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บทคัดย่อ
รายงานการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง “ขั้นตอนการทาโฆษณาของบริ ษทั การบินไทย
จากัด(มหาชน)” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการโฆษณา บริ ษทั ประกิ ต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง
จากัด ซึ่งประกอบไปด้วยการทางานโฆษณา ลักษณะการคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดคาโฆษณา การ
รับบรี ฟจากฝ่ าย AE และได้รู้ข้ นั ตอนในการทาโฆษณาในขั้นตอนต่างๆ
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด ประกอบธุ รกิจด้านการผลิตโฆษณา การสร้างแบรนด์
สิ นค้าหนึ่ งเดียวที่เข้าถึงวิถีไทยและเข้าใจความเป็ นสากลอย่างลึ กซึ้ งและยาวนาน จากการที่ได้ไป
ปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา บริ ษ ัท ประกิ ต แอดเวอร์ ไ ทซิ่ ง จ ากัด นั้น ผูจ้ ัด ท าได้รั บ มอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานในแผนก Creative ตาแหน่ง Copy writer โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการคิดคา
โฆษณา การคิดเนื้อหาของโฆษณา การทาStory board การหา Mood&Tone ของตัวโฆษณา โดยคิด
งานยังไงให้โดนใจลูกค้า ถูกใจกลุ่มเป้ าหมาย และการจัดวางองค์ประกอบของงานทั้งหมดให้ได้
ภาพออกมาตรงตามโจทย์ที่ได้รับ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ และการหา
Reference งานให้ลูกค้าดูเพื่อมีความเข้าใจที่ตรงกันกับเรา
ผลจากการศึ ก ษาและสิ่ งที่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิ บ ัติ ง านนั้ น ท าให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ แ ละ
ประสบการณ์ ดังนี้ 1.ได้ปฏิบตั ิงานจริ งในรู ปแบบ ครี เอทีฟ กับบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ ยวชาญ
ทาให้ได้รับคาแนะนาและสั่งสอนแบบมืออาชี พ 2.ได้มีไหวพริ บ แก้ไขเหตุการณ์ เฉพาะหน้าได้ดี
3.การได้ทางานร่ วมกันกับคนอื่นภายในองค์กร การทางานแบบเป็ นทีม ทาให้เราได้มีประสบการณ์
ที่จะนาไปใช้ในวันข้างหน้าได้
การคิ ดและค้นหาไอเดี ยใหม่ ๆเพื่อทาให้งานนั้นออกมาตอบโจทย์และโดนใจลู กค้า คื อ
หน้าที่ Creative การที่ ไม่หยุดที่ จะค้นหาความรู ้ และ สิ่ งที่ เป็ นแรงบัลดาลใจใหม่ๆคื อหน้าที่ ของ
Creative ที่ตอ้ งทาอย่างตั้งใจและต่อเนื่อง
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Abstract
This cooperative Education Report is entitled “The making advertisement procedure of
Thai Airways International Public Company Limited.” The objective is to study the advertising’s
steps of Prakit advertising Company. Which contains of advertising , creative thinking, advertise
word creating, and briefing from account executives.
Prakit Advertising is the advertise introduction, a unique agency, combining strong local
knowledge and insight, with long-standing international experience. I was assigned to work as a
copy writer in creative branch. I have main responsibility to create slogan and advertising
contents, make the story board, find the advertisements’ mood and tone.
The results and found that the outcomes of work must be in good quality and
professional. I obtained the logical thinking, and skills to work as a team. It developed my
competencies and knowledge to move forward my future career.
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