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บทคัดย่ อ

รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ ขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมท
สิ นค้าผ่านรายการบ้าบอล ” วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้
1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง
2.เพื่อศึกษาขั้นตอนการประสานงานเพื่อจัดทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง
วิ ธี ก ารศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ ใ ช้ โ ปรแกรม Microsoft Outlook ในการผสานงานกั บ ลู ก ค้า เพื่ อ สรุ ป
รายละเอียด วัน เวลา ในการถ่ายทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง และระยะเวลาในการออกอากาส เพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดของทั้งลูกค้าและฝ่ ายผลิต
ผลการศึกษาในครั้งนี้ จากที่ได้ลงมือปฎิ บตั ิงานจริ ง จึงสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้า
เย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง และวิธีการผสานงานกับลูกค้า เพื่อให้งานโปรโมทสิ นค้าผ่านรายการโทรทัศน์ ออกมาถูกใจ
ลูกค้าและทางรายการมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ จากการที่ได้ลงฝึ กปฎิบตั ิสหกิจศึกษาในหัวข้อ ขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ า
จับเลี้ยง เพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านรายการบ้าบอล ได้เล็งเห็นทั้งข้อดีและข้อเสี ยในการทาสกู๊ปสิ นค้าเพื่อโปรโมท
ผ่านรายการโทรทัศน์ ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและประสบการณ์เป็ นอย่างมาก ฉนั้นการจัดทาสกู๊ปสิ นค้าชิ้นหนึ่งควรที่จะ
มีความละเอียดและเข้าใจในตัวงานเป็ นอย่างยิง่ จึงจะได้งานออกมาอย่างดีที่สุดและพอใจในแต่ละฝ่ าย
คาสาคัญ : โปรโมท / สกู๊ป

Abstract
The objective of the co-operative education report titled “The process of preparing scoop for promoting
Yen Yen cool herb tea through Baball TV program” were as follows:
1. To study the process of preparing scoop for Yen Yen cool herb tea beverage.
2. To study the coordination process of preparing scoop for Yen Yen cool herb tea beverage.

In this study, Microsoft Outlook was used for coordinating with customers, summarizing details, day
and times of scoop filming for Yen Yen cool herb tea beverage and airtime in order to prevent errors of both
customers and production department.
From the results of this study, the researcher had a chance to practically conduct works, leading to
better understandings of the process of preparing scoop for Yen Yen cool herb tea beverage and the methods of
coordinating with customers in order to promote the product through TV program to meet the satisfaction of
customer and TV program.
The results of this study could lead to the suggestions as follows. The researcher could see both
advantages and disadvantages in preparing scoop for promoting the product through TV program requiring high
skills and experience. Thus, the production of the product scoop requires completeness and understanding of
the work in order to create the best and most satisfactory works.
Keywords: Promote/Scoop
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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
สื่ อโฆษณาเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดอย่างหนึ่ งที่บอกกล่าวให้ผูบ้ ริ โภครู ้ ถึงคุ ณค่าและความ
แตกต่าง เพื่อทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า หรื อใช้บริ การนั้น แต่สาหรับปั จจุบนั นี้ โฆษณาได้เข้ามาเผยแพร่
ผ่านสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และป้ ายโฆษณาต่างๆ ที่พบเห็นได้ทวั่ ไป ซึ่ งกลยุทธ์การทางการตลาดที่ผผู ้ ลิต
ออกมานั้นจาเป็ นที่ตอ้ งแข่งขันกันอย่างสู ง ด้วยคู่แข่ง และทางเลือกของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ดังนั้นจึ งมี โฆษณาแอบแฝงมากับรายการโทรทัศน์ ละครซิ ทคอม หรื อภาพยนตร์ ซึ่ งโฆษณาแฝงนี้
ไม่ได้ปรากฏในสื่ อโทรทัศน์ แต่เป็ นการโปรโมทสิ นค้า ให้เข้ากับเนื้ อหาสาระของรายการ หรื อละครแบบ
แนบเนียน หากไม่สังเกตุอาจไม่รู้ดว้ ยซ้ านี่คือการโฆษณา
รายงานสหกิจศึกษานี้ จึงเป็ นการศึกษาขั้นตอนการจัดทาทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ยงเพื่อโปรโมท
สิ นค้าผ่านรายการบ้าบอล เพื่อเป็ นการแนะนาสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ ยง ให้กลุ่ มเป้ าหมายรู ้ จกั สิ นค้าในอี ก
ช่องทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้า เย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านรายการบ้าบอล
2. เพื่อเรี ยนรู ้การประสานงานในส่ วนต่างๆจากการปฏิบตั ิงานจริ งและสามารถนาไปใช้ได้จริ งในอนาคต
3. เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทางานและสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้า เย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านรายการบ้าบอลโดย
ขอบเขตการศึกษาอยูใ่ นช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 – 18 สิ งหาคม 2560

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้า เย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านรายการบ้าบอล
2. ได้เรี ยนรู ้การประสานงานในส่ วนต่างๆจากการปฏิบตั ิงานจริ ง และให้เกิดการพัฒนาการทางานจริ งใน
อนาคต
3. ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทํางานและสามารถแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินรายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ ขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้า เย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง เพื่อ
โปรโมทสิ นค้าผ่านรายการบ้าบอล” มุ่งศึกษากระบวนการจัดทาสกู๊ปในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
สกู๊ป คือการกาหนดประเด็นเรื่ องที่น่าสนใจ กาหนดเรื่ องราว เนื้ อหา เป้ าหมาย จนไปถึ งการ
วางแผนเพื่อที่จะมานาเสนอ และทีมงานที่จะไปสัมภาษณ์แลดูวา่ ข้อมูลที่ได้มานั้นเพียงพอกับความต้องการไว้
ตามแผนหรื อไม่และสรุ ปออกมาเพื่อที่จะทาการออกอากาศจริ ง
การเขียนสกู๊ปนั้นเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของการเล่าเรื่ องราวที่กาลังได้รับความนิ ยมกันในปั จจุบนั บน
พื้นที่สื่อหนังสื อพิมพ์รวมไปถึงสื่ อออนไลน์โดยสกู๊ปนั้นจะสามารถบอกเล่าเรื่ องราวได้ละเอียดว่าเนื้ อหาข่าว
ธรรมดา ผูอ้ ่านสามารถเห็นภาพรวมของเรื่ องราวที่เล่าผ่านสกู๊ปได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ลักษณะคล้ายกับการเขียน
สารคดี แต่ว่ามีความกระชับและสั้นกว่า โดยผูเ้ ขียนจะต้องมีทกั ษะทั้งการเขียนและการใช้ภาษาในการดาเนิ น
เรื่ องราวในการถ่ายทอดออกมาได้เป็ นอย่างดี สกู๊ปเรื่ องหนึ่ ง ๆ จะมีความยาวประมาณ 4 หน้ากระดาษ A4 เมื่อ
เราต้องการจะเขียนสกู๊ปขึ้นมาสักเรื่ องหนึ่ ง อันดับแรกคือจะต้องพิจารณาว่าเราต้องการจะเล่าเรื่ องอะไร โดยยึด
เนื้ อหาจากประเด็นที่กาลังเป็ นที่สนใจในขณะนั้นและเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่ได้อ่านหรื อได้รับฟั ง เมื่อกาหนด
เรื่ องราวที่ตอ้ งการจะเขียนสกู๊ปได้แล้ว จึงนาเรื่ องที่เราต้องการจะเขียนมาทาการตั้งประเด็นเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่
ต้องการจะเล่า ทาการวางโครงเรื่ อง โดยการเรี ยบเรี ยงประเด็น ก่อน หลัง ตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย พิจารณา
ดูความสาคัญของเนื้อหาที่มีความสาคัญมากไปหาน้อย โดยขั้นตอนการเขียนสกู๊ป จะประกอบไปด้วย
1. กาหนดประเด็น ในการเขียนสกู๊ป จาเป็ นต้องทาการคิดประเด็นของเนื้ อหาที่เราต้องการนาเสนอ โดย
จะต้องเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ และมีความน่าสนใจ หรื ออาจจะเป็ นเรื่ องราวที่กาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ก็ได้
2. ตั้งหัวข้ อสกู๊ป ทาการกาหนดจุดประสงค์ เลื อกโจทย์ที่ตอ้ งการ กาหนดโครงเรื่ องให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมาย กาหนดข้อความพาดหัวข่าว เพื่อบอกให้ผูอ้ ่านทราบได้ว่าเราต้องการให้อ่านในเรื่ องเกี่ ยวกับ อะไร
เรื่ องนี้ มีความสาคัญมากแค่ไหน มี ความน่ าสนใจมากเพียงใด ซึ่ งการพาดหัวข่าวที่ดีน้ นั จะต้องสามารถสรุ ป
ใจความสาคัญของเนื้อหาได้ท้ งั หมด
3. การวางแผนการทางาน เมื่อกาหนดหัวข้อได้เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการวางแผนการ
ทางาน โดยเราต้องกาหนดแผน จัดตั้งทีมงาน เตรี ยมข้อมูล เตรี ยมงบประมาณที่ตอ้ งใช้จ่าย ทาการประชุ มเพื่อ
วางแผนงาน จากนั้นจึงสรุ ปข้อมูลที่จะต้องใช้ในสกู๊ป เช่น แหล่งข้อมูลอ้างอิง ที่มา คนที่จะเข้า

ไปสัมภาษณ์ การถ่ายภาพประกอบ ต้องทาการกาหนดแนวทางในการเขียน การทางาน ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล และจัดแบ่งงานให้เหมาะสม
4. ทาการเก็บข้อมูล เมื่อวางแผนการทางานเรี ยบร้ อยดี แล้ว ก็เป็ นในส่ วนของขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูลสาหรับตอบคาถามและเพิ่มเติมในส่ วนที่ยงั ขาดหายไป โดยยึดจากโครงเรื่ องที่ได้กาหนดเอาไว้บุคคล
ที่กาหนดไว้เพื่อทาการสัมภาษณ์ จะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ หรื อมีความเชี่ยวชาญ หรื อมีความเกี่ยวข้องในเรื่ อง
นั้น ๆ
5. การเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่ได้มา เมื่อเราทาการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ รวม
ไปถึงข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น ความรู ้สึก ข้อชี้แนะ ให้นาข้อมูลที่ได้มาทาการเรี ยบเรี ยง โดยเริ่ มจากส่ วนไหนก่อนก็
ได้ แต่ถา้ หากอยากให้เนื้ อหาดูมีความน่าสนใจ จะต้องทาการเรี ยบเรี ยงข้อมูลในเรื่ องที่อยูใ่ กล้ตวั มากที่สุดก่ อน
โดยใช้ตวั ละครที่มีความใกล้ชิดหรื อได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่ องนั้น ๆ
จากนั้นจึ ง ค่ อยนาเสนอประเด็ นในภาพรวม เพื่ อนาไปสู่ ก ารอธิ บ ายโดยใช้ข ้อมู ลหรื อทฤษฏี อ้างอิ ง
จากนั้นจึงลงไปสู่ แนวทางแก้ไข และจบด้วยอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นว่าเป็ นอย่างไร
6. สรุ ปเนื้ อหา เมื่อนาเสนอข้อมูลของเราเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว การสรุ ปเนื้ อหาถือเป็ นส่ วนที่สาคัญ เพราะ
ต้องบอกคนดูและบอกตัวเราได้วา่ เนื้ อหาที่เราได้นาเสนอไปนั้น ตอบโจทย์ที่เราได้ต้ งั เอาไว้ในตอนแรกหรื อไม่
อย่า งไร เมื่ อได้ทุ ก อย่างตอบโจทย์ตามที่ ต้องการแล้ว จึ ง ลงมื อเขี ยนสกู๊ ปเพื่ อเล่ าเรื่ องราว ภาษาที่ ใ ช้ใ นการ
เขียนสกู๊ปไม่มีกฎกติกาที่ชดั เจน เป็ นการเขียนที่ไม่เป็ นทางการมากเท่าการเขียนข่าวหรื อสารคดี เพราะจะเป็ นใน
ลักษณะของการเขียนเล่าเรื่ องราว ที่อาจมีการสอดแทรกความรู ้สึกนึกคิดของผูเ้ ขียนเข้าไปในระหว่างเนื้ อหา โดย
ใช้คาพูดหรื อประโยคที่เป็ นสานวนของผูเ้ ขียนสกู๊ปเอง
แต่ในบางเนื้ อหา ก็อาจต้องใช้ภาษาที่ค่อนข้างเป็ นทางการ หรื อใช้ภาษาพูดที่ค่อนข้างสุ ภาพ หรื อเป็ น
ทางการพอสมควร ไม่ใช่ภาษาพูดในลักษณะที่ใช้กนั ของดีเจตามสถานีวทิ ยุต่าง ๆ
ซึ่ งในการนาเสนอเนื้ อหาสกู๊ป มักจะขึ้นต้นอย่างไม่ออ้ มค้อม แต่ข้ ึนต้นด้วยประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอ
ไปเลย เช่น ขึ้นต้นด้วยคาถาม บุคคล เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งต้องเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ งและมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง
เช่นตัวบุคคล หนังสื อ หรื ออาจเป็ นเรื่ องราวที่ผเู ้ ขียนประสบมาด้วยตนเองก็ได้
หากต้องการให้สกู๊ปของเรามีความน่าสนใจ หรื อได้รับความสนใจจากผูค้ นมากยิง่ ขึ้น เราอาจจะหยิบยก
ประเด็นที่ผคู ้ นให้ความสนใจ หรื อเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นและเป็ นที่กล่าวถึง ณ ขณะนั้น ๆ ขึ้นมาเขียนสกู๊ป

ซึ่ งเราสามารถเข้าไปดู แนวโน้ม ทิศทาง หรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ได้โดยใช้ช่องทาง Social media ต่าง ๆ
หมัน่ เข้าไปสังเกตการณ์ และคอย update ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่าง ๆ อยูอ่ ย่างสม่าเสมอ

สกู๊ป เข้าถึงจาก : http://www. norden.co.th/blog/to-write-scoop/

การโปรโมท หมายถึ ง การประชาสั ม พนัธ์ ห รื อ การโฆษณาผลงานใหม่ ๆ ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร
เพื่ อ ที่ จ ะให้ ผู บ้ ริ โ ภคนั้น ติ ด ตามและใช้บ ริ ก ารมากขึ้ น เช่ น ศิ ล ปิ นท าเพลงขึ้ น นมาใหม่ จึ ง ท าการโปรโมท
เพลงอัลบัมตัวเองผ่านรายการทีวหี รื อสถานีวทิ ยุต่างๆ และช่องทางการดาวน์โหลด
1.เข้ าใจเป้ าหมาย กลุ่มลูกค้ า : ต้องเข้าใจและรู ้ถึงลักษณะพิเศษส่ วนบุคคล ของเป้ าหมายที่เราจะทาการ
โน้มน้าวหรื อกลุ่มเป้ าหมาย เช่น วัยรุ่ นอาจจะล่อใจด้วยความทันสมัย, คนมีอายุอาจจะใช้ความมัน่ คงและเรี ยบ
ง่ายเข้าสู ้, วัยทางานอาจจะใช้เรื่ องความคุม้ ค่าและอนาคตเข้าไปดึงดูดแทน
2.ความน่ าเชื่ อถือ : การแต่งกาย การนาเสนอ หรื อชื่ อเสี ยงของกลุ่มบุคคลหรื อ ผูพ้ ูดมีส่วนสาคัญในการ
ใช้โฆษณา โน้มน้าวจิตใจของผูค้ นได้เช่ น ใช้ดาราสวยๆขายโปรโมทขายสิ นค้าความสวยความงาม,ใช้นกั กี ฬา
ดังๆที่ประสบความสาเร็ จมาโฆษณาอุปกรณ์ กีฬาหรื อยาที่เกี่ ยวกับกี ฬา,ใช้คุณแม่ที่มีชื่อเสี ยง (อาจจะเปนดารา
นักร้อง)มาโฆษณานมผงเด็ก,ใช้คนที่สังคมเห็นว่าฉลาดและเก่งมาโปรโมทสิ นค้าอาหารเสริ มบารุ งสมอง
3.การนาเสนอ : พยายามอย่านาเสนอโดยชี้ประเด็นให้คนบางส่ วนไม่พอใจ หมายถึงการกล่าวหา อ้างอิง
พูดถึงบุคคลหรื อ คนอื่น ให้เสื่ อมเสี ยเพราะมีโอกาศที่ผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าและบริ การของคุณ ถูกมองไปในแง่
ลบของคนกลุ่มนั้นและอาจจะมีการเอาเรื่ องหรื อโฆษณาชวนเชื่ อเผื่อทาลายสิ นค้าและบริ กาของคุ ณทาให้เสี ย
ชื่อเสี ยงได้
4.สร้ างประโยคเด็ด : ประโยคคาพูด ที่ทาให้คนสนใจและเป็ นเหมือนคาคมในสิ นค้าเราให้คนจดจาและ
ชอบ เป็ นเหมือนสโลแกนของสิ นค้าคุณคนจะได้ติดตามและนึ กถึง เช่น Dtac ง่ายสาหรับคุณ,โตชิ บา นาสิ่ งที่ดีสู่
ชีวติ ,เบอร์ ด้ ี 1 ในใจคุณ เป็ นต้น
5.ภาพลักษณ์ : มันเหมือนจะคล้ายกับความน่าเชื่ อถือแต่ไม่ใช่ครับ ภาพลักษณ์ในที่น้ ีหมายถึง ภาพลัษณ์
รู ปแบบ และลักษณะของสิ นค้าและบริ การของเราหี บห่อบรรจุภณั ฑ์ สถานที่จาหน่าย ความน่าสนใจ ไอเดียของ

การบรรจุสินค้าทั้งหลาย หรื อถ้าเป็ นการโฆษณา สถานที่เช่น ร้านอาหาร โรงแรม อะไรจาพวกนี้ ก็ตอ้ งนาเสนอ
จุดเด่นในการขายเช่น โรงแรม 5 ดาว ได้รับมาตราฐาน ร้านค้าร้านอาหารก็ตอ้ งอร่ อย
สะอาด ดูดีในสายตาคนทัว่ ไปแลดูน่าใช้บริ การอย่าดีแค่โฆษณาชวนเชื่ อ เพราะถ้าทั้งโปรโมทดีและ
คุณภาพดีคุณจะได้ลูกค้าประจาพร้อมการบอกต่อปากต่อปาก
6.ปากต่ อปาก : เรื่ องการพูดต่อกันปากต่อปากถ้าคุณให้บริ การที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตราฐาน ก็จะได้
การโปรโมทโฆษณาให้ฟรี และในด้านที่ดีบอกปากต่อปากไปเรื่ อยๆ แต่ถา้ คุณทาไม่ได้ไร้มาตราฐานบริ การแย่
สิ นค้าห่ วยไร้ประโยชน์เขาก็จะโฆษณาให้คุณฟรี ๆเหมือนกันแต่เป็ นด้านลบทีน้ ี งานเข้าแน่นอนภาพลักษณ์ที่พูด
ถึ งในข้อที่ 5 ก็จะเสี ยตามไปด้วยบางคนก็เก็บข้อมู ลเป็ นความรู ้ รอบตัว เอาไว้บอกต่อคนอื่ นได้เช่ น เนี้ ยมี พี่ที่
ทางานเล่าว่าร้ าน ....บริ การห่ วยแตก สู ้ร้าน .. ไม่ได้เลย ถ้าคุ ณจะไปกิ นอาหารผมว่าร้ านที่ 2 เหมาะกว่าเพราะ
บริ การดีกว่าลองไปดู
7. ทาให้ เป็ นกระแส : ส่ วนใหญ่จะเป็ นในทางที่ดีคนเราทัว่ ไปฮิตติดกระแสชอบอยู่แล้วถ้าทาให้สินค้า
ของเราเป็ นที่พูดถึ งโดยคนหมู่มากเป็ นกระแสสังคม ก็จะเป็ นการโฆษณาที่ต่อยอดได้มากขึ้นไปอีกทาให้มีคน
อยากรู ้อยากลองว่ามันจะเป็ นอย่างไร
8.รักษามาตราฐาน : ทั้งฮิตติดกระแส ภาพลักษณ์ดี ก็มีการบอกปากต่อปากเพราะคุณภาพดี สุ ดท้ายเลย
คือรักษามาตราฐานคุณภาพของตัวเองให้คงที่และจะเป็ นการดีถา้ ทาให้มนั มีมาตราฐาน สู งขึ้นไปทั้งสิ นค้า และ
งานบริ การ จะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ได้เป็ นอย่างดีทีเดียว

การโปรโมท เข้าถึงจาก : http://www.seoooh.wordpress.com/2013/05/08/การ-โปรโมท

โดยสรุ ปแล้วสกู๊ปคือเป็ นการนาเสนอเรื่ องราวประเด็นที่น่าสนใจอย่างกระชับ สื่ อสารเข้าใจง่าย โดย
ผลิตผ่านสื่ อต่างๆ ในการผลิตสกู๊ปมาแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนการทางาน ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดประเด็น ตั้ง
หัวข้อสกู๊ป การเก็บข้อมูล และสรุ ปเนื้อหา ไปจนถึงกระบวนการผลิตสกู๊ป การเขียนสกู๊ปนั้นเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ ง
ของการเล่าเรื่ องราว โดยสกู๊ปนั้นจะสามารถบอกเล่าเรื่ องราวได้ละเอียดว่าเนื้ อหาข่าวธรรมดา ผูอ้ ่านก็จะสามารถ

เห็ นภาพรวมของเรื่ องราวที่ เล่ าผ่า นสกู๊ปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น มี ความกระชับและสั้น ซึ่ งในการนาเสนอเนื้ อ
หาสกู๊ป มักจะขึ้นต้นอย่างไม่ออ้ มค้อม แต่ข้ ึนต้นด้วยประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอไปเลย เช่ น ขึ้นต้นด้วยคาถาม
บุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งต้องเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ งและมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง อีกทั้งการสร้างสรรค์สกู๊ปต้องมี
ประโยคเด็ดคาพูด ที่ทาให้คนสนใจและเป็ นเหมือนคาคมในสิ นค้าเราให้คนจดจาและชอบ เป็ นเหมือนสโลแกน
ของสิ นค้า ทาให้ผบู ้ ริ โภคติดหู ฟังแล้วจาได้ง่าย
การโปรโมท เป็ นการโฆษณาประชาสั ม พันธ์ ข องสิ นค้า หรื อ บริ ก าร ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อที่ จะให้
ผูบ้ ริ โภคนั้นติดตามและใช้บริ การและเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น ซึ่ งการโปรโมทต้องคานึ งถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เราจะทา
การโน้มน้าว การนาเสนอให้ดูน่าสนใจและชวนติดตาม ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการโปรโมท วิธีการโป
รโมทที่หลากหลายรู ปแบบ ก็อาจจะเป็ นที่สนใจแต่ผลที่ได้กลับมานั้น บางวิธีการอาจไม่เป็ นที่น่าสนใจ และใน
หลายธุ รกิจก็อาจจะสู ญเสี ยเงินลงทุนจานวนมากเพื่อนามาใช้ในการวางแผนและคิดค้นวิธีในการโปรโมทสิ นค้า
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจาเป็ นต้องนาเสนอจุดเด่นในการขาย เอาจุดเด่นมานาเสนอ เพราะถ้าทั้งโปรโมทดี และ
คุณภาพดีก็จะได้ลูกค้าประจาพร้อมการบอกต่อปากต่อปาก ถ้าให้บริ การที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตราฐาน ก็จะได้
การโปรโมทโฆษณาให้ฟรี และในด้านที่ดีบอกปากต่อปากไปเรื่ อยๆนัน่ เอง

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส, 50 ถนนสุ ขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์. 0-2669-9000.
Website : www.gmmgrammy.com
www.gmember.com

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั แม่ของกิ จการบันเทิง ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่ มธุ รกิ จ
ดนตรี , สื่ อ, ภาพยนตร์ , ดิจิตอล, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม, สถานีวิทยุ, สื่ อสิ่ งพิมพ์, และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ แบบ
ครบวงจร ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดย ไพบูลย์ ดารงชัยธรรม และเรวัต พุทธิ นนั ทน์ เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 และเป็ นค่ายเพลงที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 3 ของเอเชี ย จากการจัด
อันดับของนิตยสารชื่อดังของอังกฤษ นอกจากนี้ ยงั เป็ นบริ ษทั ที่มีคนอยากเข้าทางานมากที่สุดเป็ นอันดับที่ 8 ของ
ประเทศไทยอีกด้วย
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ทาธุ รกิจทางด้านดนตรี สื่ อ ภาพยนตร์ ดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีวิทยุ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ เป็ นต้น โดยระยะแรกดาเนิ นธุ รกิจหลักสร้างสรรค์ผลงาน เพลงไทยสากล โดย
ออกอัลบั้มชุ ดแรก นิ ยายรักจากก้อนเมฆ โดย แพทย์หญิงพันทิวา สิ นรัชตานันท์ และผลิตรายการทีวี 3 รายการ
ได้แก่ ยิม้ ใส่ ไข่, มันกว่าแห้ว และ เสี ยงติดดาว จากนั้นจึงเริ่ มขยายกิ จการ ไปสู่ ธุรกิ จผลิ ตรายการโทรทัศน์ และ
รายการวิทยุ บริ ษทั ได้ขยายการดาเนิ นธุ รกิ จเข้าสู่ ธุรกิ จบันเทิงอื่นๆ เช่ น วิทยุ, ภาพยนตร์ , การจัดคอนเสิ ร์ตการ
ศึกษา, สื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมทั้งธุ รกิจร้านค้าปลีกเพื่อจัดจาหน่ายสิ นค้าต่างๆ ของบริ ษทั ในเครื อ เช่นเทปและซี ดีเพลง

การขยายธุ รกิจดังกล่าวส่ งให้บริ ษทั ดาเนินธุ รกิจอย่างครบวงจร และเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในปี พ.ศ.
2544 ข้อมูลเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2559 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เพลง 35,339 เพลง

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
ช่ อ งวัน 31 (อัง กฤษ: One 31; ชื่ อ เดิ ม : จี เ อ็ ม เอ็ ม วัน อัง กฤษ: GMM One) เป็ นช่ อ งโทรทัศ น์ ร ะบบ
ดิจิทลั ภาพคมชัดสู ง บริ หารงานโดยบริ ษทั จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จากัด และมีถกลเกียรติ วีรวรรณเป็ นผูอ้ านวยการ เป็ น
ช่องโทรทัศน์ในเครื อจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เช่นเดียวกับจีเอ็มเอ็ม 25
ช่ องวัน ออกอากาศเป็ นครั้ งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ด้วยชื่ อ "วันสกายวัน" (อังกฤษ: 1-Sky
One) มีเนื้อหาที่นารายการโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งประเภทดนตรี ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ซึ่ งผลิตขึ้นโดย บริ ษทั
ในเครื อจี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ ซึ่ งมี สถานะเป็ นหนึ่ งในช่ องรายการหลัก แพร่ ภาพทางช่ องหมายเลข 0 ของบริ ก าร
โทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม "วันสกาย" ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เปลี่ยนชื่ อบริ การ และ
กล่องรับสัญญาณเป็ น "จีเอ็มเอ็มแซต" ส่ วนชื่ อช่ องรายการเปลี่ยนเป็ น "จีเอ็มเอ็มแซต ฮิตส์ " (อังกฤษ: GMM Z
Hitz) จากนั้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ปี เดี ยวกัน เปลี่ ยนชื่ อใหม่อีกครั้งเป็ น "จีเอ็มเอ็มวัน" พร้ อมเปลี่ ยนมาผลิ ต
รายการขึ้นเองทั้งหมด รวมถึงย้ายไปยังช่องหมายเลข 7 ของบริ การโทรทัศน์ผา่ นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมจีเอ็ม
เอ็มแซต และเริ่ มเปิ ดสัญญาณให้รับชมฟรี (free-to-air) ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 พร้ อมทั้งเพิ่มเนื้ อหา
ใหม่เช่น ละครชุด รายการต่างประเทศ และข่าวบันเทิง พร้อมทั้งเผยแพร่ ตราสัญลักษณ์ และคาขวัญของช่องคือ "ดู
ทุ กที่ ดี ทุกวัน" แต่เมื่ อวันที่ 1 กันยายน ปี เดี ยวกัน ช่ องวันสามารถรั บชมได้ ทางบริ การโทรทัศน์ผ่านกล่ องรับ
สัญญาณดาวเทียม ของจีเอ็มเอ็มแซตและพีเอสไอ ซึ่งสามารถถอดรหัสสัญญาณบิสส์ (BISS) ได้เท่านั้น
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ช่องจีเอ็มเอ็มวัน เริ่ มนาสัญญาณขึ้นทดลองระบบออกอากาศดิจิทลั ผ่านช่อง
หมายเลข 31 ของอุปกรณ์รวมส่ งสัญญาณชุดที่ 2 ของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ในช่องสัญญาณที่ 36 สาหรับ
สถานีกรุ งเทพฯ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็ น "ช่องวัน" ดังที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ปี เดียวกัน ทั้งนี้ ช่อง
วันดาเนิ นการถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาผ่านดาวเทียม ด้วยภาพคมชัดสู งเป็ นครั้งแรก ในการแข่งขันมวยสากล
ป้ องกันตาแหน่งแชมป์ โลกรุ่ นฟลายเวต ของสหพันธ์มวยนานาชาติ ระหว่างอานาจ เกษตรพัฒนา แชมป์ โลกชาว
ไทยปะทะกับคาซู โตะ อิโอกะ ผูท้ า้ ชิ งชาวญี่ปุ่น จากจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา
18:30-20:00 น. ซึ่ งเป็ นการถ่ายทอดโทรทัศน์ การแข่งขันชกมวย ด้วยระบบภาพคมชัดสู ง ครั้งแรกในประเทศไทย
ด้วย
ต่อมาราวเดื อนสิ งหาคมปี ดังกล่าว ช่ องวันเริ่ มนาเสนอรายการข่าวภายใต้ชื่อ "วันนิ วส์ " (One News) ซึ่ ง
ระยะแรกมีเพียงสองช่วงคือ "ข่าวรอบวัน" (ข่าวภาคค่า) และ "ข่าวคืนนี้" (ข่าวภาคดึก) ร่ วมกับรายการ "จับต้นชน
ปลาย" (สารคดีเชิ งข่าว) และ "วันบิ๊กเวิลด์" (One Big World; ข่าวต่างประเทศ) ต่อมาในเดือนกันยายน ขยายเพิ่ม

ข่าวภาคเช้าและเที่ยง พร้อมทั้งปรับเวลาเสนอข่าวรอบวัน จากเดิม 17:00 น. ขึ้นเป็ นเวลา 18:15 น. (เฉพาะวันศุกร์
เวลา 18:00 น.) ทั้งนี้ ทางจีเอ็มเอ็มแชนแนล ยังนาข่าวภาคหลักทุกช่ วง ไปแพร่ ภาพคู่ขนานด้วย ก่อนที่จีเอ็มเอ็ม
แชนแนลจะแยกไปน าเสนอรายการข่ า วเป็ นเอกเทศในปี พ.ศ. 2558 และในวัน ที่ 25 ธัน วาคม ปี เดี ย วกัน
คณะกรรมการบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ลงมติให้สละสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 4,410,000
หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49 ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี เทรดดิ้ง จากัด ผูร้ ับใบอนุ ญาตดาเนิ นกิ จการช่ องวัน จาก
ทาง กสทช. ให้แก่ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรื อนิ ติบุคคลที่ถกลเกียรติถือหุ ้น เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งใน
ความร่ วมมื อทางธุ รกิ จ กับพันธมิ ตรที่ มีศกั ยภาพและเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง เป็ นผลให้ถกลเกี ยรติ มีสิทธิ ในการ
บริ หารช่องวันเพิ่มขึ้น ส่ วนจีเอ็มเอ็มแกรมมี่จะนาเงินค่าหุ น้ ดังกล่าว มาใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการของตน
สาหรับระยะเวลาแพร่ ภาพประจาวัน นับแต่เริ่ มออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทาการแพร่ ภาพ
ตลอด 24 ชัว่ โมง จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ในยุคที่ใช้ชื่อ ช่องวัน และ ช่องวัน เอชดี ปรับลดเวลา
แพร่ ภาพลงเป็ น 05:00-01:00 น. ต่อมาตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 จนถึ งปั จจุบนั ช่ องวัน เอชดี จึงกลับมา
แพร่ ภาพตลอด 24 ชัว่ โมงอีกครั้ง โดยในช่ วงเวลา 01.00-04.00 น. จะเป็ นการฉายเอ็มวีเพลง รวมถึงนารายการ
ต่างๆมาออกอากาศซ้ าแทน
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. ทางสถานีได้มีการแถลงสานักพระราชวังเรื่ อง พระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงสวรรคต กสทช. จึ ง มี ค าสั่ ง ให้ส ถานี โทรทัศ น์ ทุ ก สถานี รวมถึ ง ช่ องวันงด
ออกอากาศรายการตามปกติเป็ นระยะเวลา 30 วัน และให้เกี่ ยวโยงสัญญาณจาก สถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
(ททบ. 5) , สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่ งประเทศไทย (สทท.) ร่ วมกับ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิ จแห่ งประเทศไทย
(ทรท.) เผยแพร่ สารคดี พระราชกรณี ยกิ จของพระองค์รวมไปถึ งคอนเทนต์รายการพิเศษที่เกี่ยวกับพระองค์ อาทิ
ภาพยนตร์ เทิดพระเกียรติ , ละครเทิดพระเกียรติ ฯลฯ มาออกอากาศแทนชัว่ คราวระยะหนึ่ ง หลังจากโทรทัศน์ทุก
ช่องออกอากาศได้ตามปกติแล้ว สถานี จึงปรับผังรายการเป็ นการเฉพาะกิจ โดยงดรายการบันเทิง เพิ่มรายการข่าว
ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวมถึ งรายการเทิ ดพระเกี ยรติ จนกระทัง่ หลังครบกาหนด 30 วัน สถานี ได้ทยอยนา
รายการปกติมาออกอากาศทีละรายการจนครบตามผังปกติในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

รู ปที่ 3.3 โลโก้ของหน่วยงานช่อง ONE 31

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาว สุ กญั ญา คู่กระสังข์
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยครี เอทีฟ/โปรดักชัน่
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายคือการจัดทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมท
สิ นค้า ผ่า นรายการบ้า บอล นอกเหนื อ จากรายงานคื อ การเป็ นผูช้ ่ วยในด้า นต่ า งๆ ทั้ง ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน หาข้อมูลทาสคริ ป จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการถ่ายทารายการบ้า
บอล เป็ นต้น

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ คุณปฎิพทั ธ์ เจริ ญเศรษฐกุล
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
Co-producer
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 – 18 สิ งหาคม 2560

3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 19.00 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ที่ 1

-เรี ยนรู ้จากพนักงานที่ปรึ กษา
-ติดต่อประสานงาน
-เรี ยนรู ้จากพนักงานที่ปรึ กษา
-มอบหมายให้คิดสคริ ปต์รายการบ้าบอล

สัปดาห์ที่ 2

-เขียนสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าสก็อตเพียวเร่ เพื่อส่ งลูกค้า
-ถอดบทสัมภาษณ์พรี เซนเตอร์ ในงานเปิ ดตัวสิ นค้าสก็อตเพียวเร่ เพื่อส่ งลูกค้า
-เขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล

สัปดาห์ที่ 3

-เขียนสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์ซุปไก่สกัด
-เรี ยนรู ้งานจากพนักงานที่ปรึ กษา
-เขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-ทากราฟฟิ คผ่านโปรแกรม photoshop
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล

สัปดาห์ที่ 4

-เรี ยนรู ้งานจากพนักงานที่ปรึ กษาในเรื่ องการเขียนPromo รายการ
-ออกกองเพื่อไปถ่ายทาสกู๊ปสิ นค้า เย็น เย็น
-หาข้อมูลเพื่อนามาเขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล

-ประสานกับทีมงานในการตัดต่อลงโทรทัศน์,ส่ งเทปรายการ
สัปดาห์ที่ 5

-เรี ยนรู ้การตัดต่องานจากพนักงานที่ปรึ กษา
-เขียนสคริ ปสกู๊ปโครงการเชฟรอน
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX
-voice เสี ยงสกู๊ปโครงการเชพรอน

สัปดาห์ที่ 6

-หาข้อมูลเพื่อนามาเขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-เขียนสคริ ปสกู๊ป เย็น เย็น
-หาข้อมูลเพื่อนามาเขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-ประสานงาน ส่ งเทปรายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX

สัปดาห์ที่ 7

-voice เสี ยงสกู๊ปยูนิชาร์ ม
-voice เสี ยงรายการเมืองไทยใต้จมูก
-หาข้อมูลเพื่อนามาเขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล
-voice เสี ยง สกู๊ป เย็น เย็น

สัปดาห์ที่ 8

-เขียนสคริ ปสกู๊ปสิ นค้า วิกซอล พิง้ ค์
-เรี ยนรู ้จากพนักงานที่ปรึ กษา
-เรี ยนรู ้จากพนักงานที่ปรึ กษา

-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง
-ประสานงาน ส่ งเทปรายการ
สัปดาห์ที่ 9

-เรี ยนรู ้การตัดต่องานรายการมวยMX
-คิดคอนเท้นท์รายการใหม่เพื่อนาเสนอลูกค้า
-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX

สัปดาห์ที่ 10

-เขียนสคริ ปสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าสเนลไวท์
-ตัดงานรายการมวยMX
-คอยประสานงาน หาข้อมูลนักมวย
-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อถ่ายการชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX

สัปดาห์ที่ 11

-ออกกองสกู๊ปเปิ ดตัวแบรนด์รังนกแท้
-ประสานงาน ส่ งเทปรายการ
-ออกกองสกู๊ปโครงการเชฟรอน
-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อถ่ายการชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง

สัปดาห์ที่ 12

-voice เสี ยงสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์รังนก
-เขียนข่าวมวยมวยMX ส่ งไทยรัฐ
-เขียนข่าวการชัง่ น้ าหนักมวยส่ งทางช่อง
-ประสานงาน ออกกองเปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์เจนยู

-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX
สัปดาห์ที่ 13

-voice เสี ยงสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์เจนยู
-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อถ่ายการชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX

สัปดาห์ที่ 14

-ออกกอง สกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าไฮยีน
-เขียนสคริ ปสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าไฮยีน
-voice เสี ยงสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าไฮยีน
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ mac ตั้งโต๊ะ
- โทรศัพท์ จานวน 1 เครื่ อง
- Internet
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
- โปรแกรม Final cut Pro
3.8.3 อุปกรณ์อื่นๆ
- ดินสอ,ปากกา
- สมุดโน๊ตจดรายละเอียดต่างๆ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการปฏิบตั ิงานเรื่ อง ขั้นตอนการจัดทาสกู๊ปสิ นค้า เย็น เย็น น้ าจับเลี้ยงเพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านรายการ
บ้าบอล ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้ในการติดต่อประสานงานต่างๆในการจัดทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ ยงที่ได้ถ่ายทา
นอกสถานที่ และได้เรี ยนรู ้วธิ ีการจัดทารายการบ้าบอลในสตูดิโออีกด้วย เพื่อศึกษาขั้นตอนต่างๆในการจัดทาสกู๊ป
สิ นค้า เย็น เย็น น้ าจับเลี้ยงจากการที่ได้ปฏิ บตั ิงานจริ งนั้น พบว่าการทางานในเรื่ องดังกล่าวมีความสอดคล้องใน
เรื่ องที่ได้ศึกษาจากการเรี ยนมา โดยผลการปฏิบตั ิงานทาให้ทราบถึงขั้นตอนการทางานต่างๆ ดังนี้
4.1 การทางานของฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
4.1.1 ขั้นตอนการเตรี ยมงาน

(Pre-Production)

4.1.2 ขั้นตอนการผลิต

(Production)

4.1.3 ขั้นตอนหลังการถ่ายทา

(Post-production)

4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน
4.1.1 ฝ่ ายขาย หรื อ AE คุยรายละเอียดรับบรี ฟงานกับทางลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรอยากให้มนั ออกมา
ในรู ปแบบไหน ฝ่ ายขาย หรื อ AE ก็จะรับงานมาจากลูกค้า เพื่อนามาประชุมกับทางฝ่ ายครี เอทีฟ
4.1.2 ประชุ มวางแผนการทางาน นาสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ มาประชุ มกับโปรดิวเซอร์ และครี เอทีฟ เพื่อวาง
แผนการผลิต ดูสินค้าของทางลูกค้า และสโลแกนที่ลูกค้ากาหนด ลูกค้าต้องการให้ทางทีมงานพูดสโลแกนให้ครบ
ตามที่ตกลงกันไว้ ทางทีมครี เอทีฟก็ทาการสร้างสรรค์บทสคริ ป มุขตลกให้ เหมาะสมกับทางสิ นค้าที่จะโปรโมท
ของทางลูกค้า
4.1.3 ติดต่อประสานงานนัดหมายกับทางทีมงาน เรื่ องเวลา สถานที่ อุปกรณ์ ทีมงานในการจัดแบล็ คด็อป

ต่างๆ

4.1.1 ประชุมวางแผนการทางาน

4.1.2 ทีมครี เอทีฟคิดสคริ ปต์สินค้าให้ทางลูกค้า

4.1.3 สรุ ปตารางงานเพื่อที่จะคอยประสานงานไปยังทีมถ่ายทาและทีมจัดแบล็คด็อป
สิ นค้า

4.2 ขั้นตอนการผลิต

4.2.1 หลังจากที่ประสานงานไปยังทีมถ่ายทาและทีมจัดแบล็คด็อป ก็คอยประสานกับทีมถ่ายทาไปยัง
สถานที่ที่จะถ่ายสกู๊ป ซึ่ งเป็ นการถ่ายทานอกสถานที่ จึงต้องมีการเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น กล้อง ขาตั้งกล้อง
แบตเตอรี่ กล้อง
4.2.2 จัดแบล็คดร็ อป วางขวดสิ นค้าให้ดูน่าสนใจ ในการจัดแบล็คด็อปและบู ธสิ นค้านั้นต้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
4.2.3 จัดแจงให้ตากล้องถ่ายมุมที่ลูกค้าต้องการ ถ่ายทาในจุดที่กาหนด และ MC พูดชวนเชิ ญผูค้ นเล่น
เกมส์และคอยพูดสโกแกนบ่อยๆ เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายนั้นเกิดการได้ยนิ และติดหู ผบู ้ ริ โภค

4.2.1จัดแบล็คดร็ อป วางขวดสิ นค้าให้ดูน่าสนใจ

4.2.2 MC พูดชวนเชิ ญผูค้ นเล่นเกมส์และคอยพูดสโกแกนบ่อยๆ

4.2.3 ตากล้องถ่ายมุมที่ลูกค้าต้องการ ถ่ายทาในจุดที่กาหนด

4.3 ขั้นตอนหลังการถ่ ายทา
4.3.1 นาไฟล์จากที่ถ่ายทาสกู๊ปมาตัดต่อผ่านโปรแรม final cut pro ต้องมีการจัดลาดับเรี ยบเรี ยงเรื่ องราว
ของภาพสิ นค้าให้มีความชัดเจนขึ้น เห็นสิ นค้าได้ชดั เพื่อความเหมาะสมของเนื้อหาสิ นค้าและรายการ

4.3.2 มีการ Insert เสี ยงพูด หรื อสโลแกนของสิ นค้าเข้าไป เพื่อให้มีความเรี ยบร้อย
4.3.3 ทางโปรดิ วเซอร์ และลู กค้าก็จะมาตรวจความเรี ยบร้ อยก่ อนที่จะนาไปออกอากาศในรายการบ้า
บอล และดูกฎข้อห้ามของทางช่องที่จะนาไปออกอากาศด้วย ว่ามีกฎข้อบังคับอะไรบ้าง เมื่อทุกอย่างเรี ยบร้อยก็
สามารถทามาเผยแพร่ ได้

4.3.1 นาไฟล์จากที่ถ่ายทาสกูป๊ มาตัดต่อผ่านโปรแรม final cut pro

4.3.2 Insert เสี ยงพูด หรื อสโลแกนของสิ นค้าเข้าไป เพื่อให้มีความเรี ยบร้อย

สคริป สกู๊ป เย็น เย็น
ภาพ

เสียง

เวลา

ภาพ : บรรยากาศ

เย็นเย็น นํ ้าจับเลี ้ยงฝาสีฟา้ จากอิชิตนั มาจัด

40 วิ

กิจกรรมสุดเย็น กับเกมส์ “หนีร้อนมาพึง่ เย็นเย็น”
โดยวันนี ้เราอยู่กนั ที่ ตลาดสุขมุ วิทซอย 1
เมื่อตั ้งบูธเสร็จคนก็เข้ าร่วมกิจกรรมกันหนาแน่น
บางคนก็ลยุ เดี่ยว บางคนก็มากันเป็ นแก๊ งค์ ร่วม
เชียร์ และร่วมให้ กําลังใจกันอย่างสนุกสนาน
โดยกติกาก็คือ ค้ นหาขวดเย็นเย็น ที่มโี ลโก้ ใต้ ขวด
ให้ ครบ ภายในเวลาที่กําหนด ถ้ าทําได้ รับ กิฟเซ็ท
ชุดใหญ่จากเย็นเย็นไปเลย และนี่คือโฉมหน้ าของผู้
โชคดีประจําสัปดาห์นี ้ สําหรับคราวหน้ าจะไปแจก
ความเย็นกันที่ไหนต้ องติดตามกันนะคร้ าบบบบ
4.3.3 ตัวอย่าง สคริ ป เย็น เย็น เพื่อที่จะนาไป Insert เสี ยงพูด ลงในสกู๊ป

4.3.4 ทางโปรดิวเซอร์ และลูกค้าก็จะมาตรวจความเรี ยบร้อยก่อนที่จะนาไปออกอากาศในรายการบ้า
บอล

4.3.5 เตรี ยมส่ งไฟล์สกู๊ปไปห้องตัดต่อเพื่อเอาไปใส่ ในรายการบ้าบอล และเตรี ยมออกอากาศ

ในการถ่ายทารายการ พิธีกรมีการพูดถึงและจับสิ นค้าของสปอนเซอร์สินค้าทางรายการ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) หน่วยงานช่วงONE 31 เป็ นระยะเวลา
14 สั ป ดาห์ ต้ งั แต่ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึ งวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้รับ มอบหมายงานในส่ วนของการ
ประสานงานในการจัดทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านรายการบ้าบอล ทาให้ผจู ้ ดั ทา
ได้รับประสบการณ์ใหม่ในการทางานจริ ง ทาให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการประสานงาน การถ่ายทา การสร้างสรรค์
สคริ ป จนกระทัง่ การตัดต่อสกู๊ป ในการถ่ายสกู๊ปนอกสถานที่น้ นั จะมีเทคนิ คในการถ่ายทาที่ทางพี่ๆ ช่ วยสอน
และแนะนา และยังได้เรี ยนรู ้การเขียนสริ ปเสนองานเพื่อการโฆษณา อีกทั้งยังได้รับโอกาสจากพี่ๆในการเรี ยนรู ้
และได้ลงมือทาจริ งในการจัดทารายการบ้าบอลในสตูดิโอที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา5ทุ่มอีกด้วย
ในการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู ้ ความสามารถในการคิด สคริ ป การโฆษณาโปรโมทสิ นค้า
เย็น เย็น น้ าจับเลี้ ยงในสกู๊ป เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเป็ นที่ รู้จกั และซื้ อสิ นค้า ซึ่ งในการคิดสคริ ปในการโฆษณา
สิ นค้าก็ได้รับคาแนะนาจากพนักงานพี่เลี้ยง เช่น การคิด สคริ ป ให้เกิดความน่าสนใจ เป็ นต้น เพื่อนามาปรับปรุ ง
และพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ผจู ้ ดั ทามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั มีอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานคือ ในการที่ไปถ่ายทาสกู๊ปในที่แบบเอ้ ำดอร์ นอกสถำนที่ น้ นั
ต้อ งค านึ ง ถึ ง สภาพอากาศ เพราะฉะนั้น ควรคิ ด แก้ส ถานการณ์ ไ ว้ล่ ว งหน้า ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น แต่ เ มื่ อ ได้ม า
ปฏิบตั ิงานจริ งในองค์กรจริ งๆนั้น จะมีอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานต่างๆมากมาย
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ในการทางานที่ได้รับมอบหมายทุกชิ้น เมื่อเกิดความสงสัยเกี่ยวกับงานหรื อมีอุสรรคต้อง
รี บ สอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษาที่สั่งงานทันที เพื่อป้ องกันความผิดพลาด เพราะ งานที่ได้รับมอบหมายเป็ น
การดาเนินงานจริ งและนาไปใช้จริ งนัน่ เอง

5.2.2 ความตรงต่อเวลาและความรอบคอบ เพราะหากไม่ตรงต่อเวลาและไม่รอบคอบในการทางานที่
ได้รับมอบหมายอาจจะเกิดความล่าช้ากว่าเดิมจากที่ได้วางแผนไว้ และถูกติเตียนจากลูกค้าได้

บรรณานุกรม
เสรี วงษ์มณฑา (2534 : 17). หลักการโฆษณาและประชาสั มพันธ์ , สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์
สกู๊ป เข้าถึงจาก : http://www. norden.co.th/blog/to-write-scoop/(1 สิ งหาคม 2560)
การโปรโมท เข้าถึงจาก : http://www.seoooh.wordpress.com/2013/05/08/การ-โปรโมท(1 สิ งหาคม 2560)

ภาคผนวก

รูปภาพปฏิบัตงิ านอื่นๆ

จัดแบล็คดร็ อป เตรี ยมหาอุปกรณ์ จัดฉากรายการบ้าบอล

ออกแบบกิจกรรมร่ วมเล่นเกมส์แจกเสื้ อในรายการบ้าบอลในเพจรายการบ้าบอล

จัดแบล็คดร็ อป การชัง่ น้ าหนักมวย และ คอยประสานงานในรายการสด MX

ออกกอง สกู๊ป เปิ ดตัวสิ นค้าไฮยีน

ออกกอง สกู๊ป เปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์รังนกแท้

ออกกอง สกู๊ป เปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์เจนยู
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553/14 ซอยสาธุประดิษฐ์41 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษามัธยมปลาย
โรงเรี ยนยานนาเศวิทยาคม
กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

ปัจจุบัน

วิชาเอก การโฆษณา
วิชาโท การผสม
ความสนใจด้ านวิชาการ ครี เอทีฟ การสร้างสรรค์ผลงาน
ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา
ตาแหน่ง

ครี เอทีฟ

สถานประกอบการ บริ ษทั จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆได้ เช่น โปรแกรม Microsoft office ,
Adobe Photoshop , Adobe Illustrator

