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บทคัดย่อ
จากการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง “ขั้นตอนการท าโฆษณาผลิ ตภัณฑ์ Trusty Buy โดย
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด” โดยมีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตงานโฆษณา
ของบริ ษ ทั ประกิ ต แอดเวอร์ ไ ทซิ่ ง จากัด 2.เพื่ อ เรี ย นรู ้ ก ารคิ ด งานโฆษณาอย่างสร้ างสรรค์และ
น่าสนใจ 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ
การศึกษาข้อมูลผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในแผนกครี เอทีฟ ตาแหน่ง ผูก้ ากับ
ศิลป์ (Art director) โดยมี หน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับ การคิดทางด้านภาพของโฆษณา รู ปแบบการ
นาเสนอเนื้ อเรื่ องโฆษณา (Execution Style) วาดสตอรี่ บอร์ ด ของงานโฆษณานั้น ๆ และคอยจด
บันทึกเก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ทั้งการเริ่ มเข้ารับบรี ฟ การคิดหาไอเดียใหม่ ๆ การวาดสตอรี่ บอร์ ด
การคิดคาโฆษณา ตลอดจนขั้นตอนด้านการถ่ายทาโฆษณา
ทาให้ได้ผลการศึก ษาที่ เป็ นประโยชน์ 1.ทราบขั้นตอนการรั บ บรี ฟ จากฝ่ ายบริ หารงาน
ลูกค้า 2.เรี ยนรู ้ การคิดงานโฆษณาอย่างสร้ างสรรค์ 3.ศึกษาขั้นตอนก่ อนการถ่ ายทาโฆษณา 4.ได้
เรี ยนรู ้ทกั ษะสาคัญในการทางาน เพื่อสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
การทาโฆษณาไม่ใช่เพียงทาการคิดไอเดียที่สร้างสรรค์อย่างเดียว แต่ตอ้ งเข้าใจในเรื่ องของ
สื่ อที่ใช้และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อให้สิ่งที่ตอ้ งการนาเสนอ รวมทั้งใช้วธิ ี การสื่ อสารให้โดนใจและ
สามารถจูงใจกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
คำสำคัญ : ครี เอทีฟ, ผูก้ ากับศิลป์

ง

The Trusty Buy Advertising Process by Prakit Advertising Co., Ltd.
Abstract
The objectives of this cooperative education were 1. To study the advertisement
production process of Prakit Advertising Co., Ltd., 2. To study creative and interesting
advertising ideas, and 3. To develop professional potential and experience.
The researcher was assigned the task to perform in the creative department as the Art
Director with the responsibility to think of the images to be appeared in the creative execution
style advertisement, to draw the storyboard, and keep a note of useful information both in the
aspect of briefing, finding new ideas, drawing storyboards, coming up with the wordings and
filming.
The study results would be useful as follows: 1. Knowing briefing process from customer
management, 2. Learning to think of creative advertising, 3. Studying the pre-production
process, and 4. Learning important skills to be used in working.
Advertising is not only about creative ideas but also to understand the media and
consumer behavior for the presentation and communication methods to reach the heart and can
motivate the target audience as much as possible.
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