บทที4่
ผลการปฏิบัติงาน
จากการที่ได้เข้าไปฝึ กงานที่ บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด นั้นข้าพเจ้าได้ศึกษาและ
ลงมือทาในเรื่ อง ขั้นตอนการโฆษณาของ บริ ษทั การบิ นไทย จากัด(มหาชน) ซึ่ งเป็ นการศึกษา
ขั้นตอนในการผลิ ตโฆษณาและรับบรี ฟจากทีม ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า(AE) และนากลับมาคิดงาน
โดยคิดงานในรู ปแบบสร้างสรรค์ ให้โดนใจลูกค้า การทาโฆษณาคิดให้ได้ภาพออกมาตามโจทย์ที่
ได้รับ ต้องท าให้ลู ก ค้า และฝ่ ายบริ หารงานลู ก ค้า (AE) สนใจงานของเรา โดยงานที่ คิ ดไปต้อ ง
สร้ างสรรค์และแตกต่างไปจากของคนอื่ น โดยการปฏิ บตั ิงานทาให้เราได้ทราบถึงกระบวนการ
ทางานโฆษณาในองค์กรดังนี้
4.1 ขั้นตอนการรับบรีฟจากฝ่ าย AE(ฝ่ ายบริหารงานลูกค้ า)
4.1.1 เข้าห้องประชุ มเพื่อรับบรี ฟจาก AE (ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า) โดยผลิตภัณฑ์าจะเป็ น
บัตรเงินสดสาหรับนักเดินทาง คล้ายๆบัตรเครดิ ตใช้ได้เฉพาะ การบินไทย และไทยสไมล์ เท่านั้น
โดยฝ่ าย AE ได้บ รี ฟมาว่า ต้องให้ดูหรู หรา อลัง การ แต่ก็ตอ้ งให้คนทัว่ ไปดู ได้ด้วย ดู แล้วสนใจ
กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ กลุ่มนักธุ รกิจ บริ ษทั ใหญ่ๆ กลุ่มรองลงมาคือกลุ่มคนที่ชอบเดินทาง โดย พรี
เซนเตอร์ที่เสนอมา คือ นาย ณภัทร ลูกค้าต้องการให้เห็นตัวพรี เซนเตอร์ และบัตรเยอะๆ

รู ปที่ 4.1 สัญลักษณ์ของ บริ ษทั การบินไทย จากัด(มหาชน)
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รู ปที่ 4.2 การรับบรี ฟจาก AE (ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า)

รู ปที่ 4.3 การรับบรี ฟจากฝ่ าย AE (ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า)
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4.2 ขั้นตอนการคิดโฆษณา คาพูดโฆษณา ระดมความคิดและหา Refference
4.2.1 พอรับบรี ฟมาจาก AE (ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า) ภายในทีมต้องมาสรุ ปกันอีกทีว่าทีม
ของเราจะเอายังไงโดยแบ่งหน้าที่กนั ไป โดยคิด Copy คาพูดโฆษณา และ วาด Story board ขึ้นมา
โดยได้มีวนั กาหนดให้เอางานของแต่ละคนมา ประชุ มกันแค่ในกลุ่มเพื่อปรับปรุ งแก้ไข ก่อนนาไป
เสนอขาย ต่อ AE (ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า)
คาพูดที่ผมได้คิด คือ Make you extra life เลือกชีวิต extra ของคุณเองกับบัตร Thai prestige
card

รู ปที่ 4.4 การระดมความคิดปรึ กษากันภายในทีม
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รู ปที่ 4.5 การระดมความคิดปรึ กษากันภายในทีม

4.2.2 การทาสรุ ปเค้าโครงเรื่ องภาพยนตร์ โฆษณา (Storyboard) คือการทาเนื้ อหาของตัว
โฆษณาขึ้นมา ในแบบเป็ นรู ปภาพจะวาด หรื อ หาภาพประกอบที่ใกล้เคียง รวมถึงคาพูดและเสี ยง
ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างเราและฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า (AE)

รู ปที่ 4.6 การทาสรุ ปเค้าโครงเรื่ องภาพยนต์โฆษณา
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รู ปที่ 4.7 ทาโปสเตอร์ Print Ad

รู ปที่ 4.8 การทาวีดีโอเพื่อเป็ นเรฟเฟอเร้น
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4.2.3 การเตรี ยมงานการผลิตภายในบริ ษทั (internal Pre-Production) คือการเตรี ยมงานก่อนถ่ายทา
จริ งได้แก่ การเลื อกตัวแสดง,สถานที่ถ่ายทา สิ่ งของประกอบฉาก,เสื้ อผ้า ฯลฯ ซึ่ งฝ่ าย ครี เอทีฟ มี
หน้าที่ คิดและจัดหาสิ่ งต่างๆ รวมถึง เรฟเฟอเร้นเพื่อให้ลูกค้านั้นดูและได้เข้าใจมากขึ้น

รู ปที่ 4.9 ภาพบรรยากาศการ internal กันภายในบริ ษทั

4.3 การเสนอแผนการผลิตโฆษณาให้ ลูกค้ าพิจารณา (Pre-Production)
คือการนางานทั้งหมดทั้ง story board และตัวโปสเตอร์ ให้ลูกค้าพิจารณา ตรวจดูวา่ มีความ
พึงพอใจกับงานแค่ไหน พร้ อมรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข จนกว่าจะทาให้ลูกค้าและเราพึง
พอใจทั้งสองฝ่ าย

รู ปที่4.10 การประชุมคุยงานทั้งทางครี เอทีฟและลูกค้า
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รู ปที่4.11 story board จริ งที่นาไปเสนอขายลูกค้า

รู ปที่ 4.12 เข้าไปคุยงานกับลูกค้า
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4.4 ขั้นตอนการออกกองถ่ ายภาพนิ่งและไวรัลวีดีโอออนไลน์ (Production)
4.4.1 การออกกองถ่ายภาพนิ่ ง เป็ นการถ่ายภาพนิ่ งตัวสิ นค้าผลิตภัณฑ์ กับพรี เซ็นเตอร์ เป็ น
การถ่ายเพื่อเอาภาพไปทาโปสเตอร์ และลงโฆษณาต่างๆ โดยหน้าที่หลักๆของครี เอทีฟคือมีหน้าที่ดู
ว่าพรี เซ็นเตอร์ ตอ้ งทาท่าแบบไหน ต้องแต่งตัวแบบไหน เป็ นการวางแผนมาแล้วในก่อนหน้านี้ จาก
การหาเรฟเฟอเร้ น ทั้งเสื้ อผ้า หน้าผม ท่าทาง ว่าให้ออกมาแนวไหน โดยมี พรี เซนเตอร์ เป็ น นาย
ณภัทร เสี ยงสมบุญ โดย คอนเซปที่ลูกค้าอยากได้คือ ความหรู หรา มีระดับ เพราะตัวสิ นค้านั้นมี
ราคาค่อนข้างสู ง เลยอยากให้ตวั Print ad นั้นออกมาหรู หราและเป็ นเอกลักษณ์ของการบินไทย

รู ปที่4.13 ออกกองเพื่อถ่ายภาพนิ่ง

4.4.2 การออกกองถ่ายไวรัลวีดีโอออนไลน์ คือการถ่ายวีดีโอเพื่อนาไปลงในสื่ อออนไลน์ไม่ว่าจะ
เป็ น Fanpage facebook หรื อ Youtube โดยในที่นี่ การบินไทยต้องการทาออกมาให้เป็ นหลายเวอร์
ชัน่ เพื่อจะนาไปใช้ในหลายๆครั้งและเป็ นการใช้ตวั พรี เซนเตอร์ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมถึ ง
ตัว เอ็กตร้ าต่ างๆที่ ได้นามาประกอบฉาก ต้องทาออกมาให้ คุม้ และตามความต้องการของลูกค้า
โดยครี เอทีฟมีหน้าที่ดูแลขณะถ่ายทาเพื่อแก้ไขและแนะนาความต้องการของลูกค้าแก่ โปรดักชัน่
เฮ้าส์
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4.5 การผลิตขั้นตอนสุ ดท้ าย ( Post Production )
คือการนาชิ้นงานที่ได้ถ่ายทาไว้แล้วมาตัดต่อให้เป็ นเนื้ อเรื่ อง ใส่ โทนใส่ สี เพิ่มเทคนิ คและ
เสี ยงต่างๆ เพื่อให้เป็ นภาพยนตร์ โฆษณาที่สมบูรณ์ เพื่อออกอากาศไปสู่ มวลชนทางสถานีโทรทัศน์
การผลิ ตภาพยนตร์ โฆษณาทั้ง 5 ขั้นตอนนั้น บริ ษทั มี หน้าที่ ตอ้ งดู แลและรั บผิดชอบทุ ก
ขั้นตอนเพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการและเห็นชอบของลูกค้า
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในกระบวนการผลิ ต ภาพยนตร์ โฆษณาคื อ ปั ญ หาด้า นเวลาและ
งบประมาณที่ต้ งั ไว้ โดยทัว่ ไปโฆษณาทางโทรทัศน์(TVC) นั้นจะอยู่ที่ 30วินาที – 1นาที โดยการ
ทางานนั้นจะต้องเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะงบประมาณนั้นการผลิตนั้นค่อนข้างเยอะ ถ้าหาก
เราทางานไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้จะทาให้เปลืองค่าใช้จ่ายในการผลิต และทาให้ลูกค้านั้นไม่พึง
พอใจได้

