! แต่ก็ยงัแทงไป

ไม่ย ั้ง ฝ่ายแดงรีบพุง่ออกตวัมาแลว้พน่ลมใส่หนา้ อยา่งจงัเบอ้เร่อ  

Sfx   : เสียงบรรยากาศของคนเชียร์มวย ช 1 ฝ่ายน ้าเงินเจอของจริงแบบน้ีหนา้จงังงั

ไปเลย!!!! Sfx   : เสียงโห่ร้องของคนเชียร์มวย  

ผูป้ระกาศ : ถา้กล่ินปากทลายส่วนอ่ืนขนาดน้ี เห็นทีตอ้งใชซ้อลค ์เหงือกดีฟันดี ซอลค์

...เคม็แต่ดี 

เน้ือหา (Copy) ไดแ้ก่ ขอ้ความโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํพดูวลีหรือ

ประโยค ท่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ท่ีตอ้งการนาํเสนอในโฆษณา 

ตัวอย่าง  

ช 1   : ชีวติผม ไม่มีค่าอะไรแลว้  

ช 2   : สม  

ช 1   : ก็ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าเทอม ค่าโทรศพัท ์ค่าผอ่นบา้น ค่างวดรถ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า

การกุศล ค่าผอ่นตูเ้ยน็ค่ายบีูซี ค่าบตัรเครดิต....โฮ.....(พูดเร็วข้ึนเร่ือยๆ) ก็จ่ายท่ี

เคาน์เตอร์เซอร์วสิ...หมดแลว้  

ช 2   : อ่อ...  

Sfx   : ดนตรีสนุกสนาน ประกาศค่าอะไรก็จ่ายไดเ้คาน์เตอร์เซอร์วสิ รับชาํระกวา่ 

280 รายการ 5,000 สาขา ทัว่ประเทศ  

Sfx   : เสียงยงิบาร์โคต Jingle เพลง เคาน์เตอร์เซอร์วสิ สะดวกจ่ายใกลทุ้กเวลา  



ช 1   : ผมไม่เหลือค่าอะไรใหจ่้ายอีกแลว้ 

 

เสียงประกอบ (Sound) ไดแ้ก่เสียงพูด บทสนทนา เพลง เสียงดนตรี เสียงประกอบต่าง ๆ ท่ีใช้

ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ ต่ืนเตน้เร้าใจ ใหก้บัโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียง เราสามารถ แบ่ง

ออกเป็น  

3.1 เสียงประกอบท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง นํ้าตก คล่ืนซดั เป็นตน้  

3.2 เสียงประกอบท่ีสร้างข้ึนเลียนแบบสถานการณ์จริง เช่น ประตูปิด แกว้แตก เปิดกระป๋อง 

เป็นตน้  

3.3 เสียงประกอบตามสถานการณ์ เช่น เสียง ต้ึง!! เสียง แป่ว!! เป็นตน้  

3.4 เสียงดนตรีประกอบ มีเฉพาะดนตรี ไม่มีเน้ือร้อง  

3.5 เสียงเพลงประกอบ มีทั้งเน้ือร้องและเสียงดนตรี 

 

2.7 คําศัพท์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการเขียนบทโฆษณาประเภทวทิยุกระจายเสียง 

Ann. / ANNC (Announcers) ผูป้ระกาศหรือโฆษก เป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารงานโฆษณา

วทิยทุาํหนา้ท่ีอ่านบทโฆษณา และเป็นผูส้รุปประเด็นทั้งหมดในการโฆษณา มีความสาํคญัมากในบท 

โฆษณาทางวทิย ุ 

SFX. (Sound Effect) เสียงประกอบทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารเพื่อสร้างจินตนาการใหก้บั ผูฟั้งใน

งานโฆษณาทางวทิย ุโดยสามารถเป็นไปไดท้ั้งเสียงประกอบจากธรรมชาติ เชน เสียงฟ้าร้อง เสียงฝนตก 

เสียงนํ้าไหล หรือเสียงประกอบท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น เสียงปิดประตู เสียงเดิน เสียง กระจกแตก เป็นตน้  



Music. ดนตรี หรือ เพลงประกอบทาํหนา้ท่ีในการเพิ่มสีสัน และจงัหวะ เพื่อให้เกิด อารมณ์

ความรู้สึกคลอ้ยตามในงานโฆษณาทางวทิย ุ หากไม่มีจะทาํใหง้านโฆษณาทางวทิยเุงียบ จนเกินไป ไม่

เกิดความน่าสนใจ แต่ในโฆษณาทางวทิยบุางประเภทก็อาจไม่ตอ้งใชด้นตรี หรือเพลงประกอบเลยก็ได ้ 

V. (Voice) เสียงของผูป้ระกาศหญิงหรือชายท่ีเป็นตวัละครสมมติหรือตวัแสดงท่ีก าหนดข้ึน ถา้

มีมากกวา่หน่ึงคน ถา้เป็นเสียงผูช้ายนิยมใช ้ ช.1, ช.2, ช.3, ช.4,.... หรืออาจระบุช่ือของตวัละครไวท่ี้

วงเล็บดา้นหลงั เช่น ช.1 (ณเดชน์), ช.2 (มาริโอ)้ เป็นตน้ ถา้เป็นเสียงผูห้ญิงนิยมใช ้ญ.1, ญ.2, ญ.3, ญ.

4,.... หรืออาจระบุช่ือของตวัละครไวท่ี้วงเล็บดา้นหลงั เช่น ญ.1 (ดอกโศก), ญ.2 (ลาํยอง) เป็นตน้ (จริยา 

ปันทวงักูร. 2551, น.213) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนประกอบของโครงสร้างการสร้างสรรค์บทโฆษณาประเภทวทิยุกระจายเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสร้างการสร้างสรรคบ์ทโฆษณาประเภทวทิยกุระจายเสียง 



ภาพท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่งบทโฆษณาประเภทวทิยกุระจายเสียงของ Big C 

 



 



บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

ช่ือบริษทั : บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน)   ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 50 ชั้น 31 อาคาร จีเอม็เอม็ 

แกรมม่ี เพลส  ถนนสุขมุวทิ  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110  ติดต่อสอบถามขอ้มูล 0-

2669-9000  

Facebook : GMM Grammy Official / Grammy Big 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนท่ี / ท่ีตั้ง บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 Logo ของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 3.3 Logo ของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ีบ๊ิก 

 

 

 

 

 



3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นธุรกิจบนัเทิงและเป็น

บริษทัเดียวท่ีครบวงจรท่ีสุดของประเทศไทย ทางบริษทัครอบคลุมทั้งธุรกิจเพลง,วทิย,ุโทรทศัน์,

ดาวเทียม,ส่ือส่ิงพิมพ,์การจดักิจกรรมพิเศษ หรือ อีเวน้ท ์ ธุรกิจบอร์ดแคสต้ิง รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆอีก

มากมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจาํแนกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจใหญ่ คือ 

1. กลุ่มธุรกิจหลกั ประกอบดว้ย 

- ธุรกิจเพลง ธุรกิจสินคา้เพลงและช่องทางการจดัจาํหน่าย ธุรกิจดิจิทลัคอนเทนต ์

ธุรกิจบริหารและจดัเก็บลิขสิทธ์ิ ธุรกิจโชวบิ์ซ และธุรกิจบริหารศิลปิน 

- ธุรกิจดิจิทลัทีว ีจาํนวน 2 ช่องไดแ้ก่ ช่อง ‘GMM 25’ ซ่ึงเป็นช่องรายการทัว่ไปความ

คมชดัปกติ (Standard Definition) และช่อง ‘One31’ ซ่ึงเป็นช่องรายการทัว่ไปความคมชดัสูง 

(High Definition) 

2. กลุ่มธุรกิจอ่ืน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสนบัสนุนและต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจหลกั เพื่อสร้างการเติบโต

ใหก้บักลุ่มบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมัน่คงในระยะยาว ประกอบดว้ย 

- ธุรกิจวทิย ุ

- ธุรกิจภาพยนตร์ 

- ธุรกิจโฮม ชอ้ปป้ิง 

- ธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 

ทั้งนี้รายละเอยีดตามรายธุรกิจเป็นดังนี ้

 

 

 



1. กลุ่มธุรกจิหลกั 

1.1 ธุรกจิเพลง  

ดาํเนินการภายใตโ้มเดล “การใหบ้ริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตั้งแต่การ

คดัเลือกศิลปิน การผลิตงานเพลง การทาํการตลาด การบริหารคอนเทนตเ์พลง และการจดัจาํหน่ายสินคา้

ทั้งทาง Physical และ Digital โดยมุ่งเนน้ท่ีจะผลิตแนวเพลงท่ีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีศิลปิน นกัร้อง และนกัแสดง มากกวา่ 300 คน และมีเพลงท่ีเก็บรวบรวม

ไวก้วา่ 40,000 เพลง ทั้งน้ีธุรกิจเพลงสามารถจาํแนกออกเป็น 5 ธุรกิจยอ่ยไดแ้ก่ 

ธุรกิจสินค้าเพลง (Physical Products) และช่องทางการจัดจาํหน่าย (Distribution) 

ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจสินคา้เพลงยงัคงมุ่งเนน้ผลิตผลงานทั้งเพลงสตริง และเพลงลูกทุ่ง 

ใหก้บัศิลปินดงัทุกคนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภคทุกประเภท 

รวมถึงมีการทาํอลับั้มรวมเพลงท่ีไดรั้บความนิยมในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ของปี โดยบริษทัวาง

แนวทางการสร้างสรรคน์าํเสนอเพลงใหเ้ป็นสากลมากข้ึน เพื่อขยายฐานผูฟั้งกลุ่มใหม่ ๆ อาทิ 

เพลงลูกทุ่งก็ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นท่ีนิยมในระดบัสากลเหมือนเพลงป๊อบ ในส่วนของ

ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้เพลงนั้น บริษทัฯ ดาํเนินการจดัจาํหน่ายทั้งปลีกและส่ง โดยจะ

เนน้การกระจายสินคา้ใหแ้ก่ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่รายใหญ่ (Modern Trade) ร้านคา้ส่ง และผูค้า้

ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทัว่ประเทศ พร้อมจดัตั้งหน่วยเคล่ือนท่ีซ่ึงกระจายอยูใ่น

งานแสดงสินคา้ และแหล่งชอ้ปป้ิง รวมถึงการขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์และคอลเซ็น

เตอร์อีกดว้ย 

ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 

เทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ทาํใหก้ลุ่มธุรกิจเพลง มีการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภค

และสร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มบริษทัฯ มากข้ึน โดยการนาํคอนเทนตเ์พลงมาแปลงเป็นรูปแบบ

ดิจิทลัเพื่อกระจายไปสู่เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ต และผูป้ระกอบการภายนอก 

โดยใหบ้ริการดาวน์โหลดประเภทต่างๆ เช่น เสียงเรียกเขา้ (Ringtone) เสียงรอสาย (Ringback 

Tone) เพลงเตม็ (Full Song) และมิวสิควดีีโอ (Full MV) ทั้งแบบรายเพลง (A la carte) และแบบ

เหมาจ่ายรายเดือน (Subscription Service) ผา่นช่องทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี *123 แกรมม่ีไดห้มด



เลย แอพพลิเคชัน่ 123GMM ทั้งบนระบบ iOS และ Android เวบ็ไซต ์www.gmember.com และ 

iTunes Store นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดบริการให้ฟังเพลงผา่นระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่

จาํเป็นตอ้งดาวน์โหลด (Music Streaming) ผา่นแอพพลิเคชัน่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีลูกคา้สามารถรับฟังเพลงยอดนิยมไดท้ั้งในและต่างประเทศ โดย

ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกฟังเพลงออนไลน์แบบออนดีมานด ์ (On-demand) หรือฟังเพลงจาก

เพลยลิ์สต ์(Playlists) หรือดาวน์โหลดเพลงมาเก็บไวใ้นอุปกรณ์ส่ือสารเพื่อฟังแบบออฟไลน์ได ้

สาํหรับการขยายช่องทางการเขา้ถึงคอนเทนตข์องกลุ่มบริษทัฯ ผา่น GMM Grammy Official 

Account ทาง YouTube พบวา่มีการเติบโตแบบกา้วกระโดด ทั้งจาํนวนสมาชิก จาํนวนช่อง และ

รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 ช่อง GMM Grammy Official บน YouTube มียอดผูติ้ดตาม

มากกวา่ 10 ลา้นคน บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการขยายคอนเทนตสู่์แพลตฟอร์มดิจิทลัมาก

ข้ึน พร้อมความร่วมมือกบั Spotify LINE JOOX OMU เพื่อช่วยสร้างความแขง็แกร่งในตลาดมิว

สิกตรีมม่ีง ปัจจุบนัรายไดข้องธุรกิจเพลงท่ีมาจากช่องทางดิจิทลัเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

และเช่ือวา่ในอนาคตรายไดจ้ากช่องทางดิจิทลัจะกลายเป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญัสอดคลอ้งกบั

ทิศทางของอุตสาหกรรมเพลงทัว่โลก 

ธุรกิจบริหารและจัดเกบ็ค่าลิขสิทธ์ิ (Copyright Management) 

ในส่วนของการบริหารและจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิ บริษทัฯ ดาํเนินการจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิจาก

ผูป้ระกอบการภตัตาคาร ร้านอาหาร ส่ือวทิย ุ ร้านคาราโอเกะ ตูค้าราโอเกะ และผูป้ระกอบการ

อ่ืนๆ ท่ีนาํผลงานเพลงของบริษทัฯ ไปใชใ้นเชิงการคา้ 

ธุรกิจโชว์บิซ (Showbiz Business) 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัคอนเสิร์ตจาํนวน 20 งาน โดยมีคอนเสิร์ตใหญ่มากมาย 

อาทิ “LABANOON Concert เปิดกล่อง” "Stage Fighter Round 2" "25 ปี ดวงจนัทร์ กลางดวงใจ 

พุม่พวง ดวงจนัทร์" “Klear Concert : The First Space” “J-DNA” “NJ’s Story Concert: The 

Original” “Lomosonic Anti-gravity Concert” “WhiteHaus 2 - 4 Chairs” “50 ปี พรีแซยดิ ป้าง 

นครินทร์” พร้อมเทศกาลดนตรี (Music Festival) ไดแ้ก่ “นัง่เล่นเฟสติวลั 2” “Urban Music Fest 

Live in SIAM” ท่ีสร้างปรากฏการณ์รวมพลงัพนัธมิตรทางดนตรี ขนทพัศิลปินชั้นนาํของ

ประเทศไทยจากทุกค่ายทุกแนวมาร่วมแสดงบนเวทีใจกลางสยาม เพื่อตอบสนองทุกความชอบ

ทางดนตรี และส่งทา้ยปลายปีกบั “BMMF 2017” ท่ีกลบัมาจดัเขาใหญ่อีกคร้ังและถือเป็นปีท่ี

ขายบตัรไดสู้งท่ีสุด สาํหรับรายไดห้ลกัของธุรกิจโชวบิ์ซมาจากการจาํหน่ายบตัรเขา้ชม

http://www.gmember.com/


คอนเสิร์ตและรายไดจ้ากการสนบัสนุนของสปอนเซอร์ และนอกจากน้ียงัมีรายไดเ้พิ่มเติมจาก

การจาํหน่ายสินคา้ส่ือบนัทึกการแสดงสดของคอนเสิร์ตอีกดว้ย 

ธุรกิจบริหารศิลปิน (Artist Management Business) 

บริษทัฯ มีนโยบายการฝึกทกัษะ และพฒันาตวัศิลปินเพื่อเพิ่มความสามารถทางดา้น

การร้อง การแสดง การเตน้รํา สาํหรับศิลปินทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัดนตรี และท่ีไม่เก่ียวกบัดนตรี 

โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพศิลปินสู่ความเป็นมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง ทาํใหผ้ลงานมีกระแส

ตอบรับท่ีดีข้ึน อีกทั้ง บริษทัฯ ดาํเนินการจดัหางานและเพิ่มช่องทางการจดัหารายไดใ้หแ้ก่

ศิลปิน ทั้งในรูปแบบงานจา้ง คอนเสิร์ต ผบั บาร์ และในรูปแบบการเป็นผูน้าํเสนอสินคา้ต่างๆ 

ภายใตก้ารวางโมเดล Idol Business เพื่อเป็นการต่อยอดรายไดอ้ยา่งครบวงจร ท่ีผา่นมาบริษทัฯ 

ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารไอดอลท่ีมีจุดขายอยา่งโดดเด่นส่งผลใหศิ้ลปินแกรมม่ีเป็นท่ีช่ืน

ชอบในทุกยคุทุกสมยั ทั้งน้ีโมเดลการบริหารศิลปินเพื่อต่อยอดสร้างรายไดทุ้กมิติยงัเป็นตลาดท่ี

มีศกัยภาพในการเติบโตไดอี้กมาก โดยความสาํเร็จภายใตแ้นวคิดดงักล่าวเกิดจากการ

สนบัสนุนและความมีส่วนร่วมของแฟนคลบัซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกัท่ีทาํใหศิ้ลปินสามารถครอง

ความนิยมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ในฐานะผูน้าํธุรกิจเพลง แกรมม่ีมุ่งมัน่ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมในภาวะเปล่ียนผา่นมาสู่ยคุ

ใหม่ภายใตอิ้ทธิพลของส่ือดิจิทลั ซ่ึงเปิดกวา้งโอกาสท่ีทาํใหศิ้ลปินเขา้ถึงผูฟั้งทัว่โลกไดอ้ยา่ง

กลมกลืน อีกทั้งยงัสามารถประเมินความสาํเร็จของเพลงดว้ยดชันีช้ีวดัความนิยมไดอ้ยา่งชดัเจน โดย

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดป้รับโมเดลธุรกิจเพลงใหก้า้วทนัการแข่งขนัในยคุท่ีเป็นดิจิทลัทั้งระบบ เพ่ือ

สร้างรายไดท่ี้ย ัง่ยนืในอนาคต จากแนวโนม้การเติบโตของระบบสตรีมม่ิงเพลง หรือการฟังเพลงผา่น

แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือหรือคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเพิ่มทางเลือกท่ีสะดวกสบายใหผู้ฟั้งเลือกเพลง

มากมายเหลือคณานบั ทุกยคุทุกสมยัและทุกแนว รวบรวมมาจดัเป็นเพลยลิ์ตต่์าง ๆ ทาํใหผู้บ้ริโภคได้

ฟังเพลงมากข้ึนกวา่เดิมหลายเท่าตวั เพราะมีช่องทางการรับฟังท่ีหลากหลาย แสดงใหเ้ห็นวา่ภาพรวม

ธุรกิจกาํลงัเปล่ียนจาก B2C ไปเป็น B2B ผา่นความ 

 

 

 



 

ร่วมมือขายคอนเทนตก์บัผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์ม อาทิ JOOX Spotify LINE YouTube ดงันั้น

นโยบายสาํคญัของแกรมม่ี คือ พยายามมองหาช่องทางใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่องทางดิจิทลัเพ่ือขยายการ

เขา้ถึงและตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นรูปแบบของมิวสิกวีดีโอ หรือการฟังเพลงแบบ

สตรีมม่ิงใหท้ัว่ถึง โดยปัจจุบนัฐานใหญ่ของบริษทัในกลุ่ม VDO Content จะอยูท่ี่ยทููบ และในกลุ่ม 

Audio จะเป็นแพลตฟอร์ม JOOX รวมทั้งพนัธมิตรอ่ืน ๆ อีก หนา้ท่ีสาํคญัของแกรมม่ีนบัจากน้ี คือ 

การพฒันาคอนเทนตท่ี์แขง็แรงและมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของผูท่ี้เป็นคอนเทนตโ์พรวายเดอร์ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมี เมืองไทย GMM Live House ท่ีชั้น 8 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์ เพื่อ

รองรับสาํหรับจดังานแสดง จดักิจกรรม และจดัคอนเสิร์ตขนาดกลาง ซ่ึงจะเป็นการสนบัสนุนธุรกิจโชว์

บิซและต่อยอดเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มใหก้ลุ่มธุรกิจเพลงในภาพรวมอีกดว้ย 

 

1.2 ธุรกจิทวีดีิจิทลั 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ไดจ้ดัใหมี้การประมูลคล่ืนความถ่ีสาํหรับการออกอากาศโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในเชิงพาณิชยจ์าํนวน 24 

ช่อง ระหวา่งวนัท่ี 26 - 27 ธนัวาคม 2556 ท่ีผา่นมา โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็น 4 ประเภท 

ไดแ้ก่ ช่องรายการสาํหรับเด็กและครอบครัวจาํนวน 3 ช่อง ช่องรายการข่าวจาํนวน 7 ช่อง ช่องรายการ

ทัว่ไปความคมชดัปกติจาํนวน 7 ช่อง และช่องรายการทัว่ไปความคมชดัสูงจาํนวน 7 ช่อง บริษทัฯ ไดเ้ขา้

ร่วมและเป็นผูช้นะการประมูลคล่ืนความถ่ีสาํหรับการออกอากาศโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัในเชิง

พาณิชยจ์าํนวน 2 ช่อง ประกอบดว้ย 

 

 

 

  

  

ภาพท่ี 3.4 สถานีวทิยขุองบริษทัฯ 



2. กลุ่มธุรกจิอ่ื 

2.1 ธุรกจิส่ือวทิยุ 

คือ การผลิตรายการวทิยเุพื่อออกอากาศผา่นสถานีวทิยกุระจายเสียง โดยการเขา้ร่วมประมูลเวลาจดั

รายการวทิยใุนระบบเอฟเอม็จากสถานีวทิยตุ่าง ๆ เพื่อนาํมาประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย ์โดยในปี 2560 

กลุ่มบริษทัฯ มีรายการวทิยทุั้งส้ิน 3 สถานี ซ่ึงแต่ละสถานีมีลกัษณะเฉพาะและจุดเด่นท่ีต่างกนัไป เพื่อให้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5  สถานีวทิยขุองบริษทัฯ 

ปัจจุบนัมีสถานีวทิยทุัว่ประเทศ แบ่งเป็นสถานีท่ีจดัรายการวทิยภุาค FM และภาค AM โดยมี

หน่วยงานภาครัฐเป็นเจา้ของคล่ืนความถ่ีทั้งหมด และสาํนกังาน กสทช. เป็นผูจ้ดัสรรและดูแล เพื่อให้

เกิดการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งตอ้งจดัใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

ดงันั้นผูป้ระกอบการสถานีวิทยภุาคเอกชนตอ้งร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นเจา้ของคล่ืนความถ่ี ไม่วา่

จะเป็นในรูปแบบของการทาํสัญญาสัมปทาน การร่วมผลิต การแบ่งเวลาใหเ้ช่า ฯลฯ โดยจะพิจารณาจาก



อตัราผลตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บัเจา้ของคล่ืนความถ่ี รูปแบบของรายการท่ีจะนาํเสนอ และฐานะทางการ

เงินของผูป้ระกอบการ ในเดือนธนัวาคม 2559 คาํสั่ง คสช. มาตรา 44 กาํหนดให ้กสทช. เรียกคืนคล่ืน

วทิยจุากหน่วยงานรัฐท่ีถือครองปัจจุบนัภายใน 5 ปี จากเดิม กสทช. มีมติเรียกคืนคล่ืนวทิยใุนเดือน

เมษายน 2560 ซ่ึงมาตรการขยายเวลาใหห้น่วยงานเจา้ของคล่ืนวทิยถืุอครองคล่ืนต่อไปอีก 5 ปี ถือวา่ช่วย

ส่งเสริมการดาํเนินงานวทิยกุระจายเสียง และช่วยใหผู้ป้ระกอบการวทิยมีุระยะเวลาเตรียมตวัมากข้ึน 

คาดวา่อนาคต กสทช. จะเตรียมแผนงานการบริหารจดัการคล่ืนความถ่ีวทิย ุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและผูฟั้ง 

 

 

2.2 ธุรกจิภาพยนตร์ 

ธุรกิจภาพยนตร์ของบริษทัฯ ดาํเนินการภายใตบ้ริษทัในเครือไดแ้ก่ บริษทั จีดีเอช หา้หา้เกา้ 

จาํกดั (GDH 559) โดยมีภาพยนตร์ท่ีออกฉายในปี 2560 จาํนวน 2 เร่ืองไดแ้ก่ “ฉลาดเกมส์โกง” และ 

“เพื่อน..ท่ีระลึก” ทั้งน้ี บริษทัฯ มีเป้าหมายผลิตภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉล่ีย

ประมาณ 3 – 4 เร่ืองต่อปี โดยผลิตภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาหลากหลายแตกต่างกนัไปแต่ยงัคงไวซ่ึ้งแบบ

ฉบบัของตวัเอง และมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตคอนเทนตบ์นัเทิงท่ีดีท่ีสุดในระดบัประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ 

มีความพร้อมทั้งในดา้นการผลิตและศกัยภาพของบุคลากร ทีมงานท่ีมีความชาํนาญ เพื่อนาํเสนอ

ภาพยนตร์ท่ีมีความแปลกใหม่และสร้างความสุขใหก้บัคนดูภาพยนตร์ไทย 

 
2.3 ธุรกจิโฮม ช้อปป้ิง 

ธุรกิจโฮม ชอ้ปป้ิง (Home Shopping) เป็นธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย แบบ

ตลอด 24 ชัว่โมง ผา่นช่องรายการท่ีใชช่ื้อวา่ ‘โอ ชอ้ปป้ิง (O Shopping)’ ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้

ไดแ้มอ้ยูภ่ายในบา้นของตนเอง บริหารงานโดย บริษทั จีเอม็เอม็ ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม

ทุนระหวา่ง บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง จาํกดั จากประเทศ

เกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินกิจการโฮม ชอ้ปป้ิงชั้นนาํในประเทศเกาหลีใตแ้ละยงัไดข้ยายธุรกิจไปในหลาย 

ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ดว้ยเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด และดว้ยประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญสูงของ บริษทั ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง จาํกดั จากประเทศเกาหลีใต ้คาดวา่การร่วมทุนน้ีจะทาํให ้โอ ช้

อปป้ิงสามารถข้ึนเป็นผูน้าํช่องโฮมช็อบป้ิงอนัดบัหน่ึงของเมืองไทย ดว้ยการสร้างปรากฏการณ์การ

นาํเสนอรายการช่องโฮม ชอ้ปป้ิงในรูปแบบท่ีแตกต่างจากช่องอ่ืน โดยเนน้ท่ีความสด ใหม่ ไม่เหมือน

ใคร ใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์บบตรงไปตรงมาทุกแง่มุม เรียกไดว้า่เป็นช่อง Shopfotainment 



(“Shopping” “Information” “Entertainment”) ท่ีจะสร้างทั้งความบนัเทิงในครอบครัว รวมทั้งเป็น

ทางเลือกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกดว้ย พร้อมกนัน้ียงัมีผลิตภณัฑห์ลากหลายประเภท ท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่ง

ดีทั้งคุณภาพท่ีไดม้าตรฐานและเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงไดรั้บความเช่ือถือจากผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัเนน้

บริการการจดัส่งท่ีสะดวกและรวดเร็วครบทุกความตอ้งการทัว่ประเทศโดยไม่มีค่าใชจ่้าย พร้อมเสนอ

ทางเลือกในการชาํระเงินท่ีหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การชาํระเงินผา่นทางเครดิต

คาร์ด หรือการชาํระเงินสดเม่ือไดรั้บสินคา้ 

 
2.4 ธุรกจิโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม 

การดาํเนินธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมของบริษทัฯ ในปัจจุบนั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ 

2.4.1 ธุรกจิแพลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม "GMM Z" เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือน

มีนาคม 2555 เป็นการจดัจาํหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม โดย GMM Z มีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายเพื่อ

กลุ่มเป้าหมายทุกระดบั 

 กล่อง GMM Z HD Slim เป็นกล่องรุ่นใหม่ท่ีสามารถรับชมช่องแบบความคมชดัสูงระดบั 

Full HD 1080P พร้อมฟังก์ชัน่ครบครัน มีระบบทนัสมยัและรีโมทอจัฉริยะ จดักลุ่มช่อง

รายการทาํใหห้าช่องง่าย 

 กล่อง GMM Z HD Lite ซ่ึงเป็นกล่องรุ่นใหม่ท่ีสามารถรับชมช่องแบบความคมชดัสูง และ

รองรับทีวดิีจิทลัไดด้ว้ย สาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการรับชมภาพแบบความคมชดัสูงในราคา

ยอ่มเยาวก์วา่ 

 กล่อง GMM Z Smart สาํหรับกลุ่มลูกคา้ระดบักลางสามารถใชไ้ดท้ั้งดาวเทียมระบบ C-

Band และ KU-Band 

 กล่อง GMM Z Mini สาํหรับรองรับลูกคา้ท่ีมีงบประมาณจาํกดัและตอ้งการเปล่ียนวธีิการ

รับชมโทรทศัน์จากเสากา้งปลามาเป็นโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม 

 กล่อง GMM Z Mini Gold เป็นกล่องรุ่นใหม่ เปล่ียนโฉมหนา้เป็นหนา้ปัดสีทอง พร้อม

รีโมทเล็ก กะทดัรัด กระชบัมือ 

 กล่อง GMM Z ZEASON เป็นกล่องรับสัญญาณดิจิทลัทีว ี ความคมชดัระดบั Full HD ดู

ภาพ ดูหนงั ฟังเพลงดว้ย USB Port มีปุ่มกดหนา้เคร่ือง รองรับระบบ PVR อดัรายการ

โปรดล่วงหนา้ Biss Key ไร้ปัญหาจอดาํ มีระบบ Timeshift หยดุเล่นภาพไดด้งัใจ 



 กล่อง GMM Z STREAM เป็นกล่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตทีว ี ดว้ยระบบปฏิบติัการ 

Android 5.1 ชดัท่ีสุดในระดบั Ultra HD 4K พร้อม Air Mouse Remote 

 กล่อง GMM Z HD WISE เป็นกล่องรุ่นใหม่ คมชดัระดบั Full HD มีระบบ PVR, Time 

Shift พร้อมฟังกช์ัน่รองรับการเล่นมีเดียครบครัน 

 กล่อง GMM Z Music Box เป็นเคร่ืองเล่นเพลงพกพารุ่นใหม่ รวมบทเพลงดงัจากสุดยอด

ศิลปินแกรมม่ี ทั้งลูกทุ่งและลูกกรุง ลิขสิทธ์แทก้วา่ 3,200 เพลง มาไวใ้นเคร่ืองเดียว 

 กล่อง จีเอม็เอม็ แซท รุ่น HD รองรับการรับชมช่องรายการในระบบ HD พร้อมระบบเสียง 

DOLBY DIGITAL 5.1 USB 2 PORT มีระบบ PVR บนัทึกรายการโปรดไดต้ามขนาด 

Hard Disk Multi Player ดูหนงั ฟังเพลง ดูรูปจาก Flash Drive หรือ Hard Disk ไม่จาํกดั 

 กล่อง GMM Z Mini Sky โฉมใหม่ตวัเคร่ืองสีขาวพร้อมกบัหนา้ปัดสีฟ้า มีระบบเรียงช่อง 

OTA เพิ่มช่องรายการใหอ้ตัโนมติั พร้อมรีโมทอจัฉริยะ จดักลุ่มช่องรายการหาช่องง่าย 

หนา้จอ LED ออกแบบปุ่มกดหนา้ตวัเคร่ืองใหม่ใชง้านง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 เคร่ืองเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR ฟรีเพลงฮิต ลิขสิทธ์ิแทจ้าก GMM 

GRAMMY เช่ือมต่อง่ายกบั Application karaoke ใชไ้ดก้บัสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Android 

และ iOS มาพร้อมพลงัเสียงจากลาํโพง 2 ทิศทาง สามารถใชแ้ทนเคร่ืองเล่น MP3 พกพา

สะดวก ใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.2 ธุรกจิส่ือโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม ซ่ึงเป็นธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อออกกาศทางช่อง

โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม โดยในการผลิตแต่ละช่องมีตน้ทุนไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัในอดีตท่ีผา่นมา 

เน่ืองจากรัศมีของสัญญาณดาวเทียมสามารถส่งสัญญาณออกอากาศไดค้รอบคลุมหลายพื้นท่ีทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยผูล้งทุนไม่ตอ้งเสียเวลาติดตั้งเสาส่งสัญญาณ เพียงพฒันาเน้ือหาหรือรายการท่ี

ออกอากาศ และขอใบอนุญาตส่งสัญญาณโทรทศัน์ ก็สามารถใหบ้ริการได ้

ณ ส้ินปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีสามารถรับชมไดทุ้กแพลตฟอร์ม ฟรี

ทูแอร์เพื่อออกอากาศผา่นดาวเทียมไทยคม รวม 2 ช่อง ดงัต่อไปน้ี 

ภาพท่ี 3.6 ร่วมถือหุ้นกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 50  

ผา่นบริษทัแฟมมิล่ี โนฮาว จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 โครงสร้างขององคก์ร บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) 

 

 



คณะผู้บริหาร 

ภาพท่ี 3.8 คณะผูบ้ริหารของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) 

 



 

คณะกรรมการบริษัท 

 

  



ภาพท่ี 3.9 คณะกรรมการของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 3.10 โครงสร้างของแกรมม่ีบ๊ิก 



ภาพท่ี 3.11 โครงสร้างของผูบ้ริหารและพนกังานแกรมม่ีบ๊ิก 



3.4 ตําแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

3.4.1 ตาํแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

  นกัศึกษาท่ีปฏิบติังาน 

  ช่ือ : นายพงศธร ชยัชะนะ 

  รหสัประจาํตวันกัศึกษา : 5804600278 

  คณะ/ภาควชิา : คณะนิเทศศาสตร์ ภาควชิาการโฆษณา 

  ตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย : Creative 

 

3.4.2 ช่ือตาํแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา 

คุณ กิตติกาญจน์  บุญอ่อน   ตาํแหน่ง Creative 

คุณ คุณ ก่อกนก เสือจุย้  ตาํแหน่ง Creative 

 

  

3.4.3 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  ฝ่าย Creative 

- คิดสคริปสปอตโฆษณา ควบคุมการบนัทึกเสียงสปอต การตดัต่อ และ

ภาพรวมของสปอต 

- คิดSloganสาํหรับสินคา้ของท่ีระลึกจากศิลปินและคอนเสิร์ตต่างๆ ฯ 

- คิดContentลงโซเชียล ไดแ้ก่ Facebook , Youtube 

- วางLayoutการถ่ายแบบขายสินคา้ของท่ีระลึก โปสเตอร์ ฯ 

- คิดTheme หาReferenceในการถ่ายแบบขายของท่ีระลึก ฯ 

 

 



3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหวางวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม  พ.ศ.2561 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 

ตั้งแต่ เวลา 10:00น. – 19:00น. 

 

3.6 แผนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

สัปดาห์ที ่1 เขา้พบท่ีปรึกษาและศึกษางานเก่าภายในบริษทั และ คิดสคริปสปอตวทิยุ

เพื่อโปรโมทอลับั้มรวมเพลงฮิต “รวมเพลงลูกทุ่งสุดฮิต” 

สัปดาห์ที ่2 คิดเกมภายในเพจ Facebook Fanpage Grammy Big และ คิดคาํเก่ียวกบั

เพลงRock เพื่อทาํSlogan โปรโมทงานG19 

สัปดาห์ที ่3 คิดสคริปสปอตวทิยเุพื่อโปรโมทอลับั้มรวมเพลงฮิต  

“เพื่อชีวิตฮิตไม่เลิกชุดท่ี2” 

สัปดาห์ที ่4 คิดสคริปสปอตวทิยเุพื่อโปรโมทอลับั้มรวมเพลงฮิต “ลูกทุ่งฮิตโดนใจ ชุด

ท่ี2” และ “รวมเพลงคู่ฮิต ไผพ่งศธร – ขา้วทิพย ์ธิดาดิน” “คาราโอเกะฮิต

ลูกทุ่งฮิตติดไมค ์ชุดท่ี8” 

สัปดาห์ที ่5 คิด Slogan Charactor สาํหรับ Infographic Concert 7Wonders 

คิดแคปชัน่เพื่อขาย Box Set Bird Thongchai The Album Collection 

คิดแคปชัน่,Slogan,Spot TVC/Radio เพื่อโปรโมทบนัทึกการแสดงสด 

“G19กวา่จะร็อกเท่าวนัน้ี” 

สัปดาห์ที ่6 เป็นแบบให้โปสเตอร์ ขายMerchandise(ของท่ีระลึก)จากคอนเสิร์ต

Getsunova 

สัปดาห์ที ่7 ออกบูธขายของท่ีระลึกงาน What The Fest 



สัปดาห์ที ่8 คิดสคริปสปอตวทิยเุพื่อโปรโมทอลับั้มรวมเพลงฮิต “MP3 รวมฮิตลูกทุ่ง5

ซุปตาร์มหาชน” “MP3 รวมฮิตหนุ่มลูกทุ่ง2018” และ 

“MP3 รวมเพลงดงั อีสานมกัม่วน” 

สัปดาห์ที ่9 โทรหาผูล้งช่ือร่วมกิจกรรม Support Here 

และยนืยนัวนัเวลาสถานท่ีท่ีจดักิจกรรม 

สัปดาห์ที ่10 ดูแลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม Support Here 

สัปดาห์ที ่11 เช็คแท่งไฟเป๊ก ผลิตโชค (Palit LightStick) ท่ีThe Scene นครชยัศรี 

สัปดาห์ที ่12 คิดสคริปสปอตโฆษณาวทิย ุ“MP3 รวมฮิต ลูกทุ่งไทบา้น 2561” 

สัปดาห์ที ่13 คิดสคริปสปอตโฆษณาวทิย ุ“MP3 ท่ีสุดเพลงฮิต ต่าย อรทยั” 

สัปดาห์ที ่14 จดัสถานท่ีสาํหรับการจดังานรับตุก๊ตา “ณ๊อง พิกก้ี” #Piggycollections 

(Peck Official Merchandise ) 

สัปดาห์ที ่15 คิด Collection อลับั้มรวมเพลง , อลับั้มรวมเพลงสตริง และ ลูกทุ่ง 

สัปดาห์ที ่16 คิดสคริปสปอตวทิยเุพื่อโปรโมทอลับั้มรวมเพลงฮิต MP3 รวมเพลง 

“ลูกทุ่งฮิตมาราธอน” MP3 “ท่ีสุดเพลงฮิต ก็อท จกัพนัธ์” 

 

ตารางท่ี 3.1 รายงานการจดัทาํโครงงานสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 



3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

3.7.1 คอมพิวเตอร์  

3.7.2 ท่ีเก็บขอ้มูล (Thumb Drive, Flash Drive,Google Drive)  

 

โปรแกรมท่ีใชง้าน  

3.7.3 Microsoft Word 

3.7.4 Microsoft Excel 

3.7.5 โปรแกรม Adobe Illustater CC 

3.7.6 โปรแกรม Adobe Photoshop CC 

 



บทที ่4 

ผลการปฎบิัติงาน 

4.1 ข้ันตอนการทาํสปอตโฆษณาวทิยุเพ่ือโปรโมทอลับั้มรวมเพลงฮิต 

4.1.1 การเตรียมข้อมูล 

 การเตรียมขอ้มูล คือ การศึกษาตวัอยา่งสปอตท่ีเคยออกอากาศของทางบริษทั และรวมถึง

ตวัอยา่งสคริปในการทาํสปอต จากคอมพิวเตอร์ของทางบริษทัเพื่อท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึนและ

เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะของสปอตโฆษณาทางวทิยขุองทางบริษทัวา่เป็นลกัษณะใดบา้ง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 แคปเจอร์ตวัอยา่งสปอตโฆษณาในอดีตของทางบริษทั 

 

 

 

  

  

  

ภาพท่ี 4.2 แคปเจอร์ตวัอยา่งสปอตโฆษณาในอดีตของทางบริษทั 



 

ภาพท่ี 4.3 ตวัอยา่งสคริปสปอตท่ีเคยออกอากาศของทางบริษทัฯ 

 



 

 

ภาพท่ี 4.4 ตวัอยา่งสคริปสปอตท่ีเคยออกอากาศของทางบริษทัฯ 

 



4.1.2 รับมอบหมายการทาํสคริปสปอต 

 รับมอบหมายจากพี่ท่ีปรึกษาโดยพี่ท่ีปรึกษาจะใหเ้รียงเพลงทั้งหมดท่ีใชโ้ปรโมทของอลับั้ม

นั้นๆ ท่ีจะทาํการโปรโมทและแต่ละอลับั้มจะมี Mood&Tone แตกต่างกนัออกไปตามคอนเสป แนวเพลง 

สังเกตุไดจ้ากช่ืออลับั้มและรายช่ือเพลงในอลับั้ม เช่น  “MP3 รวมฮิตลูกทุ่งไทบา้น”  คือ รวมฮิตเพลง

ลูกทุ่งท่ีเป็นท่ีถูกอกถูกใจของคนไทบา้น ส่วนใหญ่เป็นภาษาอีสานเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆ หรือ 

“MP3 รวมฮิตต่ายอรทยั” ก็จะมีทั้งเพลงเก่าและใหม่ของต่ายอรทยัทั้งชา้และเร็ว ส่วนอีกประเภทคือ

นกัร้องแบบคู่ ก็จะมีเพลงรวมฮิตของนกัร้องคู่นั้นเท่านั้นทั้งอลับั้ม และเรามีหนา้ท่ีเขียนสคริปเพื่อให้

ตรงกบัคอนเสปของอลับั้มและทาํใหอ้ลับั้มนั้นๆน่าสนใจ ดึงจุดขายของศิลปิน ดึงจุดของของเพลง หรือ

นาํเพลงมาเล่นกบัประโยคท่ีเรากาํลงัจะเขียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกนัและมีความดึงดูด น่าฟัง น่าสนใจมาก

ยิง่ข้ึน เพลงในอลับั้มนั้น ฝ่ายการตลาดไดท้าํการวางแผนและจดัลาํดบัมาใหเ้รียบร้อย โดยจะเรียงตาม

ความนิยมไดแ้ก่ ยอดดาวน์โหลด,ยอดแชร์,ยอดววิจากช่องOfficialหลกัในYoutube 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 4.5 ตวัอยา่งเรียงเพลง 



4.1.3 เขียนสคริปและคัดเลือกเพลงจากระบบของบริษัท 

สคริปแต่ละอลับั้มมีความแตกต่างกนัออกไปอยา่งชดัเจน โดยจะอิงตามคอนเสป Mood&Tone 

ของอลับั้มแต่ละอลับั้ม นอกจากจะคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัคอนเสปแลว้ เรายงัจะตอ้งคิดถึงเพลงท่ี

จะใส่ลงไปในอลับั้มเพื่อใหก้ลมกล่อมและมีความน่าสนใจมากยิง่ ในการทาํสปอตโฆษณาทางวทิยนุั้น

จะมีเวลาจาํกดัเพียงแค่30-60วนิาทีเท่านั้น ดงันั้นอีกหน่ึงส่ิงท่ีสาํคญัคือการคาดเดาวา่ขอ้ความท่ีเราจะให้

ผูป้ระกาศสปอตอ่าน (Anouccer) จะเพียงพอกบัเวลาท่ีจาํกดัหรือไม่และยงัจะตอ้งนาํมาบวกกบัเพลงท่ี

เราจะตอ้งใส่ลงไปในสปอตวิทยอีุกดว้ย เพลงท่ีจะนาํใส่นั้น5เพลงแรกคือ5เพลงท่ีถูกเลือกแลว้วา่เป็น

เพลงท่ีฮิตท่ีสุด ณ ตอนนั้น จากยอดดาวน์โหลด ยอดววิ หรือยอดขายอลับั้ม ฯ โดยคนท่ีเลือกจะเป็นทีม 

Marketing ซ่ึงเป็นคนวางแผนมาใหเ้รา เรามีหนา้ท่ีนาํเพลงเหล่าน้ีมาใชเ้พื่อดึงดูดความสนใจ ส่วนเพลง

ท่ีตอ้งมีเลยก็คือเพลงท่ี1 เพราะเป็นเพลงท่ีกาํลงัฮิตและดงัท่ีสุดเราจึงตอ้งใชเ้พลงๆน้ีเขา้มาในสปอตของ

เราโดยส้ินเชิง   เม่ือเขียนสคริปเสร็จเรียบร้อยจึงส่งใหพ้ี่ท่ีปรึกษาเป็นคนตรวจสอบความถูกตอ้งอีก

คร้ังหน่ึงเพื่อท่ีจะแนะนาํ และปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะนาํสคริปท่ีเขียนไปใหผู้ป้ระกาศอ่านและ

บนัทึกเสียงเพื่อออกอากาศ 

การเขียนสคริปสปอตโฆษณาวทิยจุะตอ้งใชก้ารเล่นคาํเขา้มาช่วย และจะปรับเปล่ียนไปตาม

อลับั้มท่ีไดม้าตามคอนเสป ใชแ้รงบลัดาลใจจากเพลงอลับั้มแต่ละอลับั้มในการเขียนและตาม 

Mood&Tone ของอลับั้ม เช่น 

“MP3 5 ซุปตาร์มหาชน” เป็นอลับั้มท่ีคดัเฉพาะเพลงฮิตจาก 5นกัร้องลูกทุ่ง 

ซุปเปอร์สตาร์จึงใชป้ระโยคท่ีวา่ “คัดเฉพาะเพลงฮิตจาก 5 ซุปตาร์มหาชน” และเสริมดว้ย “รวม

เพลงฮิตสุดปังทีกุ่มใจคนฟังทั้งประเทศ” เพื่อใหเ้ห็นวา่เพลงของนกัร้องซุปตาร์ทั้ง 5 คนนั้น 

เป็นท่ีรู้จกัและถูกใจอีกทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นซุปเปอร์สตาร์ท่ีมีคนรู้จกัทั้งประเทศอีก

ดว้ย 

“MP3 ทีสุ่ดเพลงฮิตต่ายอรทัย” แน่นอนวา่คงไม่มีใครรู้จกั ต่าย อรทยั ท่ีไดรั้บฉายาวา่

เป็นสาวดอกหญา้ และยงัเป็นขวญัใจมหาชน ขวญัใจแรงงาน จากโพลหรือผลสาํรวจหลายๆท่ี 



จึงนาํฉายาเหล่านั้นมาใชก้บั “ต่าย อรทยั สาวดอกหญ้า ขวญัใจมหาชน” เพื่อตอกย ํ้าความเป็น

สาวดอกหญา้และความดงัท่ีเธอเป็นขวญัใจมหาชนคนใชแ้รงงานอีกดว้ย 

 

“MP3 เพ่ือชีวติฮิตไม่เลกิ” อลับั้มน้ีเป็นเพลงเพื่อชิวติท่ีฮิตอยา่งต่อเน่ือง และไม่คาดคิด

วา่จะฮิตไดย้าวนานขา้มเดือนขา้มปีขนาดน้ี จึงอยากใชค้าํวา่ ปรากฎการณ์ เพราะความฮิตขา้มปี

แบบน้ีไม่สามารถหาไดง่้ายๆและกระแสแรงข้ึนเร่ือยๆ จึงออกมาเป็น “ปรากฎการณ์เพลงฮิต

ตอกยํา้ความแรงไม่มีตก MP3 เพ่ือชีวติ ฮิตไม่เลกิ ชุดที2่” และแน่นอนกลุ่มเป้าหมายท่ีฟังเพลง

เพื่อชีวติเป็นคนบา้นๆ สบายๆ “ทุกความรู้สึกโดนใจเด็กบ้านๆ” จึงถูกนาํมาใส่ในคาํประกาศ 

หรือ Anouccer และเน่ืองจากเพลงในอลับั้มมีเพลง มหาลยัววัชน - วงพทัลุง จึงนาํมาใส่ต่อจาก

ประโยคน้ี ซ่ึงเป็นท่อนท่ีร้องวา่ เราเด็กบา้นๆเราเด็กเล้ียงววั.. จึงขยายคาํวา่บา้นๆไดเ้ขา้ใจมาก

ยิง่ข้ึนไปอีก 

 

“MP3 ลูกทุ่งไทบ้าน” ความไทบา้นไม่ใช่แค่ความติดดิน  หรือความสบายๆง่ายแต่ยงัมี

ความสนุก ความม่วน ความมนัส์ จึงใชป้ระโยค “ม่วนรวมมิตรฮิตแห่งปี  MP3 รวมฮิต ลูกทุ่ง

ไทบ้าน 2561” เพื่อขยายความเป็นไทบา้นและบวกกบั Mood&Tone ของเพลงในอลับั้มท่ีมีเพลง

สนุกๆหลายๆเพลง และเป็นเพลงฮิตท่ีอยูใ่นปี 2561 ส่วน “โดนใจลูกอสีาน รับประกนัความ

ม่วน” แน่นอนวา่เพลงหลายๆเพลงถูกใจพี่นอ้งชาวอีสาน และสนุกสนานๆน่าเตน้ตามจึงตอ้ง

รับประกนัความม่วน ความมนัส์ 

 

“MP3 หนุ่มลูกทุ่ง2018” ความเป็นหนุ่ม คือ ผูช้าย ถา้คิดถึงผูช้ายจะตอ้งนึกถึงความ

แขง็แรง และยงัมีจาํนวนมากจึงทาํใหนึ้กถึงทหารหรือกองทพั จึงอยากใหอ้ลับั้มน้ีมีความ

เขม้แขง็ของหนุ่มลุกทุ่งโดยใชป้ระโยค “สมรภูมิเพลงฮิตทีเ่ต็มไปด้วยกองทพัหนุ่มลูกทุ่งสุด

ฮอต” และใชค้าํเช่ือมเพื่อให้เขา้ใจวา่น่ีคือการขายอลับั้ม ขายเพลง คือ “นําทพัด้วยท่อนฮุคสุด

กนิใจ” “เสริมทพัด้วยความรู้สึกทีเ่ต็มเป่ียม” และ ในตอนทา้ยจะใส่คาํวา่ “ยกทพัมาแล้ววนันี.้.” 

เพื่อใหเ้ห็นวา่อลับั้มน้ีไดว้างจาํหน่ายเรียบร้อยแลว้และสามารถตามไปซ้ือกนัไดต้ามร้านคา้ท่ี

ระบุ 



 

“MP3 ลูกทุ่งคู่ฮิตไผ่ข้าวทพิย์” ณ ตอนท่ีอลับั้มน้ีกาํลงัจะจดัจาํหน่าย ไผ ่และ ขา้วทิพย ์

เล่นละครดว้ยกนัเป็นคู่กนัในละครจึงเช่ือมโยงจากในละครดว้ยประโยค “เปิดตัวคู่ฮิตสุดฮอตที่

ลงตัวทีสุ่ด ไผ่ พงศธร - ข้าวทพิย์ ธิดาดิน” “รวมเพลงดังทีค่นฟังต้องฟินกบัคู่จิน้คู่นี”้ “ฟินพร้

อมกนัวนันี.้.” จะเห็นวา่ประโยคต่างๆจะเป็นทั้งการโปรโมทเพลง อลับั้มรวมเพลงฮิต และ

ขยายความเป็นคู่จ้ินของ ไผ ่และ ขา้วทิพย ์อีกดว้ย 

“MP3 อกีสานมักม่วน” อลับั้มนีจ้ะใช้ภาษาอสีานเข้ามาช่วยในการเขียนสคริปสปอต 

เพราะเป็นอลับั้มทีผ่ลติมาเพ่ือคนอสีานโดยเฉพาะ “เพลงนีอ้อนซอนหล๊าย หลาย” คาํวา่ 

“ออนซอน” แปลวา่ ซาบซ้ึง ตรึงใจ ประทบัใจ ซ่ึงเป็นความหมายเชิงบวกและประทบัใจกบั

เพลงฮิตท่ีเรานาํมาใส่ในอลับั้ม “เพลงนีก้ ็ม๊วน ม่วน” “ผู้ได๋มักความม่วนอยากชวนมาฟัง” เชิญ

ชวนทุกๆคนท่ีชอบความสนุกสนานมาฟังเพลงอลับั้มน้ี “ออนซอนทุกพืน้ทีมื่้อนี้ทัว่ประเทศ” 

คือ การันตีความประทบัใจไดแ้น่นอน และมีวางจาํหน่ายแลว้ทัว่ประเทศ เป็นตน้  

 

ซ่ึงผูอ่้านสปอตก็จะถ่ายทอดอารมณ์และคาํพูดท่ี Creative ไดท้าํการคิดลงไป ผูอ่้านนั้นซ่ึงผูอ่้าน

นั้นจะมีความเป็นมืออาชีพและเขา้ใจงานอยูแ่ลว้ เพราะไดร่้วมงานกบัทางบริษทัเป็นประจาํ เขา้ใจงานวา่

ตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง บวกกบัประสบการณ์ท่ีผา่นงานมากมายจึงทาํใหส้ามารถทาํงานไดด้ว้ยอยา่งราบร่ืน 

และผูอ่้านสปอตถูกจดัเอาไวอ้ยูแ่ลว้ เป็นผูอ่้านประจาํเราเพียงแค่เลือกใหเ้หมาะสมกบัสปอตท่ีตอ้งการ

ใหอ่้าน เช่น สปอตภาษาอีสานจะมีคนอ่านประจาํซ่ึงเป็นคนอีสานและสามารถพูดอีสานไดอ้ยา่ง

คล่องแคล่วและไม่ขดัหู ทาํใหไ้ดอ้รรถรสอีสานแบบแท้ๆ  

และสปอตช้ินใหม่ๆท่ีผลิตข้ึนนั้นไดรั้บแรงบนัดาลใจมากจากสปอตตวัเก่า ของทางบริษทั 

เพราะไม่สามารถผลิตสปอตแบบใหม่ท่ีมี Effect หรือ ลูกเล่นไดม้าก เน่ืองจากวตัถุประสงคโ์ดยแทจ้ริง

นั้นคือการขายเพลง ขายอลับั้ม ทางบริษทัจึงอยากใหเ้ราไดน้าํเสนอเพลงเป็นหลกั และใชค้าํประกาศ

ขยายความหรือสร้างอรรถรสใหก้บัเพลง สปอต จึงตอ้งทาํตามเง่ือนไขของทางบริษทัฯ 

 

 

 



ดึงเพลงท่ีจะใชโ้ปรโมทหรือนาํมาประกอบสปอตโฆษณาจากเซิฟเวอร์ของทางบริษทัเพื่อท่ีจะ

นาํมาใชใ้นการทาํสปอต มีขั้นตอนดงัน้ี 

  

ภาพท่ี 4.6 เขา้เซิฟเวอร์ของ GMM BIG (BIG Data3(10.1.31.243) –  Shortcut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 รอขอ้มูลโหลดเสร็จ(แทบ็สีเขียวดา้นบนเตม็) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 คน้หาเพลงท่ีเราตอ้งการ ท่ีช่องคน้หาหรือSearchมุมบนขวา 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 4.9 ดึงเพลงท่ีตอ้งการเขา้ไปท่ีโฟลเดอร์ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ และนาํใส่แฟรชไดร์ฟเพือ่นาํไป

ใหE้ditorหรือฝ่ายตดัต่อ  



4.1.4 จองห้องบันทกึเสียงผลิตสปอตโฆษณา 

เม่ือสคริปท่ีเขียนผา่นการตรวจเช็คจากพี่ท่ีปรึกษาเรียบร้อย จึงทาํการจองหอ้งอดัเสียงและนดั

วนัลงเสียงกบัคนอ่านสปอต โดยจะจองผา่นใบจองห้องบนัทึกเสียงท่ีชั้น 21 และยนืยนัการจองทนัทีเม่ือ

ยืน่ใหก้บั คุณเจ๊ียบ(เจา้หนา้ท่ี) จะรับเร่ืองการจองและลงคิวใหต้ามท่ีเราตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 การจองหอ้งบนัทึกเสียงชั้น 21 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11 การจองหอ้งบนัทึกเสียงชั้น 21 



 

ภาพท่ี 4.12 ตวัอยา่งใบในการจองหอ้งบนัทึกเสียง 

 

 



 

4.1.5 บันทกึเสียงสปอตโฆษณา 

ในเบ้ืองตน้ Creative จะเป็นคนประสานงาน วนัและเวลากบัคนอ่านสปอตและนดัมาท่ีหอ้ง

อดัเสียงและบรีฟวา่ตอ้งการ Mood&Tone แบบใดคู่กบัการอธิบายสคริป ต่อจากนั้นเร่ิมซกัซอ้มและ

บนัทึกเสียงตามลาํดบั 

การบนัทึกเสียงจะตอ้งใชค้นอ่านสปอตมืออาชีพเพื่อให้เกิดอรรถรส และมีความสมจริง เช่น 

การอดัสปอตโฆษณาเพื่อโปรโมทอลับั้มลูกทุ่งฮิตอีสาน100% ก็ตอ้งใชค้นอีสานจริงๆเพื่อใหภ้าษาและ

สาํเนียงเป็นคนอีสานและเขา้ถึงภาษาทอ้งถ่ินไม่ผดิเพี้ยนไปจากเดิม หรือสปอตรวมฮิตนํ้าตาลูกผูช้าย ก็

ตอ้งใชเ้สียงผูช้ายเป็นคนอดัเพื่อใหดู้หนกัแน่นและตรงกบัคอนเสปของอลับั้ม 

ในส่วนของผูอ้ดัจะมีผูอ่้านมืออาชีพและอ่านประจาํใหก้บัทางบริษทั คือ คุณอว้น(อ่านไดทุ้กประเภท) , 

คุณเกด(อ่านอลับั้มอีสาน) และ Creative สามารถบลีฟผูอ่้านสปอตไดอี้กทีวา่ตอ้งการเสียงหนกัแน่น สูง 

ตํ่า ชา้ เร็ว กระชบัขนาดไหนและเป็นคนบริหารเวลาให้ทนัภายในวนิาทีท่ีจาํกดั ซ่ึง Announcer บาง

บรรทดัก็ไม่สามารถท่ีจะใชท้ั้งหมดได ้ ดงันั้นจึงตอ้งตดัออกแต่การตดั Announcer ออกนั้นอาจทาํให้

ตวัสปอตของเราไม่กลมกล่อมและไม่ได ้ Mood&Tone ตามท่ีเราตอ้งการ เราจึงตอ้งมีการแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้เช่นการคิดคาํใหม่ หรือการลดคาํ เพิ่มคาํ เพื่อใหส้ปอตท่ีออกมาสมบูรณ์มากท่ีสุด 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13 บรรยากาศระหวา่งการบนัทึกเสียงโดยโปรแกรม Pro Tools 

 

 

ภาพท่ี 4.14 บรรยากาศระหวา่งการบนัทึกเสียงโดยโปรแกรม Pro Tools 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.15 บรรยากาศระหวา่งการบนัทึกเสียงโดยโปรแกรม Pro Tools 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.6 ตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Pro Tools 

หนา้ท่ีของ Creative จะตอ้งดูแลไปถึงทางดา้นการตดัต่อ แต่ไม่ใช่เราไปตดัต่อเองเรามีหนา้ท่ีแค่

คุมการตดัต่อและบอกกบั Editor วา่เราตอ้งอะไรและแบบไหน เพื่อท่ีจะใหส้ปอตออกมาสมบูรณ์และ 

Editor จะใชโ้ปรแกรม Pro Tools ในการตดัต่อและมิกซ์เพลงลงสปอต และ Creative จะทาํการ

ตรวจเช็คสปอตไปพร้อมกบั Editor ในเวลาเดียว หรือเรียกไดว้า่ควบคุมการตดัต่ออีกดว้ย หากมีการ

แกไ้ขก็จะสามารถปรับเปล่ียนไดเ้ลยทนัทีก่อนท่ีสปอตจะออกอากาศ 

ภาพท่ี 4.16 ตวัอยา่งโปรแกรม Pro Tools 

 

 

 

 

 



4.1.7 ออกอากาศ 

โดยสปอตท่ีออกอากาศน้ีจะออกอากาศทางวทิยุเครือข่ายกองทพับกไดแ้ก่คล่ืน FM 90.0 ลูกทุ่ง

รักไท 90 , FM 94.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค , FM 98.0 โอเคลูกทุ่ง ช่วงพกัเบรกโฆษณา 30 วนิาที และเป็นสปอต

แบบ Loose Spot คือ สปอตโฆษณาท่ีจะออกอากาศระหวา่งช่วงต่อของรายการกล่าวคือ เม่ือรายการหน่ึง

จบลง และก่อนจะข้ึนรายการต่อไป รายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17 รายละเอียดการออกอากาศของสปอตโฆษณา 

 

 

 

 

  

  

ภาพท่ี 4.18 รายละเอียดสถานีท่ีสปอตโฆษณาออกอากาศ 



4.2 รูปแบบของสปอตโฆษณาวทิยุเพ่ือโปรโมทอลับั้มรวมเพลงฮิต 

4.2.1 รูปแบบของสปอตวทิยุเพ่ือโปรโมทอลับั้มรวมเพลงฮิต 

 สปอตโฆษณาของ แกรมม่ีบ๊ิก จดัเป็นสปอตประเภท Loose Spot ซ่ึงเป็นลกัษณะของ 

สปอตโฆษณาท่ีมีการสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองราวต่างๆ ท่ีกาํหนดข้ึนมาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ความยาว

เฉล่ียโดยทัว่ไปประมาณ 30 วนิาทีต่อ 1 เร่ือง และออกอากาศช่วงคัน่ระหวา่งรายการท่ีออกอากาศ และ

เทคนิคท่ีใชน้ั้นส่วนใหญ่จะใชเ้พียงแค่การ Fade Out คือ การค่อย ๆ ลดความดงัของเสียงลง จนกระทัง่

ไม่ไดย้นิเสียงอีกต่อไป และการ Fade Under คือ การหร่ีคลอเสียงใดเสียงหน่ึง  

ระหวา่งเสียงพูดกบัเสียงเพลงประกอบใหค้่อยๆลดลงกวา่ระดบัปกติจนกลายเป็นพื้นหลงั และจะมีเพียง

แค่ Anouccer หรือ คาํประกาศท่ี Creative เป็นผูคิ้ดข้ึนมานาํมาเรียบเรียงเป็นถอ้ยคาํและอ่านโดยผู ้

ประกาศสปอต กบั เพลงท่ีเลือกมาประกอบในสปอต 

สรุปไดว้า่สปอตมีเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นคือ Loose Spot และCreativeมีหนา้ท่ีจะใส่ Anouccer 

ใหดู้มีลูกเล่นและน่าสนใจมากข้ึน โดยการใชค้วามคิดของตนมาถ่ายทอดผา่นเป็นคาํประกาศและให้

ผูอ่้านสปอตทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดออกมาใหไ้ดอ้ารมณ์มากท่ีสุดผา่นนํ้าเสียง การท่ีผูอ่้านสปอตนั้นจะเขา้ใจ 

Mood&Tone ของคาํประกาศไดจ้ะตอ้งมีการบรีฟจาก Creative ก่อนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและถ่ายทอด

ออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ี Creative อยากใหเ้ป็น แต่ทั้งน้ีจะตอ้งทาํใหพ้อดีกบัเวลาท่ีกาํหนดนัน่คือ 30 

วนิาทีและมีการสอดแทรกการขายในตอนจบของสปอตวิทย ุ

 



บทที ่5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีหน่วยงาน แกรมม่ีบ๊ิก ภายใตก้ารบริหารของ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 

จาํกดั(มหาชน) 16 สัปดาห์ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 จากงานท่ีนกัศึกษา

สหกิจไดรั้บมอบหมายงาน เก่ียวกบัการจดัทาํสปอตโฆษณาวทิยโุปรโมทอลับั้มรวมเพลงฮิต ยงัตอ้ง

ทาํงานร่วมกบัหลายฝ่ายเพื่อใหเ้รียนรู้ระบบการทาํงานจริง และจากการท่ีไดจ้ดัทาํสปอตโฆษณาวทิยโุป

รโมทอลับั้มรวมเพลงฮิตพบวา่การจดัทาํสปอต 1 ตวัไม่ง่ายอยา่งท่ีคิด ตอ้งผา่นกระบวนการหลาย

ขั้นตอน และไดน้าํความรู้ท่ีเรียนมาเขา้มาใชใ้นการทาํสปอตโฆษณาวทิย ุ เพื่อใหส้ปอตออกมาสมบูรณ์

และออกอากาศไดใ้นท่ีสุด และไดรู้้จกัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งขั้นตอนการทาํส

ปอตโฆษณาวทิยุอีกดว้ย 

  

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ท่ีพกัของนกัศึกษาและสถานท่ีปฏิบติังานมีความห่างไกลกนัจึงทาํใหบ้างคร้ังเกิดการล่าชา้

ในการไปถึงสถานท่ีปฏิบติังาน จึงทาํใหต้อ้งออกจากท่ีพกัใหไ้วข้ึนและกะเวลาใหถู้กเพื่อท่ีจะไปถึงให้

ทนัเวลา 

 5.2.2 การทาํงานนอกเวลา นอกสถานท่ี ท่ีเกิดข้ึนกะทนัหนั ดงันั้นควรเตรียมตวัใหพ้ร้อมเสมอ

เพื่อท่ีจะออกไปปฏิบติังาน เช่น ปฏิบติังานวนัเสาร์อาทิตยห์รือนอกสถานท่ี(คอนเสิร์ต,ต่างจงัหวดั ฯ) 

 5.2.3 การนาํความคิดหรือไอเดียใหม่ๆมาใช ้ เช่นการทาํสปอตวทิยอุลับั้มรวมเพลงอีสานท่ี

จะตอ้งใชภ้าษาอีสานแท้ๆ  จึงจะตอ้งหาขอ้มูลและทาํความเขา้ใจวา่ภาษาอีสานแท้ๆ เป็นอยา่งไรบา้งและ

ใชอ้ยา่งไรใหถู้กตอ้ง ดงันั้นควรพฒันาความคิดหรือเลือกเสพงานท่ีสามารถนาํมาใชใ้หห้ลากหลายและ

รวดเร็วตอบโจทยก์บังานท่ีจะไดรั้บ 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 
 

 
ช่ือ-นามสกุล  :  นายพงศธร ชยัชะนะ 

รหสันกัศึกษา  :  5804600278 

เบอร์ติดต่อ  :  097 138 2427 

Email   :  bankxpst@gmail.com 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  :  9/10 ซอยสวนหลวง    

ถนนเทอดไท แขวงบางคอ้  

เขตจอมทอง กทม 10150 

                        

 

ประวตัิการศึกษา    :  สาํเร็จการศึกษามธัยมตน้และมธัยมปลาย  

โรงเรียนวดัรางบวั 2558 

 

ปัจจุบัน     :  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี  

คณะนิเทศศาสตร์ วชิาเอก การโฆษณา 

วชิาโท ผสม  

 

ความสนใจทางด้านนักวชิาการ   :  Creative , Graphic Design , ถ่ายภาพ 

 

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา   :  ตาํแหน่ง Creative 

บริษทั จีเอม็เอม็แกรมม่ี จาํกดั มหาชน 

 

ทกัษะและความสามารถพเิศษอ่ืนๆ             : ทกัษะการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ไดแ้ก่ Adobe 

Photoshop CC, Illustrator CC, Light 

Room / MicroOffice Word , Excel , 

PowerPoint  
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