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บทที1่
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั สื่ อหลายชนิ ดได้ปรับปรุ งช่องทางการนําเสนอ ให้สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของมนุษย์ที่
เปลี่ยนไป รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้น
สื่ อวิทยุเป็ นอีกสื่ อหนึ่งที่ปรับปรุ งการนําเสนอ จะเห็นว่าใน
อดีตผูด้ าํ เนินรายการจะใช้ไมค์พูดฝ่ ายเดียวและผูฟ้ ังจะต้องโทรเข้ามา
เพื่อที่จะสื่ อสารกับผูด้ าํ เนิน
รายการ แต่ในยุคปั จจุบนั ผูฟ้ ั งสามารถเห็นหรื อตอบโต้ผดู ้ าํ เนินรายการได้ผา่ นทาง ทีวี โดยการส่ ง SMS
หรื อ Facebook โดยตอบโต้ผา่ นทาง Comment โดยผูด้ าํ เนิ นรายการจะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,
โทรศัพท์มือถือ,กล้องในห้องออกอากาศเข้ามาช่วย และเพื่อให้ตอบสนองกับการใช้งานของมนุษย์ใน
ปั จจุบนั รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย
แม้ปัจจุบนั สื่ อวิทยุจะพัฒนาการออกอากาศ เช่น Green Wave 106.5 FM , EFM 104.5 และ
CHILL ONLINE และสถานีวทิ ยุอื่นๆอีกมากมายที่พฒั นาและเพิ่มวิธีการนําเสนอ โดยการใช้ช่องทาง
ออกอากาศใหม่ เช่น ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์เพื่อให้เห็นภาพพร้อมกับเสี ยง ออกอากาศผ่านทาง
โซเชียลเน็ตเวิร์คที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรื อใช้มือถือเข้ามารับชมและผูฟ้ ังสามารถตอบโต้ได้ทนั ที
แต่ไม่วา่ จะเพิ่มช่องทางในการออกอากาศมาหลายช่องทางแต่ก็ยงั คงใช้สถานีออกอากาศ
เป็ นการ
ออกอากาศหลักเช่นเดิม
จะเห็นว่าสื่ อวิทยุจะมีสปอตโฆษณาหลากหลายลักษณะ เช่น สปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงข้อมูลต่างๆ สปอตโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจให้ซ้ือสิ นค้า สปอตเพื่อการเชิญชวนให้มาร่ วมงาน
เป็ นต้น และสปอตโฆษณาวิทยุสามารถสร้างรายได้ให้กบั สถานีได้ ด้วยการเก็บค่าโฆษณาตามอัตรา
มาตรฐานของสถานีน้ นั ๆหรื อตามความสั้นและยาวของสปอตโฆษณา
จากการที่ได้มาศึกษางานตําแหน่ง Creative ที่ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน) เพื่อ
เข้าใจระบบในการทํางานและเพื่อนําไปสร้างสรรค์งานโฆษณาได้อย่างมืออาชีพ
ความสําคัญกับการที่ให้เราได้ปฏิบตั ิงานจริ ง
กระบวนการทํางานจริ งที่จะต้อง

ทางบริ ษทั ให้

ได้ทดลองทําด้วยตนเองและให้เรี ยนรู ้ถึงปั ญหารวมถึง

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุอลั บั้มรวมเพลงฮิตของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561
1.2.2 ศึกษารู ปแบบของสปอตโฆษณาวิทยุอลั บั้มรวมเพลงฮิตของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561

1.3 ขอบเขตของรายงาน
การศึกษาขั้นตอนการผลิตและการศึกษารู ปแบบของสปอตโฆษณาวิทยุอลั บั้มรวมเพลงฮิต
ของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน) ปี พ.ศ.2561
โดยขอบเขตการศึกษาจะอยูใ่ นระหว่าง วันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561 ศึกษาเกี่ยวกับ
การคิดสคริ ปสปอตโฆษณา ขั้นตอนการผลิต รู ปแบบของสปอตโฆษณาและการรวบรวมเนื้อหาเพื่อการ
ทําเล่มรายงานสหกิจ

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุอลั บั้มรวมเพลงฮิตของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561
1.4.2 ทราบถึงรู ปแบบของสปอตโฆษณาวิทยุอลั บั้มรวมเพลงฮิตของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 ลักษณะทัว่ ไปของการโฆษณา
การโฆษณา

(Advertising)

การโฆษณาจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เป็ นเครื่ องมือหนึ่งของส่ วนประสมทางการตลาด

แม้วา่

แต่ในขณะเดียวกันการโฆษณาจะสามารถกระตุน้ ยอดขายให้

มากขึ้น การโฆษณาจะมีผลทําให้การลดต้นทุนในการผลิต อันเนื่องมาจากการประหยัดจากการผลิต
จํานวนมาก จากเหตุผลเหล่านี้มีผลทําให้กิจการได้รับกําไรมากขึ้น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์,2540, น. 106)

2.2 ประเภทของการโฆษณา
สื่ อโฆษณา สื่ อโฆษณาคือเครื่ องมือทางการตลาดชนิดหนึ่ง ที่มีหน้าที่นาํ พาข่าวสารที่ผโู ้ ฆษณา
ต้องการให้

ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้และเกิดความต้องการในสิ นค้า

การที่ผโู ้ ฆษณาจะประสบความสําเร็ จ

ทางด้านการ สื่ อสารผูโ้ ฆษณาควรที่ จะรู ้จกั ลักษณะของสื่ อโฆษณาแต่ละชนิดเพื่อให้เกิดการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ สื่ อโฆษณาที่นิยมใช้โดยทัว่ ไปได้แก่ หนังสื อพิมพ์นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์สื่อดังกล่าวเป็ น
สื่ อ หลักที่ใช้กนั เป็ นส่ วนมากในงานโฆษณา เนื่องจากเป็ นสื่ อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคจํานวนมาก
ดังนั้นในการวางแผนการใช้สื่องบประมาณด้านสื่ อส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็ นอันดับ
แรกสําหรับสื่ อ ณ จุดซื้ อ แผ่นพับ ใบปลิว สื่ อนอกสถานที่เช่นแผ่นป้ ายต่างๆจะมีความสําคัญในฐานะ
เป็ นสื่ อสนับสนุน ซึ่ งทําหน้าที่ในการเตือนความจําผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตัวยํ้า
สารโฆษณาจากสื่ อหลักซึ่งได้โฆษณาไปแล้วนัน่ เอง สื่ อโฆษณามีประเภทด้วยกันดังนี้
1. สื่ อสิ่ งพิมพ์ Printed Media Advertising ได้แก่ นิ ตยสาร Magazine , หนังสื อพิมพ์
Newspaper
2. สื่ อกระจายภาพและเสี ยง Broadcast media advertising ได้แก่ โทรทัศน์ Television , วิทยุ
Radio , โรงภาพยนตร์ Cinema , อินเทอร์ เน็ต Internet

3. สื่ ออื่นๆ Other Media Advertising ได้แก่ สื่ อกลางแจ้ง Outdoor media , สื่ อทางยานพาหนะ ,
Transit media สื่ อโฆษณา ณ จุดซื้ อ Point of purchase (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช,2545, น.207)

2.3 การโฆษณากับสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุกระจายเสี ยง (Radio) เป็ นสื่ อที่ได้ยนิ เฉพาะเสี ยง แต่เสี ยงนั้นไม่มีภาพ ผูฟ้ ังต้อง จินตนาการ
ภาพเองจากเสี ยงผูป้ ระกาศ ดังนั้น เสี ยงจะต้องสร้างภาพให้ได้ โดยสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง จะต้องไม่ควร
ใช้ความคิดอะไรที่ซบั ซ้อนในการนําเสนอ

เพราะบุคคลเมื่อฟังเสี ยงอย่างเดียวโดยไม่เห็นภาพจะไม่

สามารถฟังอะไรทีละหลายประเด็นได้ ขณะเดียวกันโฆษณาทางวิทยุที่ดีไม่ควรจะเป็ นการประกาศโดย
ใช้ผปู ้ ระกาศเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะจะทําให้ไม่น่าสนใจ ต้องมีคาํ พูดที่เด่นชัดหรื อมี เพลงประกอบ
เพื่อให้ช่วยดึงดูดผูฟ้ ังได้แม้วา่ จะเป็ นการใช้โฆษณาเพียงอย่างเดียว
ลักษณะของโฆษณาที่ดีทางสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
1. สามารถสร้างจินตนาการให้กบั ผูฟ้ ังได้มากที่สุด ด้วยการใช้เสี ยงพูด เสี ยงดนตรี และ
เสี ยง ประกอบ
2. ควรนําเสนอแง่คิดเพียงแง่เดียว เพราะเป็ นการยากที่จะให้ผฟู ้ ังเข้าใจสิ นค้าในหลายๆ
มุมด้วยการได้ยนิ เพียงเสี ยง แต่ไม่ได้เห็นภาพ
3. มีการเลือกใช้ภาษาที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายที่ฟังโฆษณา และควร
เป็ นประโยคสั้น ๆ เข้าใจง่าย ที่เน้นสื่ อสารในลักษณะการสนทนาหรื อพูดคุยกับผูฟ้ ังเพื่อสร้าง
ความรู ้สึกคุน้ เคยและเป็ นกันเอง
4. ควรมีการเน้นยํ้าชื่ อตราสิ นค้าเสมอ เพื่อให้ผฟู ้ ังรับถึงตราสิ นค้า
5. การใช้เสี ยงประกอบ อันได้แก่ เสี ยงเพลง เสี ยงดนตรี หรื อ เสี ยงประกอบอื่น ๆ จะ
ช่วย สร้างบรรยากาศและความต่อเนื่องในงานโฆษณาได้

6.

เลือกสถานีรายการ

และช่วงเวลาที่ได้ออกอากาศให้ตรงกับเวลาที่กลุ่มเป้ าหมายฟัง

รายการวิทยุ
7. ควรพิจารณาเลือกผูป้ ระกาศที่มีน้ าํ เสี ยงเหมาะสม สอดคล้องกับแนวความคิดและ
เนื้อหาที่นาํ เสนอในบทโฆษณา (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช,2545, น.207)

2.4 รู ปแบบของสปอตโฆษณาทางสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
1. Loose Spot เป็ นลักษณะของสปอตโฆษณาที่มีการสร้างสรรค์เป็ นเรื่ องราวต่างๆ ที่กาํ หนด
ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ความยาวเฉลี่ยโดยทัว่ ไปประมาณ 30 วินาทีต่อ 1 เรื่ อง
2. In Program เป็ นลักษณะของสปอตโฆษณา ที่อยูใ่ นช่วงของการสนับสนุนกิจกรรม ของ
รายการวิทยุ ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น
2.1 Jingle In Program เป็ นลักษณะของสปอดตสั้นๆ ที่บางครั้งอาจจะมีแค่ชื่อ ของ
สิ นค้าเท่านั้น ซึ่ งมาจาการที่สินค้าเข้าไปมีส่วนร่ วม In Program กับกิจกรรมที่รายการมีอยูแ่ ล้ว
โดยความยาวเฉลี่ยโดยทัว่ ไปประมาณ 5-8 วินาทีต่อ 1 ครั้ง
2.2 Sponsor In Program เป็ นลักษณะของการที่เจ้าของสิ นค้าเป็ นผูค้ ิดกิจกรรมใน
รายการขึ้นมาเองเพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมในรายการวิทยุ โดยความยาวเฉลี่ยโดยทัว่ ไป
ประมาณ 1-2 นาทีต่อ 1 ครั้ง
3.

Scoop

ลักษณะของการสร้างเรื่ องราวให้มีความต่อเนื่องและกี่ยวพันกันกับสิ นค้าที่ลง

โฆษณา อาจเป็ นการสมมติสถานการณ์ หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อให้มีความน่าสนใจ ความยาว โดย
เฉลี่ย 1 นาที หรื อตามแต่ขอ้ ตกลงระหว่างเจ้าของสิ นค้ากับเอเยนซี ผสู ้ ร้างสรรค์บทโฆษณาและ รายการ
ที่ซ้ื อโฆษณา (เสรี วงษ์มณฑา,2540, น.208)

2.5 รู ปแบบของบทโฆษณาทางสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
สื่ อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงนี้เน้นใช้ประสาทสัมผัสทางหู ในการรับสาร

ดังนั้นสิ่ งที่

นําเสนอจะต้องชัดเจนและสามารถนําเสนอสิ่ งที่ตอ้ งการได้อย่างครบถ้วน สามารถทําให้ผฟู ้ ังเข้าใจใน
สิ่ งที่ตอ้ งการเสนอโดยรู ปแบบของการเขียนบทโฆษณาทางวิทยุท่ีนิยมกันประกอบด้วย

2.5.1 บทโฆษณาที่เน้ นหนักคุณภาพของสิ นค้ าโดยตรง จะเป็ นลักษณะของการเน้นคุณสมบัติ
ของสิ นค้าเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่ าง
ผู้ประกาศ

:

วันนี้... ด้วยความมุ่งมัน่ และตั้งใจใส่ ใจในทุกความต้องการ

คัดเลือกใบชาสดๆจากไร่ ดว้ ยความพิถีพิถนั และการผลิตเข้มงวดกับ
ทุกๆ อย่างแม้แต่กบั ตัวเอง เราจึงได้ชาเขียวที่ได้มาตรฐานภายใต้การ
ใส่ ใจในทุกขั้นตอนจนได้มาเป็ น “อิชิตนั ออร์ แกนิกส์ กรี นที”
Sfx

:

เสี ยงดนตรี ประกอบยิง่ ใหญ่

ผู้ประกาศ

:

อิชิตนั ออร์ แกนิกส์ กรี นทีชาเขียว ชงจากใจ

2.5.2 บทโฆษณาในลักษณะการพูดสนทนา เป็ นการพูดคุยถึงคุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้น ๆ ตัวอย่ าง
ญ 1 : เอ่อ.....คือว่า
ช 1 : ขอโทษนะครับตอนนี้ไม่วา่ ง
ญ 1 : เอ่อ..... คือ... คือ...

ช 1 : ขอโทษจริ ง ๆ ครับ ตอนนี้ไม่วา่ งจริ ง ๆ
ญ 1 : เอ่อ..... คือ... จะบอกว่า
ช 1 : ก็บอกแล้วไงครับ ว่าตอนนี้ไม่วา่ ง
ญ 1 : แค่จะบอกว่า วันนี้เดอะมอลล์รับปี ใหม่ลดมากกว่า 50% ทุกชั้นทุกแผนก วันนี้
ถึง 31 มกราคมนี้ค่ะ อ้าว...ไปไหนละ?
Sfx : เสี ยงดนตรี ประกอบแบบวิง่ ไปอย่างรวดเร็ ว “ฟิ้ วววว”
ผู้ประกาศ : เป็ นใครก็ตอ้ งว่า เพราะเดอะมอลล์มิดไนท์เซลล์ที่ลดแบบไม่ตอ้ ง รอ..ร้อ...
รอ... เดอะมอลล์ อาณาจักรแห่งความสุ ขทุกครอบครัว

2.5.3 บทโฆษณาในลักษณะการสร้ างสถานการณ์ เปรี ยบเรื่ องราว หรื อจําลองกิจกรรม อย่าง
หนึ่งอย่างใด อาทิ ละคร เกมโชว์ เพื่อเรี ยกร้องความสนใจ
ตัวอย่ าง
ช 1 : ท่านผูฟ้ ังครับ วันนี้ผมเอกราช ขอยอมรับครับว่าผม..........
“อม” จริ งๆ ครับ ตลอดเวลาที่อยูใ่ นวงการผม “อม” มาตลอด บอลยูโรผมก็อม บอลโลก
พรี เมียร์ลีก ไทยลีก ผม “อม” หมดเลย ผมขอขอสารภาพเลยนะครับว่าผมนี่ชอบ
“อม”......................... ฟิ ชเชอร์ แมน เฟรนด์ จริ ง ๆ เลยครับ ก็ฟิชเชอร์ แมน เฟรนด์ รส
เข้าถึงใจ
Sfx : เสี ยงฉี กซอง
ช 1 : อื้ม........
ผู้ประกาศ : ฟิ ชเชอร์ แมน เฟรนด์บรรเทาอาการระคายคอจากอังกฤษ

2.5.4 บทโฆษณาโดยใช้ เพลง อาจเป็ นคําร้องทํานองแต่งใหม่เลย หรื อใช้เนื้อหาของสิ นค้าและ
บริ การไปอิงกับทํานองเพลงที่มีชื่อเสี ยงอยูแ่ ล้ว เป็ นการสร้างการจดจําได้เป็ นอย่างดี
ตัวอย่ าง
เนื้อเพลง : แล็คตาซอย 5 บาท 125 มิลลิลิตร ปริ มาณคับกล่อง เต็มที่ ดื่มได้ดื่มดี ใคร ๆ
ก็ชอบ เด็ก ๆ ก็ชอบ ดื่มได้ดื่มดี ดื่มแล็คตาซอย 5 บาท
ประกาศ : วันนี้ ใคร ๆก็ดื่ม แล็คตาซอย 5 บาท เพิ่มปริ มาณไม่เพิ่มราคา

2.6 องค์ ประกอบของบทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง
ส่ วนนํา (Lead) หมายถึงส่ วนเริ่ มต้นที่สาํ คัญของบทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง ได้แก่
คําพูด เสี ยงประกอบ เสี ยงเพลง หรื อเสี ยงดนตรี ที่ถูกนํามาใช้เป็ นส่ วนนํา เป็ นส่ วนแรกที่ผฟู ้ ังได้ยนิ ซึ่ ง
จะทําหน้าที่ดึงดูดความสนใจผูฟ้ ังตั้งแต่เริ่ ม
ตัวอย่ างที่ 1 ส่ วนนําด้ วยคําพูด
ญ 1 : หัวใจของริ ตา้ .... ไม่วา่ งแล้วล่ะค่ะ ห้องซ้าย ก้องไปด้วยเพลงสก็อต ห้องขวา
ก็ไว้เก็บกระโปรงลายสก็อต ส่ วนห้องบน ก็ไว้ใส่ หมวกลายสก็อต ห้องล่าง มี
ไว้เก็บผ้าพันคอลายสก็อต ริ ตา้ ...สก็อตทั้งตัว ฮิๆๆ (หัวเราะเบาๆ)
สก็อตที่วา่ เนี่ยะ... สก็อตคอลลาเจนอีต่างหากค่ะ ที่ประกอบไปด้วยวิตามินอี
และคอลลาเจน สกัดจากปลาทะเลนํ้าลึก สก็อตคอลลาเจนอี อีกระดับของการ
ดูแล
ตัวอย่ างที่ 2 ส่ วนนําด้ วยเสี ยงประกอบ
Sfx : เสี ยงเคาะระฆัง เกร๊ ง!!!!!

ช 1 : ยกที่ 1 เริ่ มขึ้นแล้ว ฝ่ ายนํ้าเงินเร่ งบุก ฮุคเข้าไปฝ่ ายแดง
Sfx : เสี ยงบรรยากาศของคนเชียร์ มวย
ช 1 : ฝ่ ายนํ้าเงินฮุคเข้าไป โอ้โห!!.... โอ้โห!! มีเสี ยว มีเสี ยว โอ้โห!! แต่ก็ยงั แทงไป
ไม่ย้งั ฝ่ ายแดงรี บพุง่ ออกตัวมาแล้วพ่นลมใส่ หน้า อย่างจังเบ้อเร่ อ
Sfx : เสี ยงบรรยากาศของคนเชียร์ มวย ช 1 ฝ่ ายน้ าเงินเจอของจริ งแบบนี้หน้าจังงัง
ไปเลย!!!! Sfx : เสี ยงโห่ร้องของคนเชียร์ มวย
ผูป้ ระกาศ : ถ้ากลิ่นปากทลายส่ วนอื่นขนาดนี้ เห็นทีตอ้ งใช้ซอลค์ เหงือกดีฟันดี ซอลค์
...เค็มแต่ดี
เนื้อหา (Copy) ได้แก่ ข้อความโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยง ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคําพูดวลีหรื อ
ประโยค ที่เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ที่ตอ้ งการนําเสนอในโฆษณา
ตัวอย่ าง
ช 1 : ชีวติ ผม ไม่มีค่าอะไรแล้ว
ช 2 : สม
ช 1 : ก็ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าเทอม ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนบ้าน ค่างวดรถ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
การกุศล ค่าผ่อนตูเ้ ย็นค่ายูบีซี ค่าบัตรเครดิต....โฮ.....(พูดเร็ วขึ้นเรื่ อยๆ) ก็จ่ายที่
เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ ...หมดแล้ว
ช 2 : อ่อ...
Sfx : ดนตรี สนุกสนาน ประกาศค่าอะไรก็จ่ายได้เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ รับชําระกว่า
280 รายการ 5,000 สาขา ทัว่ ประเทศ
Sfx : เสี ยงยิงบาร์ โคต Jingle เพลง เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ สะดวกจ่ายใกล้ทุกเวลา

ช 1 : ผมไม่เหลือค่าอะไรให้จ่ายอีกแล้ว

เสี ยงประกอบ (Sound) ได้แก่เสี ยงพูด บทสนทนา เพลง เสี ยงดนตรี เสี ยงประกอบต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ ตื่นเต้นเร้าใจ ให้กบั โฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยง เราสามารถ แบ่ง
ออกเป็ น
3.1 เสี ยงประกอบที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง นํ้าตก คลื่นซัด เป็ นต้น
3.2 เสี ยงประกอบที่สร้างขึ้นเลียนแบบสถานการณ์จริ ง เช่น ประตูปิด แก้วแตก เปิ ดกระป๋ อง
เป็ นต้น
3.3 เสี ยงประกอบตามสถานการณ์ เช่น เสี ยง ตึ้ง!! เสี ยง แป่ ว!! เป็ นต้น
3.4 เสี ยงดนตรี ประกอบ มีเฉพาะดนตรี ไม่มีเนื้อร้อง
3.5 เสี ยงเพลงประกอบ มีท้ งั เนื้อร้องและเสี ยงดนตรี

2.7 คําศัพท์ ต่างๆ ทีใ่ ช้ ในการเขียนบทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง
Ann. / ANNC (Announcers) ผูป้ ระกาศหรื อโฆษก เป็ นผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในการสื่ อสารงานโฆษณา
วิทยุทาํ หน้าที่อ่านบทโฆษณา และเป็ นผูส้ รุ ปประเด็นทั้งหมดในการโฆษณา มีความสําคัญมากในบท
โฆษณาทางวิทยุ
SFX. (Sound Effect) เสี ยงประกอบทําหน้าที่ในการสื่ อสารเพื่อสร้างจินตนาการให้กบั ผูฟ้ ังใน
งานโฆษณาทางวิทยุ โดยสามารถเป็ นไปได้ท้ งั เสี ยงประกอบจากธรรมชาติ เชน เสี ยงฟ้าร้อง เสี ยงฝนตก
เสี ยงนํ้าไหล หรื อเสี ยงประกอบที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เสี ยงปิ ดประตู เสี ยงเดิน เสี ยง กระจกแตก เป็ นต้น

Music. ดนตรี หรื อ เพลงประกอบทําหน้าที่ในการเพิม่ สี สัน และจังหวะ เพื่อให้เกิด อารมณ์
ความรู ้สึกคล้อยตามในงานโฆษณาทางวิทยุ หากไม่มีจะทําให้งานโฆษณาทางวิทยุเงียบ จนเกินไป ไม่
เกิดความน่าสนใจ แต่ในโฆษณาทางวิทยุบางประเภทก็อาจไม่ตอ้ งใช้ดนตรี หรื อเพลงประกอบเลยก็ได้
V. (Voice) เสี ยงของผูป้ ระกาศหญิงหรื อชายที่เป็ นตัวละครสมมติหรื อตัวแสดงที่ก าหนดขึ้น ถ้า
มีมากกว่าหนึ่งคน ถ้าเป็ นเสี ยงผูช้ ายนิยมใช้ ช.1, ช.2, ช.3, ช.4,.... หรื ออาจระบุชื่อของตัวละครไว้ที่
วงเล็บด้านหลัง เช่น ช.1 (ณเดชน์), ช.2 (มาริ โอ้) เป็ นต้น ถ้าเป็ นเสี ยงผูห้ ญิงนิยมใช้ ญ.1, ญ.2, ญ.3, ญ.
4,.... หรื ออาจระบุชื่อของตัวละครไว้ที่วงเล็บด้านหลัง เช่น ญ.1 (ดอกโศก), ญ.2 (ลํายอง) เป็ นต้น (จริ ยา
ปั นทวังกูร. 2551, น.213)

ส่ วนประกอบของโครงสร้ างการสร้ างสรรค์ บทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง

ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้างการสร้างสรรค์บทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง

ภาพที่ 2.2 แสดงตัวอย่างบทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยงของ Big C

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 50 ชั้น 31 อาคาร จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ เพลส ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพ 10110 ติดต่อสอบถามข้อมูล 02669-9000
Facebook : GMM Grammy Official / Grammy Big

ภาพที่ 3.1 แผนที่ / ที่ต้งั บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)

ภาพที่ 3.2 Logo ของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)

ภาพที่ 3.3 Logo ของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่บิ๊ก

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่มีช่ือเสี ยงทางด้านธุ รกิจบันเทิงและเป็ น
บริ ษทั เดียวที่ครบวงจรที่สุดของประเทศไทย
ทางบริ ษทั ครอบคลุมทั้งธุ รกิจเพลง,วิทยุ,โทรทัศน์,
ดาวเทียม,สื่ อสิ่ งพิมพ์,การจัดกิจกรรมพิเศษ หรื อ อีเว้นท์ ธุ รกิจบอร์ ดแคสติ้ง รวมถึงธุ รกิจอื่นๆอีก
มากมายที่เกี่ยวข้อง โดยจําแนกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจใหญ่ คือ
1. กลุ่มธุ รกิจหลัก ประกอบด้วย

- ธุ รกิจเพลง ธุ รกิจสิ นค้าเพลงและช่องทางการจัดจําหน่าย ธุ รกิจดิจิทลั คอนเทนต์
ธุ รกิจบริ หารและจัดเก็บลิขสิ ทธิ์ ธุ รกิจโชว์บิซ และธุ รกิจบริ หารศิลปิ น
- ธุ รกิจดิจิทลั ทีวี จํานวน 2 ช่องได้แก่ ช่อง ‘GMM 25’ ซึ่ งเป็ นช่องรายการทัว่ ไปความ
คมชัดปกติ (Standard Definition) และช่อง ‘One31’ ซึ่ งเป็ นช่องรายการทัว่ ไปความคมชัดสู ง
(High Definition)
2. กลุ่มธุ รกิจอื่น ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่สนับสนุนและต่อยอดจากกลุ่มธุ รกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโต
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้อย่างมัน่ คงในระยะยาว ประกอบด้วย
- ธุ รกิจวิทยุ
- ธุ รกิจภาพยนตร์
- ธุ รกิจโฮม ช้อปปิ้ ง
- ธุ รกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ทั้งนี้รายละเอียดตามรายธุรกิจเป็ นดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจหลัก
1.1 ธุรกิจเพลง
ดําเนินการภายใต้โมเดล “การให้บริ การเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตั้งแต่การ
คัดเลือกศิลปิ น การผลิตงานเพลง การทําการตลาด การบริ หารคอนเทนต์เพลง และการจัดจําหน่ายสิ นค้า
ทั้งทาง Physical และ Digital โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแนวเพลงที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีศิลปิ น นักร้อง และนักแสดง มากกว่า 300 คน และมีเพลงที่เก็บรวบรวม
ไว้กว่า 40,000 เพลง ทั้งนี้ธุรกิจเพลงสามารถจําแนกออกเป็ น 5 ธุ รกิจย่อยได้แก่
ธุรกิจสิ นค้ าเพลง (Physical Products) และช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Distribution)
ในปี 2560 กลุ่มธุ รกิจสิ นค้าเพลงยังคงมุ่งเน้นผลิตผลงานทั้งเพลงสตริ ง และเพลงลูกทุ่ง
ให้กบั ศิลปิ นดังทุกคนอย่างต่อเนื่ อง
ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายของผูบ้ ริ โภคทุกประเภท
รวมถึงมีการทําอัลบั้มรวมเพลงที่ได้รับความนิยมในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ของปี โดยบริ ษทั วาง
แนวทางการสร้างสรรค์นาํ เสนอเพลงให้เป็ นสากลมากขึ้น เพื่อขยายฐานผูฟ้ ังกลุ่มใหม่ ๆ อาทิ
เพลงลูกทุ่งก็ได้รับการพัฒนาให้เป็ นที่นิยมในระดับสากลเหมือนเพลงป๊ อบ
ในส่ วนของ
ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าเพลงนั้น บริ ษทั ฯ ดําเนินการจัดจําหน่ายทั้งปลีกและส่ ง โดยจะ
เน้นการกระจายสิ นค้าให้แก่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ (Modern Trade) ร้านค้าส่ ง และผูค้ า้
ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทัว่ ประเทศ พร้อมจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ซ่ ึงกระจายอยูใ่ น
งานแสดงสิ นค้า และแหล่งช้อปปิ้ ง รวมถึงการขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์และคอลเซ็น
เตอร์ อีกด้วย
ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
เทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้นอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ทําให้กลุ่มธุ รกิจเพลง มีการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายในรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
และสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ มากขึ้น โดยการนําคอนเทนต์เพลงมาแปลงเป็ นรู ปแบบ
ดิจิทลั เพื่อกระจายไปสู่ เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ต และผูป้ ระกอบการภายนอก
โดยให้บริ การดาวน์โหลดประเภทต่างๆ เช่น เสี ยงเรี ยกเข้า (Ringtone) เสี ยงรอสาย (Ringback
Tone) เพลงเต็ม (Full Song) และมิวสิ ควีดีโอ (Full MV) ทั้งแบบรายเพลง (A la carte) และแบบ
เหมาจ่ายรายเดือน (Subscription Service) ผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ *123 แกรมมี่ได้หมด

เลย แอพพลิเคชัน่ 123GMM ทั้งบนระบบ iOS และ Android เว็บไซต์ www.gmember.com และ
iTunes Store นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดบริ การให้ฟังเพลงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตโดยไม่
จําเป็ นต้องดาวน์โหลด (Music Streaming) ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ลูกค้าสามารถรับฟังเพลงยอดนิ ยมได้ท้ งั ในและต่างประเทศ
โดย
ผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกฟังเพลงออนไลน์แบบออนดีมานด์ (On-demand) หรื อฟั งเพลงจาก
เพลย์ลิสต์ (Playlists) หรื อดาวน์โหลดเพลงมาเก็บไว้ในอุปกรณ์สื่อสารเพื่อฟังแบบออฟไลน์ได้
สําหรับการขยายช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ผ่าน GMM Grammy Official
Account ทาง YouTube พบว่ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งจํานวนสมาชิก จํานวนช่อง และ
รายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ช่อง GMM Grammy Official บน YouTube มียอดผูต้ ิดตาม
มากกว่า 10 ล้านคน บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จในการขยายคอนเทนต์สู่แพลตฟอร์ มดิจิทลั มาก
ขึ้น พร้อมความร่ วมมือกับ Spotify LINE JOOX OMU เพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่ งในตลาดมิว
สิ กตรี มมี่ง ปั จจุบนั รายได้ของธุ รกิจเพลงที่มาจากช่องทางดิจิทลั เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อว่าในอนาคตรายได้จากช่องทางดิจิทลั จะกลายเป็ นแหล่งรายได้ที่สาํ คัญสอดคล้องกับ
ทิศทางของอุตสาหกรรมเพลงทัว่ โลก
ธุรกิจบริ หารและจัดเก็บค่ าลิขสิ ทธิ์ (Copyright Management)
ในส่ วนของการบริ หารและจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ์ บริ ษทั ฯ ดําเนินการจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ์จาก
ผูป้ ระกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร สื่ อวิทยุ ร้านคาราโอเกะ ตูค้ าราโอเกะ และผูป้ ระกอบการ
อื่นๆ ที่นาํ ผลงานเพลงของบริ ษทั ฯ ไปใช้ในเชิงการค้า
ธุรกิจโชว์ บิซ (Showbiz Business)
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั คอนเสิ ร์ตจํานวน 20 งาน โดยมีคอนเสิ ร์ตใหญ่มากมาย
อาทิ “LABANOON Concert เปิ ดกล่อง” "Stage Fighter Round 2" "25 ปี ดวงจันทร์ กลางดวงใจ
พุม่ พวง ดวงจันทร์ " “Klear Concert : The First Space” “J-DNA” “NJ’s Story Concert: The
Original” “Lomosonic Anti-gravity Concert” “WhiteHaus 2 - 4 Chairs” “50 ปี พรี แซยิด ป้ าง
นคริ นทร์” พร้อมเทศกาลดนตรี (Music Festival) ได้แก่ “นัง่ เล่นเฟสติวลั 2” “Urban Music Fest
Live in SIAM” ที่สร้างปรากฏการณ์รวมพลังพันธมิตรทางดนตรี ขนทัพศิลปิ นชั้นนําของ
ประเทศไทยจากทุกค่ายทุกแนวมาร่ วมแสดงบนเวทีใจกลางสยาม เพื่อตอบสนองทุกความชอบ
ทางดนตรี และส่ งท้ายปลายปี กับ “BMMF 2017” ที่กลับมาจัดเขาใหญ่อีกครั้งและถือเป็ นปี ที่
ขายบัตรได้สูงที่สุด
สําหรับรายได้หลักของธุ รกิจโชว์บิซมาจากการจําหน่ายบัตรเข้าชม

คอนเสิ ร์ตและรายได้จากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ และนอกจากนี้ยงั มีรายได้เพิ่มเติมจาก
การจําหน่ายสิ นค้าสื่ อบันทึกการแสดงสดของคอนเสิ ร์ตอีกด้วย
ธุรกิจบริ หารศิลปิ น (Artist Management Business)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการฝึ กทักษะ และพัฒนาตัวศิลปิ นเพื่อเพิ่มความสามารถทางด้าน
การร้อง การแสดง การเต้นรํา สําหรับศิลปิ นทั้งในส่ วนที่เกี่ยวกับดนตรี และที่ไม่เกี่ยวกับดนตรี
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพศิลปิ นสู่ ความเป็ นมืออาชีพอย่างแท้จริ ง ทําให้ผลงานมีกระแส
ตอบรับที่ดีข้ ึน อีกทั้ง บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการจัดหางานและเพิ่มช่องทางการจัดหารายได้ให้แก่
ศิลปิ น ทั้งในรู ปแบบงานจ้าง คอนเสิ ร์ต ผับ บาร์ และในรู ปแบบการเป็ นผูน้ าํ เสนอสิ นค้าต่างๆ
ภายใต้การวางโมเดล Idol Business เพื่อเป็ นการต่อยอดรายได้อย่างครบวงจร ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ
ให้ความสําคัญกับการบริ หารไอดอลที่มีจุดขายอย่างโดดเด่นส่ งผลให้ศิลปิ นแกรมมี่เป็ นที่ชื่น
ชอบในทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้โมเดลการบริ หารศิลปิ นเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ทุกมิติยงั เป็ นตลาดที่
มีศกั ยภาพในการเติบโตได้อีกมาก
โดยความสําเร็ จภายใต้แนวคิดดังกล่าวเกิดจากการ
สนับสนุนและความมีส่วนร่ วมของแฟนคลับซึ่ งถือเป็ นหัวใจหลักที่ทาํ ให้ศิลปิ นสามารถครอง
ความนิยมได้อย่างต่อเนื่อง
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

ในฐานะผูน้ าํ ธุรกิจเพลง แกรมมี่มงุ่ มัน่ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในภาวะเปลี่ยนผ่านมาสู่ ยคุ
ใหม่ภายใต้อิทธิพลของสื่ อดิจิทลั
ซึ่งเปิ ดกว้างโอกาสที่ทาํ ให้ศิลปิ นเข้าถึงผูฟ้ ังทัว่ โลกได้อย่าง
กลมกลืน อีกทั้งยังสามารถประเมินความสําเร็จของเพลงด้วยดัชนีช้ ีวดั ความนิยมได้อย่างชัดเจน โดย
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ปรับโมเดลธุรกิจเพลงให้กา้ วทันการแข่งขันในยุคที่เป็ นดิจิทลั ทั้งระบบ เพื่อ
สร้างรายได้ที่ยง่ั ยืนในอนาคต จากแนวโน้มการเติบโตของระบบสตรี มมิ่งเพลง หรื อการฟังเพลงผ่าน
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือหรื อคอมพิวเตอร์ ซึ่งเพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบายให้ผฟู ้ ังเลือกเพลง
มากมายเหลือคณานับ ทุกยุคทุกสมัยและทุกแนว รวบรวมมาจัดเป็ นเพลย์ลิตต์ ่าง ๆ ทําให้ผบู ้ ริ โภคได้
ฟังเพลงมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว เพราะมีช่องทางการรับฟังที่หลากหลาย แสดงให้เห็นว่าภาพรวม
ธุรกิจกําลังเปลี่ยนจาก B2C ไปเป็ น B2B ผ่านความ

ร่ วมมือขายคอนเทนต์กบั ผูใ้ ห้บริ การแพลตฟอร์ม อาทิ JOOX Spotify LINE YouTube ดังนั้น
นโยบายสําคัญของแกรมมี่ คือ พยายามมองหาช่องทางใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่องทางดิจิทลั เพื่อขยายการ
เข้าถึงและตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของมิวสิ กวีดีโอ หรื อการฟังเพลงแบบ
สตรี มมิ่งให้ทว่ั ถึง โดยปัจจุบนั ฐานใหญ่ของบริ ษทั ในกลุ่ม VDO Content จะอยูท่ ี่ยทู ูบ และในกลุ่ม
Audio จะเป็ นแพลตฟอร์ม JOOX รวมทั้งพันธมิตรอื่น ๆ อีก หน้าที่สาํ คัญของแกรมมี่นบั จากนี้ คือ
การพัฒนาคอนเทนต์ที่แข็งแรงและมีคุณภาพ ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญของผูท้ ี่เป็ นคอนเทนต์โพรวายเดอร์
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมี เมืองไทย GMM Live House ที่ช้ นั 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อ
รองรับสําหรับจัดงานแสดง จัดกิจกรรม และจัดคอนเสิ ร์ตขนาดกลาง ซึ่งจะเป็ นการสนับสนุนธุ รกิจโชว์
บิซและต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กลุ่มธุ รกิจเพลงในภาพรวมอีกด้วย
1.2 ธุรกิจทีวดี ิจิทลั
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ได้จดั ให้มีการประมูลคลื่นความถี่สาํ หรับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ในเชิงพาณิ ชย์จาํ นวน 24
ช่อง ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2556 ที่ผา่ นมา โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ ช่องรายการสําหรับเด็กและครอบครัวจํานวน 3 ช่อง ช่องรายการข่าวจํานวน 7 ช่อง ช่องรายการ
ทัว่ ไปความคมชัดปกติจาํ นวน 7 ช่อง และช่องรายการทัว่ ไปความคมชัดสู งจํานวน 7 ช่อง บริ ษทั ฯ ได้เข้า
ร่ วมและเป็ นผูช้ นะการประมูลคลื่นความถี่สาํ หรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั ในเชิง
พาณิ ชย์จาํ นวน 2 ช่อง ประกอบด้วย

ภาพที่ 3.4 สถานีวทิ ยุของบริ ษทั ฯ

2. กลุ่มธุรกิจอื่
2.1 ธุรกิจสื่ อวิทยุ
คือ การผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง โดยการเข้าร่ วมประมูลเวลาจัด
รายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มจากสถานีวทิ ยุต่าง ๆ เพื่อนํามาประกอบธุ รกิจในเชิงพาณิ ชย์ โดยในปี 2560
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายการวิทยุท้ งั สิ้ น 3 สถานี ซึ่ งแต่ละสถานีมีลกั ษณะเฉพาะและจุดเด่นที่ต่างกันไป เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างทัว่ ถึง มีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 3.5 สถานีวทิ ยุของบริ ษทั ฯ
ปั จจุบนั มีสถานีวทิ ยุทว่ั ประเทศ แบ่งเป็ นสถานีที่จดั รายการวิทยุภาค FM และภาค AM โดยมี
หน่วยงานภาครัฐเป็ นเจ้าของคลื่นความถี่ท้ งั หมด และสํานักงาน กสทช. เป็ นผูจ้ ดั สรรและดูแล เพื่อให้
เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
ดังนั้นผูป้ ระกอบการสถานีวิทยุภาคเอกชนต้องร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็ นเจ้าของคลื่นความถี่ ไม่วา่
จะเป็ นในรู ปแบบของการทําสัญญาสัมปทาน การร่ วมผลิต การแบ่งเวลาให้เช่า ฯลฯ โดยจะพิจารณาจาก

อัตราผลตอบแทนที่จ่ายให้กบั เจ้าของคลื่นความถี่ รู ปแบบของรายการที่จะนําเสนอ และฐานะทางการ
เงินของผูป้ ระกอบการ ในเดือนธันวาคม 2559 คําสั่ง คสช. มาตรา 44 กําหนดให้ กสทช. เรี ยกคืนคลื่น
วิทยุจากหน่วยงานรัฐที่ถือครองปั จจุบนั ภายใน 5 ปี จากเดิม กสทช. มีมติเรี ยกคืนคลื่นวิทยุในเดือน
เมษายน 2560 ซึ่ งมาตรการขยายเวลาให้หน่วยงานเจ้าของคลื่นวิทยุถือครองคลื่นต่อไปอีก 5 ปี ถือว่าช่วย
ส่ งเสริ มการดําเนินงานวิทยุกระจายเสี ยง และช่วยให้ผปู ้ ระกอบการวิทยุมีระยะเวลาเตรี ยมตัวมากขึ้น
คาดว่าอนาคต กสทช. จะเตรี ยมแผนงานการบริ หารจัดการคลื่นความถี่วทิ ยุ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด และเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและผูฟ้ ัง

2.2 ธุรกิจภาพยนตร์
ธุ รกิจภาพยนตร์ ของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นการภายใต้บริ ษทั ในเครื อได้แก่ บริ ษทั จีดีเอช ห้าห้าเก้า
จํากัด (GDH 559) โดยมีภาพยนตร์ ที่ออกฉายในปี 2560 จํานวน 2 เรื่ องได้แก่ “ฉลาดเกมส์โกง” และ
“เพื่อน..ที่ระลึก” ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายผลิตภาพยนตร์ ที่มีคุณภาพออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 – 4 เรื่ องต่อปี โดยผลิตภาพยนตร์ ท่ีมีเนื้อหาหลากหลายแตกต่างกันไปแต่ยงั คงไว้ซ่ ึงแบบ
ฉบับของตัวเอง และมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตคอนเทนต์บนั เทิงที่ดีที่สุดในระดับประเทศ ซึ่งบริ ษทั ฯ
มีความพร้อมทั้งในด้านการผลิตและศักยภาพของบุคลากร ทีมงานที่มีความชํานาญ เพื่อนําเสนอ
ภาพยนตร์ ที่มีความแปลกใหม่และสร้างความสุ ขให้กบั คนดูภาพยนตร์ ไทย
2.3 ธุรกิจโฮม ช้ อปปิ้ ง
ธุ รกิจโฮม ช้อปปิ้ ง (Home Shopping) เป็ นธุ รกิจจําหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย แบบ
ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านช่องรายการที่ใช้ช่ือว่า ‘โอ ช้อปปิ้ ง (O Shopping)’ ซึ่ งลูกค้าสามารถเลือกซื้อสิ นค้า
ได้แม้อยูภ่ ายในบ้านของตนเอง บริ หารงานโดย บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ทุนระหว่าง บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง จํากัด จากประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจการโฮม ช้อปปิ้ งชั้นนําในประเทศเกาหลีใต้และยังได้ขยายธุ รกิจไปในหลาย
ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด และด้วยประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญสู งของ บริ ษทั ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง จํากัด จากประเทศเกาหลีใต้ คาดว่าการร่ วมทุนนี้จะทําให้ โอ ช้
อปปิ้ งสามารถขึ้นเป็ นผูน้ าํ ช่องโฮมช็อบปิ้ งอันดับหนึ่งของเมืองไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์การ
นําเสนอรายการช่องโฮม ช้อปปิ้ งในรู ปแบบที่แตกต่างจากช่องอื่น โดยเน้นที่ความสด ใหม่ ไม่เหมือน
ใคร ให้ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบตรงไปตรงมาทุกแง่มุม เรี ยกได้วา่ เป็ นช่อง Shopfotainment

(“Shopping” “Information” “Entertainment”) ที่จะสร้างทั้งความบันเทิงในครอบครัว รวมทั้งเป็ น
ทางเลือกใหม่ในการช้อปปิ้ งอีกด้วย พร้อมกันนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ที่คดั สรรมาเป็ นอย่าง
ดีท้ งั คุณภาพที่ได้มาตรฐานและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงได้รับความเชื่อถือจากผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังเน้น
บริ การการจัดส่ งที่สะดวกและรวดเร็ วครบทุกความต้องการทัว่ ประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเสนอ
ทางเลือกในการชําระเงินที่หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น การชําระเงินผ่านทางเครดิต
คาร์ ด หรื อการชําระเงินสดเมื่อได้รับสิ นค้า
2.4 ธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
การดําเนิ นธุ รกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนหลักๆ คือ
2.4.1 ธุรกิจแพลตฟอร์ มโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม "GMM Z" เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือน
มีนาคม 2555 เป็ นการจัดจําหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม โดย GMM Z มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อ
กลุ่มเป้ าหมายทุกระดับ












กล่อง GMM Z HD Slim เป็ นกล่องรุ่ นใหม่ที่สามารถรับชมช่องแบบความคมชัดสู งระดับ
Full HD 1080P พร้อมฟังก์ชนั่ ครบครัน มีระบบทันสมัยและรี โมทอัจฉริ ยะ จัดกลุ่มช่อง
รายการทําให้หาช่องง่าย
กล่อง GMM Z HD Lite ซึ่ งเป็ นกล่องรุ่ นใหม่ที่สามารถรับชมช่องแบบความคมชัดสู ง และ
รองรับทีวดี ิจิทลั ได้ดว้ ย สําหรับลูกค้าที่ตอ้ งการรับชมภาพแบบความคมชัดสู งในราคา
ย่อมเยาว์กว่า
กล่อง GMM Z Smart สําหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางสามารถใช้ได้ท้ งั ดาวเทียมระบบ CBand และ KU-Band
กล่อง GMM Z Mini สําหรับรองรับลูกค้าที่มีงบประมาณจํากัดและต้องการเปลี่ยนวิธีการ
รับชมโทรทัศน์จากเสาก้างปลามาเป็ นโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
กล่อง GMM Z Mini Gold เป็ นกล่องรุ่ นใหม่ เปลี่ยนโฉมหน้าเป็ นหน้าปั ดสี ทอง พร้อม
รี โมทเล็ก กะทัดรัด กระชับมือ
กล่อง GMM Z ZEASON เป็ นกล่องรับสัญญาณดิจิทลั ทีวี ความคมชัดระดับ Full HD ดู
ภาพ ดูหนัง ฟังเพลงด้วย USB Port มีปุ่มกดหน้าเครื่ อง รองรับระบบ PVR อัดรายการ
โปรดล่วงหน้า Biss Key ไร้ปัญหาจอดํา มีระบบ Timeshift หยุดเล่นภาพได้ดงั ใจ













กล่อง GMM Z STREAM เป็ นกล่องรับสัญญาณอินเตอร์ เน็ตทีวี ด้วยระบบปฏิบตั ิการ
Android 5.1 ชัดที่สุดในระดับ Ultra HD 4K พร้อม Air Mouse Remote
กล่อง GMM Z HD WISE เป็ นกล่องรุ่ นใหม่ คมชัดระดับ Full HD มีระบบ PVR, Time
Shift พร้อมฟังก์ชนั่ รองรับการเล่นมีเดียครบครัน
กล่อง GMM Z Music Box เป็ นเครื่ องเล่นเพลงพกพารุ่ นใหม่ รวมบทเพลงดังจากสุ ดยอด
ศิลปิ นแกรมมี่ ทั้งลูกทุ่งและลูกกรุ ง ลิขสิ ทธ์แท้กว่า 3,200 เพลง มาไว้ในเครื่ องเดียว
กล่อง จีเอ็มเอ็ม แซท รุ่ น HD รองรับการรับชมช่องรายการในระบบ HD พร้อมระบบเสี ยง
DOLBY DIGITAL 5.1 USB 2 PORT มีระบบ PVR บันทึกรายการโปรดได้ตามขนาด
Hard Disk Multi Player ดูหนัง ฟังเพลง ดูรูปจาก Flash Drive หรื อ Hard Disk ไม่จาํ กัด
กล่อง GMM Z Mini Sky โฉมใหม่ตวั เครื่ องสี ขาวพร้อมกับหน้าปั ดสี ฟ้า มีระบบเรี ยงช่อง
OTA เพิ่มช่องรายการให้อตั โนมัติ พร้อมรี โมทอัจฉริ ยะ จัดกลุ่มช่องรายการหาช่องง่าย
หน้าจอ LED ออกแบบปุ่ มกดหน้าตัวเครื่ องใหม่ใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้น
เครื่ องเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR ฟรี เพลงฮิต ลิขสิ ทธิ์ แท้จาก GMM
GRAMMY เชื่อมต่อง่ายกับ Application karaoke ใช้ได้กบั สมาร์ ทโฟน ทั้งระบบ Android
และ iOS มาพร้อมพลังเสี ยงจากลําโพง 2 ทิศทาง สามารถใช้แทนเครื่ องเล่น MP3 พกพา
สะดวก ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

2.4.2 ธุรกิจสื่ อโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม ซึ่ งเป็ นธุ รกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกกาศทางช่อง
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม โดยในการผลิตแต่ละช่องมีตน้ ทุนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผา่ นมา
เนื่องจากรัศมีของสัญญาณดาวเทียมสามารถส่ งสัญญาณออกอากาศได้ครอบคลุมหลายพื้นที่ท้ งั ในและ
ต่างประเทศ โดยผูล้ งทุนไม่ตอ้ งเสี ยเวลาติดตั้งเสาส่ งสัญญาณ เพียงพัฒนาเนื้อหาหรื อรายการที่
ออกอากาศ และขอใบอนุ ญาตส่ งสัญญาณโทรทัศน์ ก็สามารถให้บริ การได้
ณ สิ้ นปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมที่สามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์ ม ฟรี
ทูแอร์ เพื่อออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม รวม 2 ช่อง ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 3.6 ร่ วมถือหุ ้นกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสัดส่ วนร้อยละ 50
ผ่านบริ ษทั แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

โครงสร้ างองค์ กร

ภาพที่ 3.7 โครงสร้างขององค์กร บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)

คณะผู้บริหาร

ภาพที่ 3.8 คณะผูบ้ ริ หารของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

ภาพที่ 3.9 คณะกรรมการของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)

ภาพที่ 3.10 โครงสร้างของแกรมมี่บิ๊ก

ภาพที่ 3.11 โครงสร้างของผูบ้ ริ หารและพนักงานแกรมมี่บิ๊ก

3.4 ตําแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นักศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน
ชื่อ : นายพงศธร ชัยชะนะ
รหัสประจําตัวนักศึกษา : 5804600278
คณะ/ภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา
ตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : Creative

3.4.2 ชื่อตําแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา
คุณ กิตติกาญจน์ บุญอ่อน ตําแหน่ง Creative
คุณ คุณ ก่อกนก เสื อจุย้ ตําแหน่ง Creative

3.4.3 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ าย Creative
- คิดสคริ ปสปอตโฆษณา ควบคุมการบันทึกเสี ยงสปอต การตัดต่อ และ
ภาพรวมของสปอต
- คิดSloganสําหรับสิ นค้าของที่ระลึกจากศิลปิ นและคอนเสิ ร์ตต่างๆ ฯ
- คิดContentลงโซเชียล ได้แก่ Facebook , Youtube
- วางLayoutการถ่ายแบบขายสิ นค้าของที่ระลึก โปสเตอร์ ฯ
- คิดTheme หาReferenceในการถ่ายแบบขายของที่ระลึก ฯ

3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 วันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่ เวลา 10:00น. – 19:00น.

3.6 แผนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สั ปดาห์ ที่ 1

เข้าพบที่ปรึ กษาและศึกษางานเก่าภายในบริ ษทั และ คิดสคริ ปสปอตวิทยุ
เพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต “รวมเพลงลูกทุ่งสุ ดฮิต”

สั ปดาห์ ที่ 2

คิดเกมภายในเพจ Facebook Fanpage Grammy Big และ คิดคําเกี่ยวกับ
เพลงRock เพื่อทําSlogan โปรโมทงานG19

สั ปดาห์ ที่ 3

คิดสคริ ปสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต
“เพื่อชีวิตฮิตไม่เลิกชุดที่2”

สั ปดาห์ ที่ 4

คิดสคริ ปสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต “ลูกทุ่งฮิตโดนใจ ชุ ด
ที่2” และ “รวมเพลงคู่ฮิต ไผ่พงศธร – ข้าวทิพย์ ธิ ดาดิน” “คาราโอเกะฮิต
ลูกทุ่งฮิตติดไมค์ ชุดที่8”

สั ปดาห์ ที่ 5

คิด Slogan Charactor สําหรับ Infographic Concert 7Wonders
คิดแคปชัน่ เพื่อขาย Box Set Bird Thongchai The Album Collection
คิดแคปชัน่ ,Slogan,Spot TVC/Radio เพื่อโปรโมทบันทึกการแสดงสด
“G19กว่าจะร็ อกเท่าวันนี้”

สั ปดาห์ ที่ 6

เป็ นแบบให้โปสเตอร์ ขายMerchandise(ของที่ระลึก)จากคอนเสิ ร์ต
Getsunova

สั ปดาห์ ที่ 7

ออกบูธขายของที่ระลึกงาน What The Fest

สั ปดาห์ ที่ 8

คิดสคริ ปสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต “MP3 รวมฮิตลูกทุ่ง5
ซุ ปตาร์ มหาชน” “MP3 รวมฮิตหนุ่มลูกทุ่ง2018” และ
“MP3 รวมเพลงดัง อีสานมักม่วน”

สั ปดาห์ ที่ 9

โทรหาผูล้ งชื่อร่ วมกิจกรรม Support Here
และยืนยันวันเวลาสถานที่ที่จดั กิจกรรม

สั ปดาห์ ที่ 10

ดูแลผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม Support Here

สั ปดาห์ ที่ 11

เช็คแท่งไฟเป๊ ก ผลิตโชค (Palit LightStick) ที่The Scene นครชัยศรี

สั ปดาห์ ที่ 12

คิดสคริ ปสปอตโฆษณาวิทยุ “MP3 รวมฮิต ลูกทุ่งไทบ้าน 2561”

สั ปดาห์ ที่ 13

คิดสคริ ปสปอตโฆษณาวิทยุ “MP3 ที่สุดเพลงฮิต ต่าย อรทัย”

สั ปดาห์ ที่ 14

จัดสถานที่สาํ หรับการจัดงานรับตุก๊ ตา “ณ๊อง พิกกี้” #Piggycollections
(Peck Official Merchandise )

สั ปดาห์ ที่ 15

คิด Collection อัลบั้มรวมเพลง , อัลบั้มรวมเพลงสตริ ง และ ลูกทุ่ง

สั ปดาห์ ที่ 16

คิดสคริ ปสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต MP3 รวมเพลง
“ลูกทุ่งฮิตมาราธอน” MP3 “ที่สุดเพลงฮิต ก็อท จักพันธ์”

ตารางที่ 3.1 รายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา

3.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.7.1 คอมพิวเตอร์
3.7.2 ที่เก็บข้อมูล (Thumb Drive, Flash Drive,Google Drive)

โปรแกรมที่ใช้งาน
3.7.3 Microsoft Word
3.7.4 Microsoft Excel
3.7.5 โปรแกรม Adobe Illustater CC
3.7.6 โปรแกรม Adobe Photoshop CC

บทที่ 4
ผลการปฎิบัติงาน
4.1 ขั้นตอนการทําสปอตโฆษณาวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต
4.1.1 การเตรียมข้ อมูล
การเตรี ยมข้อมูล คือ การศึกษาตัวอย่างสปอตที่เคยออกอากาศของทางบริ ษทั และรวมถึง
ตัวอย่างสคริ ปในการทําสปอต

จากคอมพิวเตอร์ ของทางบริ ษทั เพื่อที่จะทําให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้นและ

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของสปอตโฆษณาทางวิทยุของทางบริ ษทั ว่าเป็ นลักษณะใดบ้าง

ภาพที่ 4.1 แคปเจอร์ ตวั อย่างสปอตโฆษณาในอดีตของทางบริ ษทั

ภาพที่ 4.2 แคปเจอร์ ตวั อย่างสปอตโฆษณาในอดีตของทางบริ ษทั

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างสคริ ปสปอตที่เคยออกอากาศของทางบริ ษทั ฯ

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างสคริ ปสปอตที่เคยออกอากาศของทางบริ ษทั ฯ

4.1.2 รับมอบหมายการทําสคริปสปอต
รับมอบหมายจากพี่ที่ปรึ กษาโดยพี่ที่ปรึ กษาจะให้เรี ยงเพลงทั้งหมดที่ใช้โปรโมทของอัลบั้ม
นั้นๆ ที่จะทําการโปรโมทและแต่ละอัลบั้มจะมี Mood&Tone แตกต่างกันออกไปตามคอนเสป แนวเพลง
สังเกตุได้จากชื่ออัลบั้มและรายชื่อเพลงในอัลบั้ม เช่น “MP3 รวมฮิตลูกทุ่งไทบ้าน” คือ รวมฮิตเพลง
ลูกทุ่งที่เป็ นที่ถูกอกถูกใจของคนไทบ้าน ส่ วนใหญ่เป็ นภาษาอีสานเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายจริ งๆ หรื อ
“MP3 รวมฮิตต่ายอรทัย” ก็จะมีท้งั เพลงเก่าและใหม่ของต่ายอรทัยทั้งช้าและเร็ ว ส่ วนอีกประเภทคือ
นักร้องแบบคู่ ก็จะมีเพลงรวมฮิตของนักร้องคู่น้ นั เท่านั้นทั้งอัลบั้ม และเรามีหน้าที่เขียนสคริ ปเพื่อให้
ตรงกับคอนเสปของอัลบั้มและทําให้อลั บั้มนั้นๆน่าสนใจ ดึงจุดขายของศิลปิ น ดึงจุดของของเพลง หรื อ
นําเพลงมาเล่นกับประโยคที่เรากําลังจะเขียน เพื่อให้สอดคล้องกันและมีความดึงดูด น่าฟัง น่าสนใจมาก
ยิง่ ขึ้น เพลงในอัลบั้มนั้น ฝ่ ายการตลาดได้ทาํ การวางแผนและจัดลําดับมาให้เรี ยบร้อย โดยจะเรี ยงตาม
ความนิยมได้แก่ ยอดดาวน์โหลด,ยอดแชร์ ,ยอดวิวจากช่องOfficialหลักในYoutube

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างเรี ยงเพลง

4.1.3 เขียนสคริปและคัดเลือกเพลงจากระบบของบริษัท
สคริ ปแต่ละอัลบั้มมีความแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน โดยจะอิงตามคอนเสป Mood&Tone
ของอัลบั้มแต่ละอัลบั้ม นอกจากจะคํานึงถึงความสอดคล้องกับคอนเสปแล้ว เรายังจะต้องคิดถึงเพลงที่
จะใส่ ลงไปในอัลบั้มเพื่อให้กลมกล่อมและมีความน่าสนใจมากยิง่ ในการทําสปอตโฆษณาทางวิทยุน้ นั
จะมีเวลาจํากัดเพียงแค่30-60วินาทีเท่านั้น ดังนั้นอีกหนึ่งสิ่ งที่สาํ คัญคือการคาดเดาว่าข้อความที่เราจะให้
ผูป้ ระกาศสปอตอ่าน (Anouccer) จะเพียงพอกับเวลาที่จาํ กัดหรื อไม่และยังจะต้องนํามาบวกกับเพลงที่
เราจะต้องใส่ ลงไปในสปอตวิทยุอีกด้วย

เพลงที่จะนําใส่ น้ นั 5เพลงแรกคือ5เพลงที่ถูกเลือกแล้วว่าเป็ น

เพลงที่ฮิตที่สุด ณ ตอนนั้น จากยอดดาวน์โหลด ยอดวิว หรื อยอดขายอัลบั้ม ฯ โดยคนที่เลือกจะเป็ นทีม
Marketing ซึ่ งเป็ นคนวางแผนมาให้เรา เรามีหน้าที่นาํ เพลงเหล่านี้มาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจ ส่ วนเพลง
ที่ตอ้ งมีเลยก็คือเพลงที่1 เพราะเป็ นเพลงที่กาํ ลังฮิตและดังที่สุดเราจึงต้องใช้เพลงๆนี้เข้ามาในสปอตของ
เราโดยสิ้ นเชิง

เมื่อเขียนสคริ ปเสร็ จเรี ยบร้อยจึงส่ งให้พี่ที่ปรึ กษาเป็ นคนตรวจสอบความถูกต้องอีก

ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแนะนํา

และปรับปรุ งแก้ไขก่อนที่จะนําสคริ ปที่เขียนไปให้ผปู ้ ระกาศอ่านและ

บันทึกเสี ยงเพื่อออกอากาศ
การเขียนสคริ ปสปอตโฆษณาวิทยุจะต้องใช้การเล่นคําเข้ามาช่วย
อัลบั้มที่ได้มาตามคอนเสป

และจะปรับเปลี่ยนไปตาม

ใช้แรงบัลดาลใจจากเพลงอัลบั้มแต่ละอัลบั้มในการเขียนและตาม

Mood&Tone ของอัลบั้ม เช่น
“MP3 5 ซุปตาร์ มหาชน” เป็ นอัลบั้มที่คดั เฉพาะเพลงฮิตจาก 5นักร้องลูกทุ่ง
ซุ ปเปอร์ สตาร์ จึงใช้ประโยคที่วา่ “คัดเฉพาะเพลงฮิตจาก 5 ซุ ปตาร์ มหาชน” และเสริ มด้วย “รวม
เพลงฮิตสุ ดปังทีก่ ุมใจคนฟังทั้งประเทศ” เพื่อให้เห็นว่าเพลงของนักร้องซุ ปตาร์ ท้งั 5 คนนั้น
เป็ นที่รู้จกั และถูกใจอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเป็ นซุ ปเปอร์ สตาร์ ที่มีคนรู ้จกั ทั้งประเทศอีก
ด้วย
“MP3 ทีส่ ุ ดเพลงฮิตต่ ายอรทัย” แน่นอนว่าคงไม่มีใครรู ้จกั ต่าย อรทัย ที่ได้รับฉายาว่า
เป็ นสาวดอกหญ้า และยังเป็ นขวัญใจมหาชน ขวัญใจแรงงาน จากโพลหรื อผลสํารวจหลายๆที่

จึงนําฉายาเหล่านั้นมาใช้กบั “ต่ าย อรทัย สาวดอกหญ้ า ขวัญใจมหาชน” เพื่อตอกยํ้าความเป็ น
สาวดอกหญ้าและความดังที่เธอเป็ นขวัญใจมหาชนคนใช้แรงงานอีกด้วย
“MP3 เพื่อชี วติ ฮิตไม่ เลิก” อัลบั้มนี้เป็ นเพลงเพื่อชิวติ ที่ฮิตอย่างต่อเนื่ อง และไม่คาดคิด
ว่าจะฮิตได้ยาวนานข้ามเดือนข้ามปี ขนาดนี้ จึงอยากใช้คาํ ว่า ปรากฎการณ์ เพราะความฮิตข้ามปี
แบบนี้ไม่สามารถหาได้ง่ายๆและกระแสแรงขึ้นเรื่ อยๆ จึงออกมาเป็ น “ปรากฎการณ์ เพลงฮิต
ตอกยํา้ ความแรงไม่ มีตก MP3 เพื่อชีวติ ฮิตไม่ เลิก ชุ ดที2่ ” และแน่นอนกลุ่มเป้ าหมายที่ฟังเพลง
เพื่อชีวติ เป็ นคนบ้านๆ สบายๆ “ทุกความรู้ สึกโดนใจเด็กบ้ านๆ” จึงถูกนํามาใส่ ในคําประกาศ
หรื อ Anouccer และเนื่องจากเพลงในอัลบั้มมีเพลง มหาลัยวัวชน - วงพัทลุง จึงนํามาใส่ ต่อจาก
ประโยคนี้ ซึ่ งเป็ นท่อนที่ร้องว่า เราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว.. จึงขยายคําว่าบ้านๆได้เข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้นไปอีก
“MP3 ลูกทุ่งไทบ้ าน” ความไทบ้านไม่ใช่แค่ความติดดิน หรื อความสบายๆง่ายแต่ยงั มี
ความสนุก ความม่วน ความมันส์ จึงใช้ประโยค “ม่ วนรวมมิตรฮิตแห่ งปี MP3 รวมฮิต ลูกทุ่ง
ไทบ้ าน 2561” เพื่อขยายความเป็ นไทบ้านและบวกกับ Mood&Tone ของเพลงในอัลบั้มที่มีเพลง
สนุกๆหลายๆเพลง และเป็ นเพลงฮิตที่อยูใ่ นปี 2561 ส่ วน “โดนใจลูกอีสาน รับประกันความ
ม่ วน” แน่นอนว่าเพลงหลายๆเพลงถูกใจพี่นอ้ งชาวอีสาน และสนุกสนานๆน่าเต้นตามจึงต้อง
รับประกันความม่วน ความมันส์
“MP3 หนุ่มลูกทุ่ง2018” ความเป็ นหนุ่ม คือ ผูช้ าย ถ้าคิดถึงผูช้ ายจะต้องนึกถึงความ
แข็งแรง

และยังมีจาํ นวนมากจึงทําให้นึกถึงทหารหรื อกองทัพ

จึงอยากให้อลั บั้มนี้มีความ

เข้มแข็งของหนุ่มลุกทุ่งโดยใช้ประโยค “สมรภูมิเพลงฮิตทีเ่ ต็มไปด้ วยกองทัพหนุ่มลูกทุ่งสุ ด
ฮอต” และใช้คาํ เชื่อมเพื่อให้เข้าใจว่านี่คือการขายอัลบั้ม ขายเพลง คือ “นําทัพด้ วยท่ อนฮุคสุ ด
กินใจ” “เสริมทัพด้ วยความรู้ สึกทีเ่ ต็มเปี่ ยม” และ ในตอนท้ายจะใส่ คาํ ว่า “ยกทัพมาแล้ ววันนี.้ .”
เพื่อให้เห็นว่าอัลบั้มนี้ได้วางจําหน่ายเรี ยบร้อยแล้วและสามารถตามไปซื้อกันได้ตามร้านค้าที่
ระบุ

“MP3 ลูกทุ่งคู่ฮิตไผ่ ข้าวทิพย์ ” ณ ตอนที่อลั บั้มนี้กาํ ลังจะจัดจําหน่าย ไผ่ และ ข้าวทิพย์
เล่นละครด้วยกันเป็ นคู่กนั ในละครจึงเชื่อมโยงจากในละครด้วยประโยค “เปิ ดตัวคู่ฮิตสุ ดฮอตที่
ลงตัวทีส่ ุ ด ไผ่ พงศธร - ข้ าวทิพย์ ธิดาดิน” “รวมเพลงดังทีค่ นฟังต้ องฟิ นกับคู่จิน้ คู่นี”้ “ฟิ นพร้
อมกันวันนี.้ .” จะเห็นว่าประโยคต่างๆจะเป็ นทั้งการโปรโมทเพลง อัลบั้มรวมเพลงฮิต และ
ขยายความเป็ นคู่จิ้นของ ไผ่ และ ข้าวทิพย์ อีกด้วย
“MP3 อีกสานมักม่ วน” อัลบั้มนีจ้ ะใช้ ภาษาอีสานเข้ ามาช่ วยในการเขียนสคริปสปอต
เพราะเป็ นอัลบั้มทีผ่ ลิตมาเพื่อคนอีสานโดยเฉพาะ “เพลงนีอ้ อนซอนหล๊ าย หลาย” คําว่า
“ออนซอน” แปลว่า ซาบซึ้ง ตรึ งใจ ประทับใจ ซึ่ งเป็ นความหมายเชิงบวกและประทับใจกับ
เพลงฮิตที่เรานํามาใส่ ในอัลบั้ม “เพลงนีก้ ็ ม๊ วน ม่ วน” “ผู้ได๋ มักความม่ วนอยากชวนมาฟัง” เชิญ
ชวนทุกๆคนที่ชอบความสนุ กสนานมาฟังเพลงอัลบั้มนี้ “ออนซอนทุกพืน้ ทีม่ ื้อนี้ทวั่ ประเทศ”
คือ การันตีความประทับใจได้แน่นอน และมีวางจําหน่ายแล้วทัว่ ประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งผูอ้ ่านสปอตก็จะถ่ายทอดอารมณ์และคําพูดที่ Creative ได้ทาํ การคิดลงไป ผูอ้ ่านนั้นซึ่งผูอ้ ่าน
นั้นจะมีความเป็ นมืออาชีพและเข้าใจงานอยูแ่ ล้ว เพราะได้ร่วมงานกับทางบริ ษทั เป็ นประจํา เข้าใจงานว่า
ต้องทําอย่างไรบ้าง บวกกับประสบการณ์ที่ผา่ นงานมากมายจึงทําให้สามารถทํางานได้ดว้ ยอย่างราบรื่ น
และผูอ้ ่านสปอตถูกจัดเอาไว้อยูแ่ ล้ว เป็ นผูอ้ ่านประจําเราเพียงแค่เลือกให้เหมาะสมกับสปอตที่ตอ้ งการ
ให้อ่าน

เช่น

สปอตภาษาอีสานจะมีคนอ่านประจําซึ่ งเป็ นคนอีสานและสามารถพูดอีสานได้อย่าง

คล่องแคล่วและไม่ขดั หู ทําให้ได้อรรถรสอีสานแบบแท้ๆ
และสปอตชิ้นใหม่ๆที่ผลิตขึ้นนั้นได้รับแรงบันดาลใจมากจากสปอตตัวเก่า

ของทางบริ ษทั

เพราะไม่สามารถผลิตสปอตแบบใหม่ที่มี Effect หรื อ ลูกเล่นได้มาก เนื่องจากวัตถุประสงค์โดยแท้จริ ง
นั้นคือการขายเพลง ขายอัลบั้ม ทางบริ ษทั จึงอยากให้เราได้นาํ เสนอเพลงเป็ นหลัก และใช้คาํ ประกาศ
ขยายความหรื อสร้างอรรถรสให้กบั เพลง สปอต จึงต้องทําตามเงื่อนไขของทางบริ ษทั ฯ

ดึงเพลงที่จะใช้โปรโมทหรื อนํามาประกอบสปอตโฆษณาจากเซิ ฟเวอร์ ของทางบริ ษทั เพื่อที่จะ
นํามาใช้ในการทําสปอต มีข้ นั ตอนดังนี้

ภาพที่ 4.6 เข้าเซิ ฟเวอร์ของ GMM BIG (BIG Data3(10.1.31.243) – Shortcut)

ภาพที่ 4.7 รอข้อมูลโหลดเสร็ จ(แท็บสี เขียวด้านบนเต็ม)

ภาพที่ 4.8 ค้นหาเพลงที่เราต้องการ ที่ช่องค้นหาหรื อSearchมุมบนขวา

ภาพที่ 4.9 ดึงเพลงที่ตอ้ งการเข้าไปที่โฟลเดอร์ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ และนําใส่ แฟรชไดร์ ฟเพือ่ นําไป
ให้Editorหรื อฝ่ ายตัดต่อ

4.1.4 จองห้ องบันทึกเสี ยงผลิตสปอตโฆษณา
เมื่อสคริ ปที่เขียนผ่านการตรวจเช็คจากพี่ที่ปรึ กษาเรี ยบร้อย จึงทําการจองห้องอัดเสี ยงและนัด
วันลงเสี ยงกับคนอ่านสปอต โดยจะจองผ่านใบจองห้องบันทึกเสี ยงที่ช้ นั 21 และยืนยันการจองทันทีเมื่อ
ยืน่ ให้กบั คุณเจี๊ยบ(เจ้าหน้าที่) จะรับเรื่ องการจองและลงคิวให้ตามที่เราต้องการ

ภาพที่ 4.10 การจองห้องบันทึกเสี ยงชั้น 21

ภาพที่ 4.11 การจองห้องบันทึกเสี ยงชั้น 21

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างใบในการจองห้องบันทึกเสี ยง

4.1.5 บันทึกเสี ยงสปอตโฆษณา
ในเบื้องต้น Creative จะเป็ นคนประสานงาน วันและเวลากับคนอ่านสปอตและนัดมาที่หอ้ ง
อัดเสี ยงและบรี ฟว่าต้องการ Mood&Tone แบบใดคู่กบั การอธิ บายสคริ ป ต่อจากนั้นเริ่ มซักซ้อมและ
บันทึกเสี ยงตามลําดับ
การบันทึกเสี ยงจะต้องใช้คนอ่านสปอตมืออาชีพเพื่อให้เกิดอรรถรส และมีความสมจริ ง เช่น
การอัดสปอตโฆษณาเพื่อโปรโมทอัลบั้มลูกทุ่งฮิตอีสาน100% ก็ตอ้ งใช้คนอีสานจริ งๆเพื่อให้ภาษาและ
สําเนียงเป็ นคนอีสานและเข้าถึงภาษาท้องถิ่นไม่ผดิ เพี้ยนไปจากเดิม หรื อสปอตรวมฮิตนํ้าตาลูกผูช้ าย ก็
ต้องใช้เสี ยงผูช้ ายเป็ นคนอัดเพื่อให้ดูหนักแน่นและตรงกับคอนเสปของอัลบั้ม
ในส่ วนของผูอ้ ดั จะมีผอู ้ ่านมืออาชีพและอ่านประจําให้กบั ทางบริ ษทั คือ คุณอ้วน(อ่านได้ทุกประเภท) ,
คุณเกด(อ่านอัลบั้มอีสาน) และ Creative สามารถบลีฟผูอ้ ่านสปอตได้อีกทีวา่ ต้องการเสี ยงหนักแน่น สู ง
ตํ่า ช้า เร็ ว กระชับขนาดไหนและเป็ นคนบริ หารเวลาให้ทนั ภายในวินาทีที่จาํ กัด ซึ่ ง Announcer บาง
บรรทัดก็ไม่สามารถที่จะใช้ท้งั หมดได้ ดังนั้นจึงต้องตัดออกแต่การตัด Announcer ออกนั้นอาจทําให้
ตัวสปอตของเราไม่กลมกล่อมและไม่ได้ Mood&Tone ตามที่เราต้องการ เราจึงต้องมีการแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าเช่นการคิดคําใหม่ หรื อการลดคํา เพิ่มคํา เพื่อให้สปอตที่ออกมาสมบูรณ์มากที่สุด

ภาพที่ 4.13 บรรยากาศระหว่างการบันทึกเสี ยงโดยโปรแกรม Pro Tools

ภาพที่ 4.14 บรรยากาศระหว่างการบันทึกเสี ยงโดยโปรแกรม Pro Tools

ภาพที่ 4.15 บรรยากาศระหว่างการบันทึกเสี ยงโดยโปรแกรม Pro Tools

4.1.6 ตัดต่ อเสี ยงด้ วยโปรแกรม Pro Tools
หน้าที่ของ Creative จะต้องดูแลไปถึงทางด้านการตัดต่อ แต่ไม่ใช่เราไปตัดต่อเองเรามีหน้าที่แค่
คุมการตัดต่อและบอกกับ Editor ว่าเราต้องอะไรและแบบไหน เพื่อที่จะให้สปอตออกมาสมบูรณ์และ
Editor จะใช้โปรแกรม Pro Tools ในการตัดต่อและมิกซ์เพลงลงสปอต และ Creative จะทําการ
ตรวจเช็คสปอตไปพร้อมกับ Editor ในเวลาเดียว หรื อเรี ยกได้วา่ ควบคุมการตัดต่ออีกด้วย หากมีการ
แก้ไขก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยทันทีก่อนที่สปอตจะออกอากาศ

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างโปรแกรม Pro Tools

4.1.7 ออกอากาศ
โดยสปอตที่ออกอากาศนี้จะออกอากาศทางวิทยุเครื อข่ายกองทัพบกได้แก่คลื่น FM 90.0 ลูกทุ่ง
รักไท 90 , FM 94.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค , FM 98.0 โอเคลูกทุ่ง ช่วงพักเบรกโฆษณา 30 วินาที และเป็ นสปอต
แบบ Loose Spot คือ สปอตโฆษณาที่จะออกอากาศระหว่างช่วงต่อของรายการกล่าวคือ เมื่อรายการหนึ่ง
จบลง และก่อนจะขึ้นรายการต่อไป รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 4.17 รายละเอียดการออกอากาศของสปอตโฆษณา

ภาพที่ 4.18 รายละเอียดสถานีที่สปอตโฆษณาออกอากาศ

4.2 รู ปแบบของสปอตโฆษณาวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต
4.2.1 รู ปแบบของสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต
สปอตโฆษณาของ แกรมมี่บ๊ิก จัดเป็ นสปอตประเภท Loose Spot ซึ่งเป็ นลักษณะของ
สปอตโฆษณาที่มีการสร้างสรรค์เป็ นเรื่ องราวต่างๆ ที่กาํ หนดขึ้นมาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ความยาว
เฉลี่ยโดยทัว่ ไปประมาณ 30 วินาทีต่อ 1 เรื่ อง และออกอากาศช่วงคัน่ ระหว่างรายการที่ออกอากาศ และ
เทคนิคที่ใช้น้ นั ส่ วนใหญ่จะใช้เพียงแค่การ Fade Out คือ การค่อย ๆ ลดความดังของเสี ยงลง จนกระทัง่
ไม่ได้ยนิ เสี ยงอีกต่อไป

และการ

Fade

Under

คือ

การหรี่ คลอเสี ยงใดเสี ยงหนึ่ง

ระหว่างเสี ยงพูดกับเสี ยงเพลงประกอบให้ค่อยๆลดลงกว่าระดับปกติจนกลายเป็ นพื้นหลัง และจะมีเพียง
แค่ Anouccer หรื อ คําประกาศที่ Creative เป็ นผูค้ ิดขึ้นมานํามาเรี ยบเรี ยงเป็ นถ้อยคําและอ่านโดยผู ้
ประกาศสปอต กับ เพลงที่เลือกมาประกอบในสปอต
สรุ ปได้วา่ สปอตมีเพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้นคือ Loose Spot และCreativeมีหน้าที่จะใส่ Anouccer
ให้ดูมีลูกเล่นและน่าสนใจมากขึ้น

โดยการใช้ความคิดของตนมาถ่ายทอดผ่านเป็ นคําประกาศและให้

ผูอ้ ่านสปอตทําหน้าที่ถ่ายทอดออกมาให้ได้อารมณ์มากที่สุดผ่านนํ้าเสี ยง การที่ผอู ้ ่านสปอตนั้นจะเข้าใจ
Mood&Tone ของคําประกาศได้จะต้องมีการบรี ฟจาก Creative ก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและถ่ายทอด
ออกมาได้อย่างถูกต้องตามที่ Creative อยากให้เป็ น แต่ท้งั นี้จะต้องทําให้พอดีกบั เวลาที่กาํ หนดนัน่ คือ 30
วินาทีและมีการสอดแทรกการขายในตอนจบของสปอตวิทยุ

บทที่ 5
สรุ ปผลรายงานและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากที่ได้ปฏิบตั ิงานที่หน่วยงาน แกรมมี่บิ๊ก ภายใต้การบริ หารของ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํากัด(มหาชน) 16 สัปดาห์ต้งั แต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 จากงานที่นกั ศึกษา
สหกิจได้รับมอบหมายงาน เกี่ยวกับการจัดทําสปอตโฆษณาวิทยุโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต ยังต้อง
ทํางานร่ วมกับหลายฝ่ ายเพื่อให้เรี ยนรู ้ระบบการทํางานจริ ง และจากการที่ได้จดั ทําสปอตโฆษณาวิทยุโป
รโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิตพบว่าการจัดทําสปอต 1 ตัวไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอน และได้นาํ ความรู ้ท่ีเรี ยนมาเข้ามาใช้ในการทําสปอตโฆษณาวิทยุ เพื่อให้สปอตออกมาสมบูรณ์
และออกอากาศได้ในที่สุด

และได้รู้จกั การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการทําส

ปอตโฆษณาวิทยุอีกด้วย

5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ที่พกั ของนักศึกษาและสถานที่ปฏิบตั ิงานมีความห่างไกลกันจึงทําให้บางครั้งเกิดการล่าช้า
ในการไปถึงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จึงทําให้ตอ้ งออกจากที่พกั ให้ไวขึ้นและกะเวลาให้ถูกเพื่อที่จะไปถึงให้
ทันเวลา
5.2.2 การทํางานนอกเวลา นอกสถานที่ ที่เกิดขึ้นกะทันหัน ดังนั้นควรเตรี ยมตัวให้พร้อมเสมอ
เพื่อที่จะออกไปปฏิบตั ิงาน เช่น ปฏิบตั ิงานวันเสาร์ อาทิตย์หรื อนอกสถานที่(คอนเสิ ร์ต,ต่างจังหวัด ฯ)
5.2.3 การนําความคิดหรื อไอเดียใหม่ๆมาใช้ เช่นการทําสปอตวิทยุอลั บั้มรวมเพลงอีสานที่
จะต้องใช้ภาษาอีสานแท้ๆ จึงจะต้องหาข้อมูลและทําความเข้าใจว่าภาษาอีสานแท้ๆเป็ นอย่างไรบ้างและ
ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง ดังนั้นควรพัฒนาความคิดหรื อเลือกเสพงานที่สามารถนํามาใช้ให้หลากหลายและ
รวดเร็ วตอบโจทย์กบั งานที่จะได้รับ
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ประวัติการศึกษา

:

สําเร็ จการศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลาย
โรงเรี ยนวัดรางบัว 2558

ปัจจุบัน

:

กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะนิเทศศาสตร์ วิชาเอก การโฆษณา
วิชาโท ผสม

ความสนใจทางด้ านนักวิชาการ

:

Creative , Graphic Design , ถ่ายภาพ

ประสบการณ์ ด้านสหกิจศึกษา

:

ตําแหน่ง Creative
บริ ษทั จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด มหาชน

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ

:

ทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ ได้แก่ Adobe
Photoshop CC, Illustrator CC, Light
Room / MicroOffice Word , Excel ,
PowerPoint

