บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด
Prakit Advertising company

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3
ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพฯ 10260
Phone: โทรศัพท์: +66 (2) 715 3000
แฟกซ์ :+66 (2) 715 3000

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสั ญลักษณ์ (Logo) บริษัท ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จากัด
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รู ปภาพที่ 3.2 แผนทีร่ ู ปภาพที่ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จากัด

รู ปภาพที่ 3.3 ช่ องทางการติดต่ อกับบริษัทผ่ านเว็บไซต์ http://www.prakitadvertising.com/
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รู ปภาพที่ 3.4 ช่ องทางการติดต่ อผ่านแฟนเพจFacebook
https://www.facebook.com/PrakitHoldings

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด เป็ นบริ ษทั ประเภท ธุ รกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ น
ธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งและการพัฒนาทางการสื่ อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การให้บริ การ
ลูกค้าจึงต้องการผูช้ านาญการเฉพาะด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุ ดในทุกด้าน บริ ษทั จึงมี
นโยบายแบ่งการดาเนินงานตามประเภทของงาน และตามความชานาญเฉพาะด้านของบุคลากรของ
บริ ษทั ในกลุ่ม
3.2.1.การวางแผนกลยุทธด้านสื่ อโฆษณาและนายหน้าตัวแทนซื้ อโฆษณาทุกประเภท งาน
ด้านนี้ตอ้ งการผูม้ ีประสบการณ์ในการวางแผนสื่ อโฆษณา
3.3.2.รับจ้างผลิตงานโฆษณา ผูผ้ ลิ ตงานโฆษณาคือ ผูส้ ร้ างสรรค์งานโฆษณาทุกรู ปแบบ
โดยฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ฝ่ ายสร้างสรรค์งาน (Creative) จะเป็ นแผนกในการคิด
งาน
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3.3.3.งานบริ การโฆษณาต่ อกลุ่ มเป้ าหมายโดยตรง งานประเภทนี้ จะเป็ นการบริ การจัด
กิจกรรมทางการตลาดแบบพิเศษ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น ซื้ อจะเป็ นการให้ผบู ้ ริ โภค
ของลูกค้ามีประสบการณ์ตรง และช่วยในการตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน
3.3.4.งานบริ การที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ งานประเภทนี้ ตอ้ งมีทีมงานที่สามารถ
เข้าถึ งฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของสื่ อต่างๆ เพราะเป็ นงานที่ตอ้ งทาประชาสัมพันธ์เรื่ องราวต่างๆ ของ
ลูกค้าให้ผบู ้ ริ โภคทราบเช่น การเชิ ญนักข่าวเพื่อร่ วมงานแถลงข่าวของลูกค้า การส่ งข่าวให้สื่อต่างๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า
-บริการวางแผนกลยุทธด้ านสื่ อโฆษณา และเป็ นนายหน้ าตัวแทนซื้อโฆษณา
บริ ษ ทั ประกิ ต แอดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด บริ ก ารวางแผนกลยุทธด้านสื่ อโฆษณา และเป็ น
นายหน้าตัวแทนซื้ อโฆษณา ให้บริ การแนะนาวางแผนกลยุทธด้านสื่ อโฆษณา แผนกสื่ อโฆษณาจะ
เป็ นผูศ้ ึ กษาผลิ ตภัณฑ์ของลูกค้า และวางแผนซื้ อสื่ อเพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ผลตามแผนที่วางไว้ เมื่ อ
ลูกค้าอนุมตั ิแผนการซื้ อสื่ อโฆษณาและแผนกสื่ อโฆษณาจะเป็ นตัวแทนในการติดต่อกับเจ้าของสื่ อ
ต่างๆ เช่ น สถานี โทรทัศน์ช่องต่างๆ ผูผ้ ลิ ตรายการ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ป้ ายโฆษณา และสื่ ออื่นๆ เพื่อซื้ อ
เวลาสาหรับเผยแพร่ งานโฆษณาของลูกค้า รายได้ของบริ ษทั คือค่านายหน้าจากการเป็ นตัวแทน
-รับจ้ างผลิตงานโฆษณาทุกประเภท
รั บจ้างผลิ ตงานโฆษณาทุ ก ประเภทได้แก่ ผลิ ตภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ การผลิ ต
โฆษณาทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ทุกประเภท การผลิตสปอตโฆษณาทางวิทยุ การผลิตสื่ อวีดีโอ และผลิตวัสดุ
โฆษณาทางสื่ ออื่นๆ
บริ ษ ทั สร้ างสรรค์ง านโฆษณา เพื่ อเข้าถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายของลู ก ค้าอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
บริ ษทั มีแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโฆษณา

12

ฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์
ท าการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารของผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายหลักของลูกค้า ตลอดจนการพิจารณาถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อขวบวนการตัดสิ นใจ
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาและวางแผนกลยุทธ์ในแผนการสื่ อสารทางการตลาดให้กบั ลูกค้า
ทั้งนี้เรามี 5 ขั้นตอนในการทางาน เริ่ มต้นด้วย การเรี ยนรู ้ ตามมาด้วยการทาความเข้าใจ จุดประกาย
แนวความคิ ด หยัง่ ถึ ง และตกแต่ ง แนวความคิ ด ให้เ ข้า ถึ ง ผูบ้ ริ โภค และท้า ยที่ สุ ด คื อ การท าให้
ความคิดนั้นเจริ ญงอกงามออกมาเป็ นผลงานที่ดีให้กบั ลูกค้าบริ ษทั
ฝ่ ายสร้างสรรค์งานโฆษณา
ทีมงานสร้างสรรค์งานโฆษณาจะคิดค้นงานโฆษณา จากข้อมูลที่ได้จากแผนกวางแผนกล
ยุทธ์ บริ ษทั จะนาเสนอแนวทางโฆษณาที่หลากหลายเพื่อ ให้ลูกค้าได้พิจารณา ลูกค้าจะเลือกผลงาน
ที่คิดว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อพัฒนาต่อไปเป็ นชิ้นงานที่สมบูรณ์

บริการ

รู ปภาพที่ 3.5 บริ การความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเรา...ลูกค้าต้องได้งานที่ใช่เท่านั้น! เราจึงเน้นความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ ตรงประเด็น
และโดนใจกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสาคัญ เพราะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดต้องขายสิ นค้า และรางวัลคือ
ผลพลอยได้ที่ยงั ความภาคภูมิใจ
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รู ปภาพที่ 3.6 บริ การกลยุทธ์และการวิจยั
กลยุทธ์และการวิจยั
เรามัน่ ใจว่าการดึ งสิ่ งที่ อยู่ในใจกลุ่ มเป้ าหมาย มาปั้ นเป็ นกลยุทธ์เชิ งสร้ างสรรค์เท่านั้น ที่จะช่ วย
สร้างงานครี เอทีฟให้แข็งแรงและประสบผลสาเร็ จได้ เราจึงพยายามค้นหาและทาความเข้าใจชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องพวกเขา เพื่อให้รู้วา่ เขาต้องการอะไรและต้องการเมื่อไหร่

รู ปภาพที่ 3.7 บริ การดิจิทลั
ดิจิทลั
ทุกวันนี้ เราพบผูบ้ ริ โภคได้ทุกที่ สิ่ งสาคัญคือไม่ว่าจะพบแบรนด์ของเราที่ ไหน ผูบ้ ริ โภคควรจะ
ได้รับข้อมูลสื่ อสารที่มีพลังและสอดคล้องเป็ นหนึ่ งเดียว และจาการสร้างแบรนด์ให้มีชีวิต เรากาลัง
ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกคาดไม่ถึงทุกๆครั้งที่ได้รับการสื่ อสาร จะเปรี ยบไปก็เหมือนการได้พบกับเพื่อน
เก่าแก่ที่คุน้ เคยกันมานาน
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รู ปภาพที่ 3.8 บริ การสื่ อโฆษณา
สื่ อโฆษณา
พูดถึง "ประกิต" ทุกคนก็จะนึกถึง "กูรูสื่อโฆษณา" จนอาจกล่าวได้วา่ เป็ นคาเดียวกัน และจนกระทัง่
ได้รับการจัดอันดับให้ติดหนึ่งใน 10 ของเอเยนซี่ ในไทย แม้ทุกวันนี้ จะมีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมาย แต่
ประกิตก็ยงั ไม่เป็ นที่สองรองใครในการเลือกซื้ อสื่ อที่เข้าถึง เข้าใจผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ในราคาที่คุม้ ค่า
ที่สุด
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปภาพที่ 3.9แผนภูมิการจัดองค์ กร และการบริหารงานบริษัท ประกิต แอดเวอร์ ไทซิ่ง จากัด

3.4 ตาแหน่ ง และลักษณะงานทีนักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นาย มนุชาธิป วิจิตรพันธ์ ( Creative Copy Writer)
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนินโครงการได้รับมอบหมายงาน
นอกเหนือจากการโครงการคือ
 เข้ารับบรี ฟและจดงานจากที่ประชุม
 คิดพลอตเรื่ องสตอรี่ บอร์ดที่ได้รับบรี ฟมา
 คิดโปรโมชัน่ สิ นค้า
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 ออกแบบโปสเตอร์ และปริ้ นเอด
 หาเรฟเฟอเร้นประกอบการทางาน
3.5 ชื่ อ สกุล และตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา

นายนิติ อยูพ่ มุ่

3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา Associate Creative director
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 25 สิ งหาคม 2560
(รวม 15 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
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3.7 ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานเพือ่ นาเสนอผลงาน และพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยแบ่ งตามประเภทของรายงานทีน่ ักศึกษาดาเนินงานดังนี้
3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1
สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4
สั ปดาห์ ที่ 5
สั ปดาห์ ที่ 6
สั ปดาห์ ที่ 7

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
ฟังคาอธิบายงานแผนการทางานของ Prakit Advertising จากพี่เลี้ยงว่ามีหน้าที่การ
ทางานและต้องทาอะไรบ้างในตลอดการฝึ กงานนี้
เข้ารับ Brief SHOW DC และ Trusty buy
หา Reference และ ทา Story board ไปนาเสนอต่อพี่ๆในทีมและฝ่ าย AE
คิดกิจกรรม และ โปรโมชัน่ ของ Trusty buy
เข้ารับ Brief ททท. และ หา reference และ สถานที่ท่องเที่ยวของ ททท.
คิดชื่อ โปรโมชัน่ ของ Trusty buy แก้ไขงานในส่ วนที่ตอ้ งรับผิดชอบ
รับ Brief ของการบินไทย ประชุมร่ วมกับ AE

สั ปดาห์ ที่ 8

คิด Story board ของการบินไทย รวมถึง Copy คาพูดของตัวโมษณาและ Print ad

สั ปดาห์ ที่ 9

เข้ารับฟังสัมมนา จากผูม้ ีความรู้ทางการตลาด (monthly talk)

สั ปดาห์ ที่ 10

คิดงานของขวัญปี ใหม่ของบริ ษทั สมุดบันทึก เสื้ อ ต่างๆ

สั ปดาห์ ที่ 11

เข้ารับบรี ฟคิดงานโฆษณาของ คอนโด U Delight

สั ปดาห์ ที่ 12

ขายงาน คอนโด U Delight พร้อมแก้ไขงาน

สั ปดาห์ ที่ 13

ประชุมกับ House Production ของ คอนโด U Delight รับบรี ฟ Brand Gen U

สั ปดาห์ ที่ 14

Internal Brand Gen U

สั ปดาห์ ที่ 15

พูดคุยและแก้ไขงาน Brand Gen U

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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3.7.2 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม 60

การนาเสนอหัวข้ อรายงาน

0 0

การรวบรวมข้ อมูลเบือ้ งต้ น

0 0

การปฏิบัตกิ ารจัดกิจกรรม
พิเศษ

มิถุนายน 60

กรกฏาคม 60

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

สิงหาคม 60

0 0 0 0 0
0 0 0 0

ติดตามผลงาน

0 0 0 0 0 0

สรุปการปฏิบัตงิ านทั้งหมด
นามาเขียนเป็ นเล่ มรายงาน

0

0 0 0 0 0 0 0

ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาและการพัฒนาของตัวรายงาน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 เครื่ อง Notebook
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
3.8.2.1 Photoshop CS6
3.8.2.2 Microsoft Word 2010
3.8.2.3 Microsoft PowerPoint 2010
3.8.3 เครื่ องมืออื่นๆ
1.สมุดจด 1 เล่ม
2.ปากกา1ด้าม

