บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการที่ได้เข้าไปฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิ จที่บริ ษทั โอ เวีย ทรี จากัด นั้นผูศ้ ึกษาได้ศึกษาและ
เสื อปฏิบตั ิเรื่ อง การทาสื่ อโฆษณาออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Character GO ของบริ ษทั โอ เวีย ทรี
จากัด ซึ่ งเป็ นการศึกษาขั้นตอนการผลิตโฆษณา และรับบรี ฟจากทีมฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า (AE) และ
นากลับมาคิดงานโดยคิดในรู ปแบบครี เอทีฟ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยการ
ป ฏิ บั ติ งาน ท าให้ เราได้ ท ราบ ถึ งกระบ วน การท า งาน ขั้ น ตอน ก ารท างาน ทั้ งภาพ นิ่ ง
และวิดีโอในองค์กรดังนี้
4.1 ขั้นตอนการสร้ างสรรค์ แบนเนอร์ เพือ่ การโฆษณา
4.1.1 ขั้นตอนการรับครีเอทีฟบรีฟจากทางฝ่ ายบริหารงานลูกค้ า (AE) (แบนเนอร์ )
ทางฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าได้บรี ฟให้เรามาว่า "มีการนาเอาไอเทมที่ใช้จบั ตัวคาร์แรคเตอร์ใน
เกมเข้ามาอยูใ่ น Shop ในเกม โดยที่เราจะทาแบนเนอร์ เพื่อใช้โปรโมทให้กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นคนที่
เล่นเกมนี้ ของเราอยู่แล้ว ได้ทราบถึ งการอัพเดตในครั้งนี้ โดยที่ เป้ าหมายของการทาแบนเนอร์ ใน
ครั้งนี้ ก็คือการให้ยูสเซอร์ เติ มเงิ นเข้ามาเพื่อใช้ซ้ื อไอเทมเหล่ านี้ เพื่อไปใช้การในจับคาร์ แรคเตอร์
ต่างๆ เพื่อไปแลกของรางวัล โดยเราสามารถใช้คาร์ แรคเตอร์ ต่างๆ ที่เป็ นพาร์ ทเนอร์ กบั เราได้ตาม
สบาย แล้วก็อยากได้ให้เป็ นการแสดงผลจากทางหน้าจอมือถือ ขอเป็ น iPhone X จะได้ดูทนั สมัย"

ภาพประกอบที่ 4.1 การรับครี เอทีฟบรี ฟจาก ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า (AE)
4.1.2 ประชุ มปรึกษากับหัวหน้ าแผนก(แบนเนอร์ )
หลัง จากที่ เราได้รับ บรี ฟ มาแล้วจากทางฝ่ ายประสานงานลู ก ค้า เราจะน าบรี ฟ จะน ามา
ปรึ กษากับทางหัวหน้าแผนกที่ได้รับบรี ฟมาก่อนแล้ว เพื่อวางแผนการทางานโดยหัวหน้าแผนกได้
บอกให้หาคาร์แรคเตอร์ที่เป็ นออกแนวตกใจ เพราะมันเป็ นฟี เจอร์ ใหม่ ต้องการให้คนสนใจ โดยเรา
จ ะ เอ า เห ล่ า ค า ร์ แ ร ค เต อ ร์ ไ ป ไ ว้ ใ น ฝั่ ง ข ว า แ ล ะ ม อ ง ม า ท า ง ข ว า ที่ เป็ น iPhone X
ที่บนหน้าจอเป็ นภาพการเลื่ อนดู ไอเทมในเกม เพราะสายตาคนเราจะไล่จากทางซ้ายมาขวาเสมอ
แล้ ว ใส่ ข้ อ ความไว้ด้ า นบน ต่ อ ไปคื อ พื้ นหลั ง ให้ ใ ช้ สี ฟ้ าที่ เป็ น CI ของเกม Character GO
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แ ล ะ อ ย่ า ง ลื ม ใ ส่
Logo เ ข้ า ไ ป
แล้วหัวหน้าแผนกก็เขียนสิ่ งที่พดู ลงบนกระดาเพื่อให้เราใช้ดูเป็ นแนวทาง

ด้

ว ย

ภาพประกอบที่ 4.2 แผนงานที่หวั หน้าแผนกบรี ฟให้เราอีกทีบนกระดาษ
4.1.3 วางโครงร่ างของการทางาน(แบนเนอร์ )
เมื่อปรึ กษากับทางหัวหน้าแผนกแล้ว เราก็นาสิ่ งที่หวั หน้าแผนกได้เขียน หรื อวางแผนไว้ใน
กระดาษมาไว้ใน AI(Adobe Illustrator) โดยใช้รูปร่ างธรรมดาวางองค์ประกอบให้ครบ ได้แก่ วงรี
แทนตัวคาร์ แรคเตอร์ มนั กองรวมกันทางขวา และใช้สี่เหลี่ยมแทน iPhone X ไว้ทางซ้าย และวางขีด
Text ไว้ด้านบนของแบนเนอร์ ที่ เป็ นรู ป สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส แต่ ก็ ท าอี ก แบบไว้อีก ที่ ค าร์ แรคเตอร์ อ ยู่
ทางซ้ายมองไปยังกองไอเทมทางขวา Text กวางตาแหน่งเดียวกัน โดยไม่มี iPhone X

ภาพประกอบที่ 4.3 โครงร่ างการทา Banner
4.1.4 ขั้นตอนการสร้ างสรรค์ งาน(แบนเนอร์ )
เมื่อจัดวางแบบคร่ าวๆ ได้แล้ว และได้รับการคอนเฟิ ร์ มจากทางหัวหน้าแผนกแล้วจึงไป
คัดเลื อกตัวคาร์ แรคเตอร์ มาใช้ใน AI ได้แก่ ความติ ดลม หมี นัวเนี ย บลัดบันนี สลอต หัวเกรี ยน
มนุษย์ป้า นุ่มนิ่ม โดยให้แต่ละคาร์ แรคเตอร์ อยูใ่ นแอคชันของความตกใจ และให้หนั ไปทางเดียวกัน
จากนั้น จึ ง น ามาวางไว้ต ามโครงที่ ร่า งไว้ โดยไม่ ใ ห้ ม ัน เด่ น ตัว ใดตัวหนึ่ ง และตัด เอาส่ วนที่ ไ ม่
ต้องการบางส่ วนของคาร์ แรคเตอร์ ออกไป จากนั้นใช้ PS(Adobe Photoshop) ในการตัดต่อเอามื อ
iPhone X และภาพหน้าจอในหน้าของ Shop ในเกม Character Go ไปตัดต่อเข้าด้วยกัน และจากนั้น
คื อ การน าเอาภาพมื อ ถื อ ที่ เสร็ จ แล้วไปวางไว้ใ นต าแหน่ ง ซ้ ายของแบนเนอร์ และปิ ดท้ายด้ว ย
วางโลโก้ Character GO ลงที่มุมขวาล่าง
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เมื่ อ องค์ป ระกอบทั้ง หมดลงตัว แล้ว จึ ง น า Background (BG) มาใส่ ซึ่ งเป็ น CI ของทาง
Character GO เป็ นสี ฟ้ ารหั ส #71ace6 ในโหมด Mode RGB และพื้ น หญ้ า ที่ เป็ น BG ในเกม
Character GO และใส่ Text ตามที่ ไ ด้บ รี ฟ มาคื อ "ไอเทมใหม่ เข้า Shop แล้ววัน นี้ " ลงไปเป็ นอัน
เสร็ จ

ภาพประกอบที่ 4.4 แบนเนอร์ที่เสร็ จแล้ว
4.1.5 ส่ งงานให้ หัวหน้ าแผนกตรวจสอบ (แบนเนอร์ )
เมื่อเสร็ จก็ได้ทาการส่ งให้กบั หัวหน้าแผนก และฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าได้ตรวจสอบก่อนที่
จะนาไปเสนอลูกค้า พวกเขาก็วา่ มันยังขาดอะไรไป ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าจึงได้คุยกับหัวหน้าแผนก
ก่อนจะมาบรี ฟอีกเล็กน้อยว่า ต้องการ "อารมณ์ ของคาร์ แรคเตอร์ ให้ใช้อีโมติคอนที่มีในเกมมาใส่
ในแบนเนอร์ และเปลี่ ย นข้ อ ความเป็ นค าว่ า "พบกั บ Item โปรด ของเหล่ า คาร์ แ รคเตอร์
ไ ด้ แ ล้ ว วั น นี้ ...ที่ ร้ า น ค้ า Character GO"
แ ล ะ น อ ก จ า ก นี้ ยั ง อ ย า ก ใ ห้ ใ ส่ อี โ ม ติ ค อ น ใ ห้ ต ร ง ต า ม ค ว า ม ช อ บ ข อ ง เห ล่ า
คาร์ แรคเตอร์ ที่เราเลือกมาใช้ เราก็นากลับมาแก้ไขตามที่บรี ฟทันที

ภาพประกอบที่ 4.5 แบนเนอร์ ที่ได้รับการแก้ไข
4.1.6 ส่ งงานของเราให้ กบั ลูกค้ า(แบนเนอร์ )
เมื่อแก้ไขเสร็ จแล้วเราก็ส่งให้หวั หน้าแผนกกับฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าอีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์
ของทั้งสองแล้วจึงนาไปส่ งให้กบั ทางลูกค้าเพื่อนาไปโปรโมท
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4.2 ขั้นตอนการสร้ างสรรค์ คลิปวีดิโอเพือ่ การโปรโมท
4.2.1 ขั้นตอนการรับครีเอทีฟบรีฟจากทางฝ่ ายบริ หารงานลูกค้ า (AE) (คลิป)
เข้ารับบรี ฟกับทางฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า โดยบรี ฟมีใจความว่า "ต้องการโปรโมท Character
GO และ เปิ ดตัวคาร์ แรคเตอร์ Warbie Yama เจ้านกจอมกวน โดยที่ได้มีทีม Production ไปถ่ายเก็บ
Footage มาแล้วให้ เรามาเรี ย บเรี ย งตามที่ ลู ก ค้า นั้น ได้จ ัด ล าดับ มาให้ โดยที่ ลู ก ค้า จะส่ ง มาให้ ดู
จากนั้น คื อหน้าของเราคื อการตัดต่ อ ใส่ เอฟเฟคท์ และลู ก เล่ นอื่ น ๆ และท า Intro เปิ ดคลิ ป และ
Outro ปิ ดคลิ ป ด้ว ย ทางด้า น Intro จะเป็ น How to play Character GO และจับ ตัว Warbie yama
ก่อนที่จะวาปเข้าคลิปที่เราจะต้องตัด ส่ วน Outro จะเป็ นช่องทางการดาวน์โหลดเกม Character GO"
4.2.2 ประชุ มปรึกษากับหัวหน้ าแผนก(คลิป)
เมื่อเรารับบรี ฟมาแล้ว เราจะไปปรึ กษาขั้นตอนการทางานกับหัวหน้าแผนกว่าจะทาสิ่ งใด
ก่อน ซึ่ งหัวหน้าแผนกก็สามารถแนะนาได้แค่ตวั Intro และ Outro เท่านั้น ในส่ วนของการตัดต่อให้
ตัดตามที่ลูกค้าได้ส่งมาว่า
Warbie Script (แก้) - Scene = ลาดับการนาเสนอ จะประกอบด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม
SCENE 1 : ขึ้นโลโก้ Project17 เฟดขึ้นมา
SCENE 2 : ขึ้นคา "ปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว"
SCENE 3 : ภพจอมือถือกาลังจับ Warbie (แต่ยงั จับไม่สาเร็ จ ภาพ Record จากมือถือตอม
กาลังเล่นจะจับตัว Warbie)
SCENE 4 : ภาพเปิ ดตัว Warbie ขึ้นชื่อว่า "Warbie" ใส่ คาพูดออกจากปาก "แน่จริ งก็จบั ให้
ได้สิ" 0.00-0.05
SCENE 5 : ภาพ Warbie วิง่ เล่นมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ น (ซี นนี้ขอเยอะๆหน่อย อาจจะเพิ่ม
ช้อตสนุกๆเข้ามา)
SCENE 6 : ภาพคนกาลังรุ มโหลดแอป ขึ้นคาว่า "ดาวน์โหลดวันนี้ รับสิ ทธิ ประโยชน์
มากมาย" 0.52
SCENE 7 : ภาพ Warbie ร้องเกะ ขึ้นคาว่า "ร้องคาราโอเกะฟรี " 0.10-0.14
SCENE 8 : ภาพ Warbie พาคนไปดูหนังขึ้นคาว่า "ดูหนังฟรี " 1.07-1.14
SCENE 9 : ภาพของรางวัลอื่นๆ ขึ้นคาว่า "และของรางวัลอื่นๆอีกเพียบ"
SCENE 10 : ภาพ Warbie ตลกๆ น่ารัก สดใสเล่นกับคน (นิดหน่อยๆ เพื่อไม่ให้จบห้วน
จนเกินไป)
SCENE 11 : ภาพจอมือถือ จับ Warbie สาเร็ จแล้ว

24

SCENE 12 : ขึ้นคา "ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้" ใส่ โลโก้ App Store และ Google play ใต้คา
SCENE 13 : ปิ ดท้ายด้วยโลโก้ CHARACTER GO
Intro ใช้ขนาด 16:9 ให้ iPhone X อยู่ทางซ้ายเหมื อนเดิ ม และเอาคลิ ป How to play ใส่ ไว้
ใน iPhone X วางโลโก้ไว้ทางขวา และวาง Text ไว้ทางด้านล่างของโลโก้ว่า "ความสนุ กครั้งใหม่
กับการล่ารางวัลในรู ปแบบที่เหนื อกว่า" มุมขวาบนใส่ โลโก้ Project17 ส่ วน BG ให้ใช้สีฟ้า และพื้น
หญ้าของ Character GO
Outro วางโลโก้ตรงกลาง มี ขอ้ ความว่า "ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ " และเป็ นช่ องทางการ
ดาวน์โหลดทั้ง Play Store และ App Store รวมถึงเว็บไซต์ www.charactergo.com

ภาพประกอบที่ 4.6 ลาดับซีนที่ลูกค้าได้บรี ฟมา
4.2.3 วางโครงร่ างของการทางาน(คลิป)
นา Footage ทั้งหมดมาจัดเรี ยงตามลาดับที่ลูกค้าต้องการ ดาวน์โหลดเอฟเฟคต่างๆมาเตรี ยม
ไว้ รวมถึ งแอนิ เมชัน อื่ น ๆ เช่ น ควัน ตัวอัก ษร โลโก้ Play Store และ App Store มาเตรี ย มไว้ใ น
Adobe Premiere Pro และจัดเตรี ยมวัตถุดิบต่างๆเช่น iPhone X โลโก้ Character Go ที่จะใช้ทา Intro
และ Outro ใน AI
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ภาพประกอบที่ 4.7 Edited Clip ด้วย Adobe Premiere Pro
4.2.4 ขั้นตอนการสร้ างสรรค์ งาน(คลิป)
เมื่อ Footage ถูกเรี ยงตามลาดับแล้วเราจึงนาใช้เครื่ องในโปรแกรมในการตัดต่อเรี ยบเรี ยง
มันแนบเนี ยน และตัดส่ วนที่ ไม่ ตอ้ งการออกไป ใส่ Transition ต่อภาพให้ต่อเนื่ องไม่ สะดุ ด และ
เหมาะสมกับ แอคติ้ งของคาร์ แรคเตอร์ ใช้แอนิ เมชันควันในการปรากฏของข้อความต่ างๆ เช่ น
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ คาราโอเกะฟรี ดูหนังฟรี
จากนั้นจึงได้ทาให้ในส่ วนของ intro เราส่ วนของคลิปที่อดั จากมือถือนั้นเราต้องทาการอัด
เองโดยที่เราจะสมัครไอดีใหม่เพื่อเข้าเล่น ปั ญหาคือ ในที่ๆเราอยูน่ ้ นั ไม่เจอตัว Warbie เพื่อให้เราใช้
จับ เพื่ อ Record คลิ ป และเราจะต้องหา ไอเทมส าหรับ จับ Warbie ด้วยเพื่ อให้ครั บ องค์ประกอบ
จนกระทัง่ เมื่ อได้คลิ ปตามที่ ตอ้ งการแล้วจึ งนาเข้ามาใส่ ใน Pr และจัดวางองค์ประกอบบนจอนา
iPhone X ที่ เป็ นกรอบแล้วตรงกลางว่างเปล่ าวางไว้ และนาเอาคลิ ป ที่ Record นั้นมาวางทับ อี ก ที
วางโลโก้ท างขวาใหญ่ ๆ แล้ว ใส่ ข ้อ ความ "ความสนุ ก ครั้ งใหม่ กับ การล่ า รางวัล ในรู ป แบบที่
เหนื อกว่า" เราจะวางทั้งหมดนี้ ลงบนพื้นหลังที่ เป็ นสี ฟ้าที่ เป็ น CI ของเกม Character GO และพื้น
หญ้าด้านล่าง
ตัว Outro นั้นเราจะใช้พ้ืนหลังเดิ มเอา iPhone X ออก และขยับโลโก้มาไว้ตรงกลาง และ
เพิ่ มช่ องทางการดาวน์ โหลดโลโก้ Play Store และ App Store และใส่ เว็บไซต์เกมเข้าไปด้านล่ าง
www.charactergo.com
หลังจากทาทั้งสามส่ วนแล้วจึงมาเก็บรายละเอียดต่างๆภายในคลิปเช่นการเคลื่อนไหวของ
ตัวอักษร โลโก้ให้มีการขยับนิดหน่อยไม่ให้มนั นิ่งเกินไป

ภาพประกอบที่ 4.8 Intro ของคลิปที่แนบคลิปการเล่นในเกมเข้ามา
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ภาพประกอบที่ 4.9 Outro คลิปที่ใส่ การเคลื่อนไหวให้กบั ตัวอักษรเพื่อไม่ให้นิ่งจนเกินไป
4.2.5 ส่ งงานให้ หัวหน้ าแผนกตรวจสอบ
หลังจากได้ทาการตัดต่อจนสาเร็ จเรี ยบร้อยจึงส่ งให้ทางหัวหน้าแผนก และฝ่ ายบริ หารงาน
ลูกค้าได้ดูก่อนเพื่อพิจารณาว่ามีอะไรขาดตกบกพร่ องหรื อไม่ ซึ่ งปรากฏว่าโอเคแล้วจึงได้ส่งให้ทาง
ลู ก ค้า ดู อี ก ที ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน เป็ นยุ ค ดิ จิ ท ัล การส่ ง งาน ไม่ จาเป็ นต้อ งเจอหน้า จึ งใช้ก ารส่ ง ผ่ า น
อินเทอร์ เน็ตไป และรอการตอบกลับมา ซึ่ งใช้เวลาไม่นานไม่นานประมาณ 1 - 2 วัน
4.2.6 ส่ งงานของเราให้ กบั ลูกค้ า
เมื่อได้ส่งให้ลูกค้าดูแล้ว และลูกค้ามีการตอบกลับมาแล้วก็มีการปรับแก้บางช่วงของคลิ ป
ที่มีขาของตัว Warbie ยาวไปเล็กน้อยเนื่องจากผูท้ ี่ใส่ ชุด Warbie นั้นเผลอยืดตัวขณะเต้น และ Sound
ที่ใช้ก็อยากให้เป็ นแนว Jazz โดยที่ลูกค้าได้ส่งตัวอย่างมาให้เป็ น Sound มาจากเว็บ Envato ซึ่งต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500 บาท ซึ่ งทางบริ ษทั ก็เป็ นคนออกค่าเพลงนี้ ต่อจากนั้นได้ลงมือแก้ไข
ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งภาพและเสี ยง
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ภาพประกอบที่ 4.10 เว็บไซต์ studio.envato.com
4.2.7 แก้ ไข และส่ งงานให้ ลูกค้ าอีกครั้ง(คลิป)
เมื่อเราได้แก้ Sound ในคลิปตามที่ลูกค้าต้องการ และตัดต่อภาพได้แล้ว เราจึงส่ งงานของ
เราให้กบั ทางฝ่ ายขายอีกครั้งเพื่อส่ งกลับไปยังลูกค้า และคลิป Warbie Yama ก็ผา่ นจึงได้ถูกนาขึ้นจอ
LCDในงาน Asia Comic Con ñ Siam Paragon

ภาพประกอบที่ 4.11 คลิป Warbie Yama ถูกนาขึ้นจอ LCD ในงาน ACC ที่ Siam Paragon

