บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิ บ ัติ ง านการเข้า ไปฝึ กสหกิ จ ศึ ก ษาที่ บ ริ ษ ัท ประกิ ต แอดเวอร์ ไ ทซิ่ ง จ ากัด
เนื่ องจากข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานในแผนก Creative ทาให้เห็นกระบวนการผลิตโฆษณาตั้งแต่เริ่ มต้น
จนออกมาเป็ นชิ้ นงาน ข้าพเจ้าจึงสนใจศึกษาในเรื่ องขั้นตอนการทาโฆษณา โดยกรณี ศึกษาของ
สิ นค้า “Trusty Buy” ในการปฏิบตั ิงานครั้งนี้ ทาให้ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการผลิตงานโฆษณาตั้งแต่เริ่ ม
รั บ บรี ฟ กระบวนการคิ ด การหาไอเดี ย ที่ แ ปลกใหม่ การได้ล งมื อ ท าและน าเสนอจริ ง ได้คิ ด
แก้ปั ญ หาตามโจทย์ที่ ลู ก ค้าให้ ม า เรี ย นรู ้ ก ารใช้วิธี ก ารสื่ อสารแบบใด เนื้ อเรื่ อ งโฆษณาไหนที่
เหมาะสมกับแบรนด์ ทั้งการสื่ อสารด้านภาพ (Art director) และด้านคาพูด ข้อความ (Copywriter)
ซึ่ งพี่ ๆ ก็เปิ ดโอกาสให้เราได้เรี ยนรู ้ และโชว์ไอเดี ยแสดงความสามารถกันเต็มที่ แต่ทา้ ยที่สุดการ
สื่ อสารนั้นก็ตอ้ งสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้ดว้ ย โดยผลการปฏิบตั ิงานก็มีดงั นี้
4.1 ขั้นตอนการรับบรีฟจากฝ่ ายบริหารงานลูกค้ า (Account Executive)
ที ม ครี เอที ฟ เข้าประชุ ม เพื่ อ รั บ บรี ฟ โจทย์ จากฝ่ ายบริ ห ารงานลู ก ค้า โดยจะได้รู้ข้อ มู ล
ทั้งหมดทั้งความเป็ นมาของแบรนด์อย่างคร่ าว ๆ กลุ่มเป้ าหมาย ความต้องการของลูกค้า งบประมาณ
คอนเซ็ ปต์ และหากไม่ เข้าใจหรื อติ ดขัดตรงไหน ทีมครี เอทีฟ ก็ตอ้ งท าการถกถาม โต้แย้งกันให้
เข้าใจกันเลยทั้งสองฝ่ าย เพื่อที่จะได้ทางานในขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้อง

รู ปภาพที่ 4.1 Logo Trusty Buy
ข้อ มู ล แบรนด์ Trusty Buy คื อ เป็ นเว็บ ไซต์ข ายของออนไลน์ www.Trutybuy.com ที่ มี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ภ ายใต้แ บรนด์ ข องตัว เองในชื่ อ Trusty buy Home ซึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ี จะถู ก วางขายใน
เว็บ ไซต์ อ อนไลน์ น้ ี ด้ว ยเช่ น กัน และลู ก ค้า ก็ ต้อ งการให้ เราท าโฆษณาบอกคุ ณ สมบัติ ที่ ดี ข อง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ Trusty Buy Home และบอกเว็บ ไซต์อ อนไลน์ เป็ นช่ อ งทางการสั่ ง ซื้ อ ของสิ น ค้า ใน
ขณะเดียวกันด้วย เป็ นการทาให้แบรนด์ที่รู้จกั และสนใจอยากสั่งซื้ อ
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โดยสรุ ป บรี ฟ ที่ ไ ด้รับ มี อยู่ว่าให้ คิ ดงาน TVC 15 วินาที , Print ad ของสิ นค้า Trusty Buy
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มเป้ าหมายคือแม่บา้ นยุคใหม่คนทันสมัย
เนื้อหาบอกถึงคุณภาพสิ นค้า ราคาคุม้ ค่า สะดวกส่ งถึงบ้าน มีช่องทางการขายออนไลน์ น่าเชื่อถือ

รู ปภาพที่ 4.2 ผลิตภัณฑ์ Trusty Buy Home

รู ปภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการรับบรี ฟจากฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า
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4.2 ขั้นตอนการคิดงานโฆษณา
หลังจากได้รับบรี ฟ ทีมครี เอทีฟก็ไปคิดงานมาตามโจทย์ที่ได้รับ คิดคอนเซ็ปต์ของงาน คิด
ในส่ วนด้านคาพูดข้อความที่จูงใจ เนื้ อเรื่ องด้านภาพ Mood Tone ที่เข้ากับแบรนด์ ในส่ วนของ TVC
ก็ ว าดมาเป็ น Storyboard และPrint ad ก็ ว าดจัด วาง Layout ให้ เรี ย บร้ อ ยพร้ อ มทั้ง หา Reference
ประกอบเพื่อให้เห็นภาพได้ชดั เจนมากขึ้น

รู ปภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการคิดงานโฆษณา

รู ปภาพที่ 4.5 Story board (Sketch)
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หลังจากคิดงานโฆษณาได้แล้วก็นามาประชุมกันภายในทีมครี เอทีฟนาเสนองานของแต่ละ
คนให้ Creative director และพี่ๆในทีมช่วยกันดูขายไอเดียกัน เพื่อปรับปรุ งแก้ไขงาน และคัดเลือก
งานที่มีไอเดียที่ดีเพื่อจะนาไปนาเสนอต่อฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าเป็ นลาดับต่อไป

รู ปภาพที่ 4.6 Internal Creative
ทีมครี เอทีฟนางานที่ได้ปรับปรุ งพัฒนา ผ่านการคัดเลื อกในทีมแล้ว นาไปเสนอต่อให้กบั
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า เล่าเรื่ องราวไอเดียของงานให้ฝ่ายบริ หารงานลูกค้าเข้าใจ และก็จะช่วยกันสรุ ป
เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด งานไหนที่คิดว่าโดนใจ งานไหนที่คิดว่าลู กค้าน่ าจะซื้ อ ให้ฝ่ายบริ หารงาน
ลูกค้ามีส่วนตัดสิ นใจเลือกด้วย เพราะจะเป็ นคนที่ใกล้ชิดและเข้าใจความต้องการของลูกค้ามาก

รู ปภาพที่ 4.7 Internal Account Executive
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หลังจากฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าเลือกชิ้ นงานที่จะนาไปขายแล้ว ทีมครี เอทีฟจะต้องนางานที่
ถูกเลือกมาให้ทีม Visual วาดรายละเอียดให้เรี ยบร้อย ก่อนส่ งให้ไปนาเสนอขายต่อลูกค้าต่อไป

รู ปภาพที่ 4.8 Creative Brief Visual

รู ปภาพที่ 4.9 Story board (Visual)
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ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้านางานจากทีม ครี เอทีฟไปนาเสนอขายลูกค้า ให้ลูกค้าเลือกงานที่ชอบ
และลู กค้าก็เลื อก 1 เรื่ องที่เป็ นของพี่ Art director ในทีม ซึ่ งหากมีปรับแก้ก็ตอ้ งกลับมาปรับกันให้
ตรงตามความต้องการลูกค้าและนาไปขายใหม่อีกครั้ง แต่ในครั้งนี้ ไม่มีการปรับแก้ลูกค้าชอบและ
ซื้ อแล้ว ก็สามารถดาเนินการขั้นต่อไป

รู ปภาพที่ 4.10 Account Executive Present Client

รู ปภาพที่ 4.11 Story board (ที่ลูกค้าเลือก)
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4.3 ขั้นตอนก่อนการถ่ ายทาโฆษณา (Pre-Production)
ทีม Agency นัดทีม Production House เพื่อมารับบรี ฟการถ่ายทา ให้ทีม Production House
รู ้ รายละเอี ยด คิวงานและไปท าการบ้านในส่ วนชิ้ นงานนี้ มาเพิ่ มเติ ม ตามสายตาของผูก้ ากับ และ
ช่างภาพว่างานจะออกมาในรู ปแบบไหนให้ใกล้ความเป็ นจริ งมากที่สุด

รู ปภาพที่ 4.12 Agency Brief Production House
หลังจากนั้น ที ม Production House จะกลับมาพร้ อมในส่ วนของตัวนักแสดง สถานที่ ถ่าย
ทา วิธีการถ่ ายท า การใช้Effect มุ มกล้อง เสื้ อผ้า พร้อมงบประมาณ กลับมาให้ ที ม Agency เช็ ค
รายละเอียดความเหมาะสม

รู ปภาพที่ 4.13 Production House Present Agency
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ทีม Agency นารายละเอียดทั้งหมดพร้อมนาทีม Production House เข้าประชุ มกับลูกค้า ให้
ลู กค้ารับทราบรายละเอียดทั้งหมดและอนุ มตั ิเป็ นครั้งสุ ดท้ายก่อนการถ่ายทาจริ ง เพื่อป้ องกันการ
ผิดพลาดหรื อความเข้าใจผิดกันอันเป็ นการสิ้ นเปลืองเวลาและงบประมาณ

รู ปภาพที่ 4.14 Agency & Production House Present Client
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4.4 ขั้นตอนการถ่ ายทา (Production)
ท าการถ่ ายท าที่ Up studio และบ้า นลาดพร้ า ว ถ่ า ยท าโฆษณา TVC 30 วิ น าที แ ละถ่ า ย
ภาพนิ่ งที่ใช้ใน Print ad โดยในวันนี้ จะมีท้ งั ทีม Production House ทีม Agency และทีมลู กค้า มาอยู่
กันในวันนี้ มากมายและคอยดูกระบวนการถ่ายทา ฝ่ ายครี เอทีฟก็จะมีหน้าที่ในการช่วยดูช่วยเช็คให้
การถ่ายทาเป็ นไปตามคอนเซ็ปต์ ไม่ให้งานหลุดกรอบออกไปปจากตอนแรก

รู ปภาพที่ 4.15 ภาพเบื้องหลังการถ่ายทา
หลังจากการถ่ายทา นาชิ้ นงานที่ ถ่ายทาไปผ่านการตัดต่อและรี ทชั ให้เสร็ จสมบู รณ์ และ
นาส่ งให้ลูกค้าดู ตรวจความเรี ยบร้ อยเป็ นครั้ งสุ ดท้าย หากไม่มีการปรับแก้ก็เตรี ยมนาให้ลูกค้าไป
เผยแพร่ โฆษณาได้

รู ปภาพที่ 4.16 ภาพงานโฆษณาที่ใช้ในสื่ อออนไลน์

24

รู ปภาพที่ 4.17 ภาพงานโฆษณาที่ใช้ในสื่ อออนไลน์

รู ปภาพที่ 4.18 ภาพยนตร์ โฆษณา
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4.5 งานทีไ่ ด้ รับมอบหมายเพิ่มเติม
ในระหว่างการท างานโฆษณาจากโจทย์แรกที่ ได้รับ ในข้างต้น ก็ จะมี บรี ฟ จากลู ก ค้า ที่
ต้องการให้ช่วยคิดเพิ่มเติม เพื่อทาให้การสื่ อสารการโฆษณาครั้งนี้ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุดและช่วยส่ งเสริ มแบรนด์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เนื่ องจาก Trusty Buy เป็ นแบรนด์ที่พ่ ึงเปิ ดตัวใหม่ยงั ไม่มีใครรู ้ จกั มากนัก จึ งทาให้มีการ
นาเสนอไอเดี ยแคมเปญออนไลน์ เป็ นการร่ วมเล่ นเกมส์ ร่ วมสนุ กเพื่ อลงทะเบี ยนรั บสิ นค้าของ
Trusty Buy ไปใช้ฟรี ให้คนรู ้จกั และทดลองใช้มากขึ้น

รู ปภาพที่ 4.19 Online Trusty Buy
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คิดชื่อ Promotion name ที่ทางแบรนด์ อยากได้ชื่อที่เข้ากับรายละเอียดโปรโมชัน่ ที่จะจัดขึ้น
ทั้งแบบลดรายเดือนและลดรายประจาปี ที่อยากให้ Unique ฟังแล้วให้นึกถึงแบรนด์

รู ปภาพที่ 4.20 Promotion name
เขียน Script 40 วินาที ให้พรี เซ็ นเตอร์ ของแบรนด์ พู ดให้กาลังใจพนักงานขาย เพื่ อสร้ าง
แรงบันดาลใจ ปลุกกาลังใจให้พนักงาน

รู ปภาพที่ 4.21 Script Trusty Buy

