บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการทาโฆษณาใน บริ ษทั ประกิต แอด
เวอร์ ไทซิ่ ง จากัด’’ มุ่งศึกษาในขั้นตอน ขั้นตอนการผลิ ตสื่ อโฆษณา ขั้นตอนการทางานในบริ ษทั
โฆษณา การคิ ดงานโฆษณาในรู ปแบบของครี เอทีฟ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 บทบาทและหน้าที่ของการโฆษณา
2.2 การกาหนดกลยุทธ์สร้างสรรค์งานโฆษณา(Creative Strategy)
2.3 ขั้นตอนในการทาโฆษณา
2.1บทบาทและหน้ าทีข่ องการโฆษณา
สมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐอเมริ กาได้ให้คาจากัดความของโฆษณาไว้ว่า การโฆษณาคือ
รู ปแบบของการเสนอแบบมิได้เป็ นการส่ วนตัว โดยต้องจ่ายเงิ นและเป็ นการเผยแพร่ ความคิดเห็ น
สิ นค้าและบริ การต่างๆโดยผูส้ นับสนุนที่ระบุไว้
การโฆษณาในอีกความหมายหนึ่ง คือ การเผยแพร่ หรื อชักจูงใจในเรื่ องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และการผลิตที่ไม่เป็ นส่ วนตัว โดยผ่านสื่ อประเภทต่างๆ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการจดจาสิ นค้า
และบริ การให้ผ่า นจากมื อผูผ้ ลิ ตไปถึ ง ผูบ้ ริ โภคโดยเร็ วที่ สุด สรุ ปได้ว่า การโฆษณาคื อการขาย
นั้นเอง
เอกสารประกอบการสอน “วิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และโฆษณา” (เชี ยงใหม่:
คณะการสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2549)
ดังนั้นการโฆษณาคือการทาสื่ ออกมาเพื่อขายของโดยทาให้เกิดแรงจูงใจ ชักจูงผูบ้ ริ โภคให้
หันมาใช้สินค้า หรื อ บริ การ โดยไม่ได้ทาได้ฟรี ๆ การโฆษณานั้นต้องมีภาระค่าใช้จ่ายให้การทาโดย
หน้าที่การทาโฆษณานั้นเป็ นหน้าที่ของ เอเจนซี่ ซึ่ งต้องทาให้ลูกค้าพึงพอใจและเกิ ดแรงจูงใจใน
การซื้ อต่อผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดการซื้ อ-ขาย ในระดับที่ผผู ้ ลิตได้วางไว้น้ นั เอง
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2.2 การกาหนดกลยุทธ์ สร้ างสรรค์ งานโฆษณา(Creative Strategy)
เป็ นเคล็ดลับซึ่ งนามาใช้เป็ นจุดขายเพื่อสร้างจุดเด่นให้กบั สิ นค้า สร้างสรรค์โฆษณาที่ดีซ่ ึ ง
ตรงประเด็น ง่ า ย ชัดเจน และบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการสื่ อสารไปสู่ กลุ่ มเป้ าหมาย จนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความเห็ นถึ งปั จจัยในการพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ การ
สร้างงานโฆษณาดังนี้
1. ทา โฆษณาไปทาไม (Why do we advertising?) เพื่อกาหนดจุดมุ่งหมายของการโฆษณา
(Purpose of advertising) เป็ นการสร้างอารมณ์ต่างๆ (Mood) เพื่อกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดพฤติกรรม
ต่างๆ เช่ น อารมณ์ อยาก รับประทาน (Eating Mood) อารมณ์ อยากเล่น (Playing Mood) อารมณ์
อยากนอน (Sleeping Mood) เป็ นต้น สาเหตุที่ ต้องตอบด้วยกิ ริย านั้น เพราะว่า คากิ ริย าจะเป็ น
ตัวกาหนดความพร้อมของอารมณ์ (Mood) ของการโฆษณา ให้ผบู้ ริ โภค มารับประทาน ขับรถ สนุ
สนาน ซักผ้า ฯลฯ เพราะหลักการของการโฆษณาจะต้องสร้างความพร้อมของอารมณ์ (Mood) เพื่อ
กระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ
2. ใครคือกลุ่มเป้ าหมาย (Who is the target group?) คา ตอบของคาถามนี้ คือ การกาหนด
กลุ่มเป้ าหมาย(Target group) ในการโฆษณาจะต้องทราบว่าจะสื่ อสารกับใครที่เป็ นผูร้ ับข่าวสาร
และต้องทราบถึ งกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ผูซ้ ้ื อ (Buyer) ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ (Influencer) ผู้ใ ช้ (User) ผู ้มี บ ทบาทในการให้ โ ฆษณาได้ เ ข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมาย
(Gatekeeper) และผูต้ ดั สิ นใจให้ซ้ื อ (Decision Maker) เพื่อให้สามารถสื่ อสารไปได้ตรงกัพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้ าหมาย
3. ใช้จุดขายอะไร (What is the selling point?) จุดขายด้านจิตวิทยาและกายภาพ
ประกอบด้วย จุดเด่น(Feature) และผลประโยชน์ (Benefit) ของสิ นค้า ในการโฆษณาจะต้องมุ่งขาย
ผลประโยชน์ ข องสิ น ค้า (Product’sbenefit) ให้ ก ับ กลุ่ ม เป้ าหมาย ไม่ ใ ช่ ข ายจุ ด เด่ น ของสิ น ค้า
(Product’s feature) จุดเด่นของสิ นค้ามีไว้เพื่อสนับสนุ นจุดขายให้น่าเชื่ อถื อ ผลประโยชน์ของตัว
สิ นค้า (Product’s benefit)
4. จะให้การสนับสนุ นอย่างไร (How should we support the selling point?) คาตอบของคา
ถามนี้ คือ การสนับสนุนด้วยข้อเท็จจริ ง ด้วยบริ บท หรื อลูกเล่นในการออกแบบโฆษณา แบ่งเป็ น 3
ประเภทคือ
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4.1 การสนับสนุ นจุดขายให้น่าเชื่ อถือด้วยข้อเท็จจริ ง (Factual support) ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าใจง่าย
รับรู ้ได้รวดเร็ ว เป็ นการโฆษณาแบบมุ่งขาย (Hard sell) สามารถทา ได้ง่าย ชัดเจน ใช้งบประมาณไม่
มาก แต่จะมีจุดอ่อนที่คู่แข่งขันสามารถทาตามได้ง่าย
4.2 การสนับสนุ นให้น่าเชื่ อถือด้วยบริ บท (สิ่ งที่มีอยูโ่ ดยรอบ) (Contextual support) การสนับสนุน
ด้วยบริ บท อาจจะเป็ นการใช้สภาพแวดล้อมโยงเข้ามาหาสิ่ ง ที่เราต้องการ โฆษณาอย่างนี้ จะมีความ
สวยงามขึ้นแต่จะยากต่อการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจุ ดขายที่ เรานามาขาย และสิ่ งที่ จะนามา
ประกอบ
4.3 การสนับสนุนจุดขายโดยใช้ลูกเล่นของการโฆษณา (Executional support) คือการใช้ภาพ หรื อ
คาพูด ซึ่ งเป็ นลูกเล่นของการโฆษณาสนับสนุ นจุดขายโดยไม่ตอ้ งอธิ บาย เมื่อผูช้ มชมแล้วสามารถ
ทราบได้ทนั ทีวา่ จุดขายคืออะไร เป็ นสิ่ ง ที่ทา ได้ยากที่สุด มีภาพพจน์แรงที่สุ ด และเป็ นวิธีที่ทา ให้
โฆษณาได้รับรางวัลมากที่สุด
5. บุคลิกภาพตราสิ นค้าเป็ นอย่างไร (What is the brand personality) คาตอบของคาถามนี้ ก็
คือ การกาหนดบุคลิกตราสิ นค้า คาว่าบุคลิ กภาพตราสิ นค้า (Brand personality) เป็ นลักษณะของ
สิ นค้า ที่ ท าให้ผูบ้ ริ โภค คาดหวังว่า จะได้อะไรจากการใช้สิ นค้า บุ คลิ ก ภาพตราสิ นค้าที่ ดีต้องมี
ลักษณะ 3 ประการครบถ้วน ดังนี้
5.1 เป็ นสิ่ ง ที่คงทน (Durable)
5.2 เป็ นบุคลิกภาพที่ทายหรื อคาดหวังพฤติกรรมตอบสนองได้ (Predictable)
5.3 ความกลมกลืน (Coherent)
6. โอกาสจากสื่ อเป็ นอย่างไร (What is the media opportunity?) การกาหนดโอกาสการ
เปิ ดรับข่าวสาร ซึ่ งหมายถึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ งที่สภาพสมองและจิตใจของผูบ้ ริ โภคจะเปิ ดรับ
ข่าวสารได้ดีที่สุด โดยต้องใช้คาถามที่ว่าที่ไหน (Where?) เมื่อใด (When?) และภายใต้สถานการณ์
อะไร (Under what circumstances?) เช่ น ช่วงเวลาดึ กจะมีโฆษณาบะหมี่ก่ ึ งสาเร็ จรู ปมาก เพราะ
สามารถรับประทานได้ง่าย สะดวก
ดังนั้นทั้งหมดนี้ กล่าวสรุ ปได้ว่า การที่จะทางานโฆษณาขึ้ นมานั้นต้องทาให้ตรงประเด็น
และชัดเจน มีการวางแผนและกาหนดกลุ่มเป้ าหมายและช่องทางสื่ อ ออกมาให้ดีก่อนเพื่อที่จะทาให้
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ตรงกับสิ นค้าเรามากที่สุด ซึ่ งโฆษณานั้นทามาแล้วต้องคงทนอยูไ่ ด้นาน เป็ นที่
จดจาของผูบ้ ริ โภค เมื่อได้ยนิ หรื อ ได้เห็นโฆษณานี้แล้วต้องนึกได้วา่ เป็ นของสิ นค้าชนิ ดนี้ องค์กรนี้
การทาโฆษณาเป็ นการลงทุนเพื่อกระตุน้ ยอดขายและทาให้คนรู้จกั และจดจา การทาโฆษณาต้องคิด
และวิเคราะห์ออกมาให้ดีที่สุดและพึงพอใจลูกค้ามากที่สุดเป็ นสิ่ งสาคัญ
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2.3 ขั้นตอนในการทาโฆษณา
โดยรวมแล้วงานสร้างหนังจะผ่าน 5 ขั้นตอน ต่อไปนี้
1.เสนอราคาถ่ายงานกับลูกค้า
2.ประชุมก่อนถ่ายทา
3.ถ่ายหนัง
4.ตัดต่อ
5.Finish หนัง ทาภาพกับเสี ยงให้สมบูรณ์
1. เริ่ มที่ข้ นั แรก การเสนอราคา เราจะดูจากผลงานของผูก้ ากับฯต่างๆ ที่คิดว่าเหมาะกับงาน
นั้น ผูก้ ากับฯบางคนถนัดถ่ายพวกอาหารสวยๆ บางคนก็เก่งในการกากับเด็ก บางคนถนัดหนังวิว
หรื อหนังตลก หนังประทับใจ
เมื่อเราเลื อกได้ผกู ้ ากับฯที่เหมาะสม ซึ่ งตัดสิ นจากผลงานใน Showreel และการว่างรับงานของเขา
แล้ว เราจะส่ งรายละเอียดของงานไปให้ สิ่ งที่เราให้เขาเพื่อการ Quote ราคาก็มี Storyboard สคริ ปต์
และรายละเอียดอื่นๆ ของงานนั้น ซึ่ งเราอาจจะคุยกันทางโทรศัพท์หรื อนัดคุยกันก็ได้ ยิ่งให้ขอ้ มูล
ได้มากเท่าไร การ Quote ราคาก็จะยิ่งแม่นยายิ่งขึ้น หลังจากนั้น Studio ต่างๆ ก็จะส่ งค่าทาหนังซึ่ ง
แจกแจงเป็ นรายละเอียดมาให้เรา เราจะดูเปรี ยบเทียบกันแล้วเลื อก Quote ที่เหมาะสมที่สุดเสนอ
ลูกค้า ไม่จาเป็ นเสมอไปว่า Quote ที่เหมาะที่สุดจะต้องเป็ น Quote ที่ราคาถูกที่สุด
2. ขั้นต่อไปคือ Pre-production การเตรี ยมงานก่อนถ่ายทา ขั้นนี้ ค่อนข้างใช้เวลา อาจจะ
ประมาณ 1 สัปดาห์ หรื อ 2-3 เดื อน ขึ้นกับความยากง่ายของงาน อย่างเช่ น การคัดเลื อกผูแ้ สดง
จานวนมาก หรื อหาที่ ถ่า ยทาแปลกๆ ซึ่ ง กว่าจะได้อาจต้องออกไปหาหลายจังหวัด บางครั้ งต้อง
ออกแบบฉากใหญ่ มีรายละเอียดจุกจิกที่ตอ้ งให้ลูกค้าตกลงด้วยจึงจะสร้างได้ เหล่านี้ ลว้ นแต่ใช้เวลา
รวมทั้งบางทีตอ้ งทดลองทาเทคนิคภาพใหม่ๆ หรื อไม่ก็อาจต้องสัง่ ทาเป็ นพิเศษขึ้นมาเพื่องานนั้น
แต่หนังที่ใช้คนแสดงมาพูดคนเดี ยวไม่มีฉากยุ่งยากก็พอทาได้ในเวลาอันสั้น สิ่ งสาคัญคือ ต้องให้
เวลาให้พอเพียงกับการเตรี ยมพร้ อมเพื่อการถ่ายหนังแต่ละครั้ง เราจะหลี กเลี่ยงการใช้เงินมากและ
การเปลี่ยนแปลงนาทีสุดท้ายได้ก็ดว้ ยการเตรี ยมงานอย่างรอบคอบล่วงหน้าเท่านั้น
สิ่ งหนึ่ งที่สาคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ ก็คือการประชุ มก่อนการถ่ายทา เพราะเป็ นโอกาสเดี ยวเท่านั้นที่
ทุกคนที่เกี่ยวข้องในงานสร้างหนัง Copywriter, Art Director, ผูก้ ากับฯ, ลูกค้า, Producer, Account
Executive ทุกคนจะมารวมกันอยู่ในห้องประชุ มพร้อมๆกัน เป็ นเวลาที่เราจะถกกันถึงรายละเอียด
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ทุกแง่มุมของหนังเรื องนั้น ตั้งแต่เรื่ องผูแ้ สดง, เสื้ อผ้า, แบบฉาก, เลือกรู ป Location, อุปกรณ์
ประกอบฉาก, การจัดไฟหรื อเทคนิ คภาพ เวลาถ่ายทาสิ่ งที่เราหวังได้รับทางด้านอารมณ์ และการ
แสดงของผูแ้ สดง เป็ นเวลาเหมาะที่สุดที่เราจะได้ตอบปั ญหาลูกค้าและรับรู ้สิ่งที่เขาต้องการ
เราต้องคานึ งไว้อย่างหนึ่ งว่า เมื่อผมพูดว่าเราจะถ่ายแม่บา้ นในครัว แต่ละคนก็จะวาดภาพกันไปแต่
ละอย่าง เป็ นแม่บา้ นที่ไม่เหมือนกัน ในครัวที่หน้าตาไม่เหมือนกัน ครัวของคนหนึ่ งอาจเป็ นสี ฟ้า อีก
คนอาจจะสี เหลือง คนหนึ่ งเห็นแม่บา้ นสาว อีกคนเห็นแม่บา้ นแก่ แต่เรากาลังจะถ่ายหนังเรื่ องเดียว
เท่านั้น จึงจาเป็ นที่ทุกคนในที่ประชุมจะจากกันไปด้วยการมีภาพในใจของหนังที่เราจะถ่ายเป็ นภาพ
เดียวกัน
3. การถ่ายทาแน่นอน ขั้นนี้ เป็ นหัวใจของงานผลิต แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเหลือให้ตอ้ งพูดกัน
มากอีก เพราะทุกอย่างเราได้พูดคุยตกลงกันไปแล้วในขั้น Pre-Production เราเลือกโลเคชัน่ ตกลง
กันเรื่ องมุมกล้อง การแสดง คุณรู ้กนั แล้วว่าเสื้ อผ้า ของใช้ และฉากหน้าตาเป็ นยังไง เพราะฉะนั้นสิ่ ง
ที่เราหวังก็คือจะได้นงั่ ดูการถ่ายทาเกิดขึ้นตรงหน้า และเมื่อจบวันถ่ายคุณก็ได้เงินค่าสร้างไปแล้วถึง
80%
4. ขั้นต่อไปคือการตัดต่อ จะเป็ นที่ความยาว 15 /30 / 45 / 60 / 90 วินาที แล้วแต่งานนั้นๆ
การตัดต่อใช้เวลาประมาณ 5 วัน จบลงด้วยคุ ณมี หนังที่ ตดั ต่อเป็ นรู ป ร่ างสาหรั บ ฉายให้คนใน
Agency และลูกค้าดู เรี ยกว่า Rough cut หรื อ Double head ซึ่ งก็คือการเลือกเอาภาพที่ดีที่สุดมาตัด
ต่อให้สอดคล้องกัน ให้เล่า message ที่ตอ้ งการสื่ อกับผูด้ ูเกี่ ยวกับตัวสิ นค้าได้อย่างน่ าสนใจและ
สมเหตุสมผล ขั้นนี้หนังโฆษณาของเรายังไม่เรี ยบร้อยดีนกั อาจยังขาดเพลงประกอบ เสี ยงประกอบ
ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ย ั ง ไม่ ใ ส่ Super
ยั ง ไม่ มี เ ทคนิ คภาพพวก Fade
หรื อ Dissolves
ผลการทางานอย่างรัดกุมในขั้น Pre-Production จะมาปรากฏในขั้นตัดต่อนี้ ได้เหมือนกัน การเตรี ยม
งานที่รอบคอบจะช่วยให้คุณไม่ตอ้ งเผชิ ญกับสิ่ งที่เราทั้งหลายไม่ตอ้ งการจะได้ยิน “ผมไม่ได้คิดว่า
คุณจะทาอย่างนี้”
5. เมื่องานตัดต่อในขั้นนี้เสร็ จ คุณก็ได้ใช้เงินค่าผลิตไปแล้วประมาณ 90% เงินที่เหลือจะถูก
ใช้ไปกับการ Finish หนัง เราจะอัดเสี ยง, Mixเสี ยงเป็ นครั้งสุ ดท้าย, Transfer ภาพลง Video, แก้สี,
ใช้เทคนิคภาพ หรื อ Special Effect ต่างๆ เมื่อ Agency กับลูกค้าตกลงใจกับมาสเตอร์ ของหนังที่
เสร็ จสมบูรณ์ เราก็สงั่ Release Tape คือเทปที่กอ้ ปปี้ จากมาสเตอร์ เพื่อส่ งสถานีออกอากาศ
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สรุ ป จากที่ผศู ้ ึกษาได้ทาศึกษาและเรี ยนรู ้ การทาโฆษณาทาให้ทราบว่าการทาโฆษณานั้น
เป็ นงานละเอียดอ่อนมาก ในแต่ละขั้นตอนการทาโฆษณาตั้งแต่เข้าพบลูกค้า จนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย
ของการทาโฆษณา ทุกขั้นตอนตอนไตร่ ตรองให้ครบถ้วนเพื่อที่จะให้ฝ่ายที่จะรับผิดชอบต่อจากเรา
ฝ่ าย ครี เอทีฟ นั้น ทางานได้ง่ายและเข้าใจตรงกัน โฆษณาที่เราเห็ นทาง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรื่ อ
สื่ ออื่นๆ 15 วินาที 30วินาที นั้นจริ งๆแล้วทาเป็ นเดือนๆ เพื่อที่จะโฆษณาที่ปล่อยออกไปนั้นเข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายและการตอบรับที่ดีจากผูช้ ม รวมถึงสร้างยอดขาย ผลตอบรับทางกาไรที่ดีตามมาด้วย
ซึ่งจะทาให้เป็ นผลดีต่อลูกค้าและเอเจนซี่ อีกด้วย

