
รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

ขั4นตอนการถ่ายทาํโฆษณาสินค้า ข้าว Zuper Rice 

(  The process of advertising rice products Zuper Rice    ) 

โดย 

นางสาว อาภสัรา แสงสมสวสัดิD 5804600032 

รายงานนี4เป็นส่วนหนึOงของวชิา 143- 491 สหกจิศึกษา 

ภาควชิาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษาทีO3 ปีการศึกษา 2560 





ชื#อรายงาน  : ขั#นตอนการถ่ายทาํโฆษณาสินคา้ ขา้ว Zuper Rice 
ชื#อนักศึกษา   : นางสาวอาภสัรา แสงสมสวสัดิ=  
อาจารย์ที#ปรึกษา   : อาจารยป์วรรศ จนัทร์เพญ็ 
ระดบัการศึกษา   : ปริญญาตรี 
ภาควชิา   : การโฆษณา 
คณะ   : นิเทศศาสตร์ 
ภาคการศึกษา / ปีการศึกษา  : 3 / 2560 

บทคดัย่อ 
รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาเรืLอง " ขั#นตอนการถ่ายทาํโฆษณาสินคา้ ขา้ว Zuper Rice " มี

วตัถุประสงค ์1.เพืLอศึกษาขั#นตอนการถ่ายทาํโฆษณาสินคา้ ขา้ว Zuper Rice  2.เพืLอศึกษาการ
ประสานงานในส่วนต่างๆ จากการปฏิบติังานจริงและใหเ้กิดการพฒันาการทาํงานจริงในอนาคต 

 บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั เป็นบริษทัทีLเริLมตน้โดยการ เขียนบท ภาพยนตร์ , บท
โทรทศัน์  รายการวาไรตี#  หรือซีรีLย ์  หลงัจากประสบความสาํเร็จและเริLมเป็นทีLรู้จกัมากขึ#น จึงไดรั้บ 
ทาํงานครีเอทีฟ  งานถ่ายทาํโฆษณา  งานอีเวน้ทต่์างๆ   

ผูจ้ดัทาํไดรั้บหมอบหมายใหป้ฏิบติังานในส่วนของ ครีเอทีฟ โดยมีหนา้รับผดิชอบ คิด Content 
รายการต่างๆทีLบริษทัรับผลิต  เพืLอเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เช่น Social Media  Event เป็นตน้ เพืLอได้
พฒันาทกัษะและแนวคิดของตนเองและเพืLอเป็นการแบ่งเบาภาระงาน และสร้างประโยชน์ใหก้บัองคก์ร
อีกดว้ย 

 นอกจากผูจ้ดัทาํจะไดพ้ฒันาทกัษะทางวชิาชีพแลว้ ยงัไดพ้ฒันาทกัษะการปฏิบติังานตามสภาพ
จริง และไดใ้ชค้วามรู้จากการศึกษาเขา้กบัการทาํงานใน สถานประกอบการจริงและสามารถนาํมาปรับ
ใชก้บัการทาํงานจริงไดใ้นอนาคต ซึL งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การทาํงานอยา่งมืออาชีพ
ต่อไปในอนาคต 

คาํสําคญั :  โฆษณา , ครีเอทีฟ 

ผูต้รวจ 



Scanned with CamScanner



กติตกิรรมประกาศ 

(Acknoeledgement) 

การที&ผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั ตวับรรจงเตม็บบรทดั จาํกดั ตั@งแต่วนัที& 15 

พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที& 31 สิงหาคม 2561  ส่งผลใหผู้จ้ดัทาํไดรั้บความรู้ และประสบการณ์ต่างๆที&มีค่า

มากมาย  

สาํหรับรายงานสหกิจศึกษา ฉบบันี@  สาํเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงันี@  

1..นายจตุพร  บุตรโคตร                                                 ประธานกรรมการ 

2.นายไพรัช  ทะโทน                                                      กรรมการบริษทั/โปรดิวเซอร์/พี&เลี@ยง 

3.นายต่อวงศ ์ ถิ&นธานี                                                    กรรมการบริษทั/ผูก้าํกบั 

4.นายวรีชาติ   นริทรกลุ ณ อยธุยา                                  กรรมการบริษทั/ช่างภาพ 

5. อาจารยป์วรรศ  จนัทร์เพญ็                                         อาจารยที์&ปรึกษา 

และบุคคลท่านอื&นๆที&ไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านที&ไดใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํรายงาน 

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูที้&มีส่วนเกี&ยวขอ้งทุกท่านที&มีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลและเป็นที&ปรึกษาในการทาํ

รายงานฉบบันี@  จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและการใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติการทาํงานจริงซึ&งผูจ้าํทาํ

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ ทีนี@ดว้ย 

ผูจ้ดัทาํ 

นางสาว อาภสัรา แสงสมสวสัดิ_  

วนัที& 31 เดือน สิงหาคม ปี 2561 



 

 

สารบัญ 

    หน้า 

  จดหมายนาํส่งรายงาน ……………………………………………………………..ก 

กิตติกรรมประกาศ ………………………………………………………………...ข 

บทคดัยอ่ …………………………………………………………………………..ค 

Abstract …………………………………………………………………………...ง 

บทที; 1 บทนาํ 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญั ………………………………………...1 

1.2 วตัถุประสงค…์……………………………………………………….2 

1.3 ขอบเขตของรายงาน……………………………………………….…2 

1.4 ประโยชน์ที;ไดรั้บ………………………………………………….…2 

บทที; 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที;เกี;ยวขอ้ง 

2.1 การโฆษณา…………………………………………………………....3 

2.2 แนวความคิดหลกัในการโฆษณา………………………………….….4  

2.3 ขัMนตอนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา………………………………..4 

บทที; 3 รายละเอียดการปฏิบติังาน 

 3.1 ชื;อและที;ตัMงของสถานประกอบการ…………………………………..7 

3.2 ลกัษณะการประกอบผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร……….8 

3.3รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานองคก์ร………………...……11 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที;นกัศึกษาไดรั้บหมอบหมาย………………11 

3.5 ชื;อและตาํแหน่งของพนกังานที;ปรึกษา…………………………….....12 



 

 

3.6 ระยะเวลาที;ปฏิบติังานสหกิจศึกษา……………………………………12 

3.7 ขัMนตอนและวธีิดาํเนินงาน………………………………………….....13 

3.8 อุปกรณ์และเครื;องมือที;ใช…้……………………………………….....13 

บทที; 4 ผลการปฏิบติังาน 

 4.1 ขัMนตอนการรับบรีฟงานจากลูกคา้………………………………….....14 

 4.2 การเสนอแผนการผลิตโฆษณา ( Pre- Production )…………………...15 

 4.3 ขัMนตอนการออกกองถ่ายทาํไวรัลวดีีโอออนไลน์ ( Production )…...…17 

 4.5 การผลิตขัMนตอนสุดทา้ย ( Post Production )………………………......18 

บทที; 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา………………………………........23 

 5.2 ขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานสหกิจศึกษา………………………….......23 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

ประวติัผูจ้ดัทาํ 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางที; 3.1 การปฏิบติังานสหกิจศึกษา.................................................................14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญรูปภาพ 

หน้า 

รูปที; 3.1 ตราสญัลกัษณ์ ( Logo ) บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดัจาํกดั……………..7 

รูปที; 3.2 แผนที;บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั…………………………........8 

รูปที;3.3 ผูก่้อตัMงบริษทัตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั………………………..……...9 

รูปที;3.5 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงาน………….………………..….11 

รูปที; 3.5 พนกังานตาํแหน่ง Producer / Creative.……………………….………..12 

รูปที;4.1 รูปตวัอยา่งสินคา้ ขา้ว Zuper rice………………………………….……14 

รูปที; 4.2  Storyboard  เสนอแก่ลูกคา้………………………………….…………15 

รูปที;4.3 ชุดนกัแสดง Costume และ นกัแสดง……………………….…………..15 

รูปที;4.4 สถานที;ถ่ายทาํ ชอบใจ สตูดิโอ…………………………….…………...16 

รูปที;4.5 ออกกองเพื;อถ่ายไวรัลออนไลน์…………………………………….…..17 

รูปที; 4.6 ไวรัลวดีีโอขา้ว Zuper Rice…………………………………….………18 

ภาพประกอบที; 4.7 รูปตวัอยา่งโฆษณาขา้ว  Zuper rice…………………………19 

ภาพประกอบที; 4.7 รูปตวัอยา่งโฆษณาขา้ว  Zuper rice…………………………20 

ภาพประกอบที; 4.7 รูปตวัอยา่งโฆษณาขา้ว  Zuper rice…………………………21 

ภาพประกอบที; 4.7 รูปตวัอยา่งโฆษณาขา้ว  Zuper rice…………………………22 

 



บทที$ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญั
ธุรกิจของวงการโฆษณาปัจจุบันนั4 นมีการแข่งขันกันสูงขึ4 น และมีการเปลี?ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา มีสิ?งใหม่ๆเกิดขึ4นมากมาย ทาํใหเ้กิดช่องทางโฆษณาใหม่ๆขึ4นหลายช่องทาง การเปลี?ยนผา่น

ของธุรกิจโฆษณาผูบ้ริโภคเขา้มาอยูใ่นดิจิทลัมากขึ4น คนทาํงานโฆษณานั4นตอ้งปรับตวัตามใหท้นัและ

ตอ้งนาํเสนอสิ?งที?เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ใหไ้ดม้ากที?สุด 

เพราะเหตุผลขา้งตน้นี4  ทาํให้ตอ้งพมันาความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆและปรับปรุงแกไ้ข เพื?อที?

ทาํงานใหลู้กคา้พอใจมากที?สุดและประสบความสาํเร็จดว้ยดี 

จากที?ไดม้าศึกษางานโฆษณาแผนก Creativeในบริษทัตวับรรจงเต็มบรรทดั เพื?อศึกษาถึงการ

สร้างงานโฆษณา การคิดงานโฆษณากบัมือออาชีพ ขั4นตอนการทาํโฆษณา ทาํให้เกิดความคิดใหม่ๆ

ขึ4นมา เพื?อที?จะผลิตงานออกมาใหลู้กคา้พอใจ 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื?อศึกษาขั4นตอนการทาํโฆษณาสินคา้ ขา้ว Zuper rice

2. เพื?อเรียนรู้การประสานงานในส่วนต่างๆ จากการปฏิบติังานจริงและให้เกิดการพฒันาการ

ทาํงานจริงในอนาคต 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

การศึกษาเพื?อศึกษาขั4นตอนการทาํโฆษณาสินคา้ ขา้ว Zuper rice โดยขอบเขตการศึกษาอยูใ่น

ระยะเวลา 4 เดือน ตั4งแต่วนัที? 15 พฤษภาคม 2561-31สิงหาคม 2561 

1.4 ประโยชน์ที$ได้รับ 

1. ไดท้ราบ ขั4นตอนการทาํโฆษณาสินคา้ ขา้ว Zuper riceไดเ้รียนรู้การประสานงานในส่วน

ต่างๆ จากการปฏิบติังานจริงและใหเ้กิดการพฒันาการทาํงานจริงในอนาคต 



 
 

 

บทที$2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

         รายงานผลการดาํเนินรายงานสหกิจศึกษาเรื4อง “ ขั9นตอนการทาํโฆษณาสินคา้ ขา้ว Zuper rice ” 

มุ่งศึกษากระบวนการผลิตสื4อออนไลน์ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที4เกี4ยวขอ้งผูศึ้กษาในเรื4อง

ต่อไปนี9 คือ 

2.1 การโฆษณา 

2.2 แนวความคิดหลกัในการโฆษณา (Advertising Concept) 

2.3 ขั9นตอนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

2.1 การโฆษณา 

                 การโฆษณา (Advertising) เป็นสิ4 งที4เขา้มาเกี4ยวขอ้งกับชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภคอย่าง

หลีกเลี4ยงไม่ได ้เพราะการโฆษณาเป็นเครื4องมือสื4อสารที4สาํคญัทางการตลาด เป็นกระบวนการทางดา้น

สื4อมวลชนที4เกิดขึ9นเพื4อจูงใจให้มีความตอ้งการในการซื9อสินคา้หรือบริการ (ธวลัวรัตน์  อินทนนชยั 

2552)   หรือสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (the American marketing association หรือ AMA) ให้

คาํจาํกดัความโฆษณาวา่ “การโฆษณาคือรูปแบบของการเสนอใดๆ ซึ4 งตอ้งชาํระเงินและผา่นสื4อที4มิใช้

ตวับุคคลการเสนอนี9 เป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ความคิดเห็นเกี4ยวกบัสินคา้หรือบริการต่าง ๆ โดยมีผู ้

อุปถมัภที์4ระบุไว”้  

               (แน่งน้อย บุญยเนตร 2539 ) หรือ เสรีวงษ์มณฑา (2535 ) ได้ให้คาํจาํกัดความหมายของ 

“โฆษณา” ไวว้่าการโฆษณาเป็นกิจกรรมสื4อสารมวลชนที4เกิดขึ9น เพื4อจูงใจใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมอนั

เอื9ออาํนวยต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ การขายสินคา้หรือบริการโดยอาศยัจากเหตุผลซึ4 งมีทั9งกลยทุธ์

จริงและผลสมมุติผา่นสื4อโฆษณา  

               (ศิริพรรณวดี รุ่งวุฒิขจร (2541 ) ให้ความหมายของการโฆษณาว่าเป็นการสื4อสารผ่านสื4อ

โฆษณาเพื4อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซื9อสินคา้หรือบริการโดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายให้กบัสื4อ

และระบุตวัผูโ้ฆษณาดว้ย (อนุพงษ ์พลูพร 2552) 

 

2.1.1 องค์ประกอบของการโฆษณา 

                 องคป์ระกอบของการโฆษณาจาํแนกออกเป็น  4  ประการ  ไดแ้ก่ 

การโฆษณาเป็นการสร้างสรรคง์านโฆษณาทางสื4อสิ4งพิมพนิ์ตยสาร วิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หรือ

ประเภทอื4นๆ จะมีองค์ประกอบที4ประกอบด้วยภาพ (Picture) ขอ้ความ (Words) และเสียง (Sound) 

เพื4อใหง้านโฆษณามีความน่าสนใจและดึงดูดใจผูบ้ริโภค
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 ( กลัป์ยกร วรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช , 2551 : 169) เป็นการสร้างสรรคด์า้น

ภาพสําหรับการโฆษณามีความแตกต่างกันระหว่าง การสร้างสรรค์ภาพทางสื4อสิ4 งพิมพ์ และสื4อ

โทรทศัน์ โดยที4สื4อสิ4งพิมพ ์จะเป็นภาพที4ทาํขึ9นจากคอมพิวเตอร์หรือภาพวาดดว้ยมือก็ได ้ในขณะที4

โทรทศัน์อาจเป็นภาพเคลื4อนไหวสมจริง (Life Action) หรือเป็นภาพอนิเมชั4น (Animation) ที4สร้างขึ9น

จากคอมพิวเตอร์หรือวาดขึ9นไดเ้ช่นกนั 2) ตวัอกัษร การออกแบบลกัษณะตวัอกัษร ลกัษณะตวัอกัษรที4

ตอ้งการก็สามารถแสดงถึงอารมณ์ที4ต่างกนัไดเ้ช่น การออกแบบลกัษณะตวัอกัษรนั9นตอ้งใหส้อดคลอ้ง

กบัองคป์ระกอบของภาพโฆษณา และยงัมีความเกี4ยวของกนัทางดา้นโฆษณาดงันี9 คือ 

                 1. ผูโ้ฆษณา (Advertiser) คือ เจ้าของผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการ มีประสงค์ที4จะทาํการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ โดยยินยอมที4จะรับผิดชอบ กบัค่าใชจ่้าย ที4เกิดขึ9น

จากกระบวนการทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ์    ผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ 

ทั9งหมด 

                 2. บริษทัตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) เป็นดา้นองคก์รหรือบริษทัที4ไดรั้บการวา่จา้ง

จากผูโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์ ทางดา้นผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบริการ ไดใ้ห้ทาํการออกแบบ  และผลิต

โฆษณาต่างๆ 

                3. สื4 อโฆษณา  (advertising media) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือคุณสมบัติของ

ผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคหรือลูกคา้เป้าหมาย เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์

(ฐิติรัตน์ แกว้ผนึกรังษี 2556) 

                4. ผูบ้ริโภค (consumer)  เป็นผูที้4ยนิดีที4จะจ่ายเงินเพื4อซื9อผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ  ต่างๆซึ4ง

เลือกจากความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ โดยอาศยัทางดา้นการรับรู้ข่าวสาร

สินคา้ผา่นสื4อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในตวัผลิตภณัฑสิ์นคา้ หรือบริการในการช่วยตดัสินใจอีกทางหนึ4ง 

( อา้งอิงจาก บทที4 6 การโฆษณา (Advertising) ส.อ.ถนอม บริคุต ,Thanom Borikut ) 

2.1.2 วตัถุประสงคข์องงานโฆษณา 

                 การโฆษณาเพื4อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ (Comprehensive Advertising) 

การให้ความรู้ความเขา้ใจ เกี4ยวกบัสินคา้และบริการ สามารถทาํไดด้งัต่อไปนี9  คือ 1. การโฆษณาให้

ความรู้ เกี4ยวกบัประเภทของสินคา้และบริการ เช่น สินคา้เกษตรกรรม สินคา้อุตสาหกรรม 

             2. การโฆษณาให้ความรู้ เกี4ยวกับความสําคัญของสินค้าและบริการโดยเฉพาะสินค้าที4 มี

ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติ  ของมนุษย ์เช่น อาหาร ยารักษาโรค 
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  3. การโฆษณาให้ความรู้ เกี4ยวกบัประโยชน์ของสินคา้และบริการ เช่น การโฆษณาคุณสมบติัของยา

รักษาโรค 

4. การโฆษณาใหค้วามเขา้ใจ เกี4ยวกบัแนวคิดใหม่ของการโฆษณาเกี4ยวกบัสินคา้และบริการโดยการใช้

ชื4อโฆษณา     แบบใหม่ การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนการทาํให้ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมในการ

โฆษณา 

             5. การโฆษณาใหค้วามรู้ความเขา้ใจ เกี4ยวกบักระบวนการผลิตสินคา้ นบัตั9งแต่เริ4มตน้จนสาํเร็จ

เป็นสินคา้สาํเร็จรูป 

2.1.3 การโฆษณาเพื4อใหข่้าวสาร (Informative Advertising) 

 ข่าวสารของการโฆษณาที4เป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคมีหลายประเภท คือ 

               1. ข่าวสารการตลาด เป็นการใหข้อ้มูลเกี4ยวกบัสภาพเหตุการณ์ของการตลาด 

               2. ข่าวสารการลงทุน เป็นการให้ขอ้มูลทางดา้นการลงทุนเพื4อให้ผูบ้ริโภคเกิดความมั4นใจใน

สินคา้และบริการ 

               3. ข่าวสารสินคา้และบริการใหม่ เป็นการบอกกล่าวและให้ขอ้มูลเกี4ยวกบัสินคา้ใหม่ หรือ

บริการใหม่ ๆ เพื4อใหผู้บ้ริโภคมีโอกาสพิจารณาเลือกซื9อ 

              4. ข่าวสารราคาสินคา้และบริการ เป็นการใชข้อ้มูลดา้นราคาเพื4อให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ

และนาํไปสู่การซื9อสินคา้และบริการ 

              5. ข่าวสารการส่งเสริมการขาย เป็นการให้ขอ้มูลเกี4ยวกบัการขาย เช่น การตลาด การแจกการ

แถม ของกาํนลั เป็นตน้ 

2.2.4 การโฆษณาเพื4อชกัจูงใจ (Persuasive Advertising) 

                การโฆษณาเพื4อชกัจูงใจนั9นจาํเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดกบัผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดการคลอ้ย

ตามที4จะซื9อสินคา้และบริการ สามารถใชห้ลกัการดงันี9  คือ 

               1. จูงใจใหเ้กิดความสนใจที4จะซื9อสินคา้และบริการ - การโฆษณานี9  ตอ้งชี9แนะใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความประสงค์ ในการใช้ สินค้าและบริการ เมื4อผู ้บริโภคใช้สินค้าและบริการแล้ว จะมีความ

สะดวกสบาย 

              2. จูงใจใหเ้กิดความประทบัใจในสินคา้และบริการ - การโฆษณาตอ้งสร้างความประทบัใจกบั

ผูบ้ริโภค โดยใชศิ้ลปะของการสื4อสารเพื4อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความอยากรู้ อยากเห็น เร้าอารมณ์ 

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตาม และเกิดความประทบัใจในคุณภาพและบริการ 



5 
 

 

3. จูงใจใหเ้กิดความพึงพอใจในสินคา้และบริการ - การโฆษณานี9ตอ้งสร้างภาพพจน์ของสินคา้

และบริการ ให้สอดคลอ้ง กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยเอาจุดเด่นของสินคา้และบริการมา

สร้างสรรคง์านโฆษณา 

              4. จูงใจใหเ้กิดความภูมิใจในสินคา้และบริการ - การโฆษณาในลกัษณะนี9มกันาํเอาบุคคลสาํคญั 

และเป็นที4รู้จกัมาเป็น  แบบในโฆษณา เพื4อใหผู้บ้ริโภคทั4วไปเห็นวา่ บุคคลสาํคญัยงัใชสิ้นคา้และบริการ

ชนิดเดียวกบัตน จึงเกิดความภาคภูมิ ใจเมื4อใชสิ้นคา้และบริการนั9น 

 ( เอนก นาวกิมูล. โฆษณาไทย. กรุงเทพมหานคร : โนรา, 2543. ) 

 

2.2  แนวความคดิหลกัในการโฆษณา 

การหาแนวความคิดหลกัในการโฆษณา (Advertising Concept) เป็นสิ4งสาํคญัที4สุด เพื4อดึงความ

สนใจ สร้างปฏิกิริยาและทาํใหสิ้นคา้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัไดแ้ก่ 

3.1 จุดขายที4เป็นเอกลกัษณ์ (Unique Selling Promotion) หรือ USP ในการคน้หาจุดขายที4เป็น

เอกลกัษณ์ โดยการคน้หาคุณสมบติั ผลประโยชน์และจุดเด่นของสินคา้หรือบริการนั9น เพื4อชี9 ใหเ้ห็นวา่มี

ความเหนือกวา่คู่แข่งขนัอยา่งไร เช่น ความปลอดภยั ความคงทน ความสะดวก ความประหยดั 

3.2 การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) หมายถึงการกาํหนดตาํแหน่งของ

สินคา้หรือบริการที4มีคุณค่าต่อจิตใจของผูบ้ริโภคและเป็นคุณสมบติัที4ผูบ้ริโภคยอมรับได ้รวมทั9งยงัมี

ลกัษณะที4แตกต่างจากคู่แข่งขนัดว้ยการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑอ์าจกาํหนดไดจ้ากราคากลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนผสมผลประโยชน์ หรือลาํดบัชั9นของผลิตภณัฑ ์

3.3 การสร้างบุคลิกภาพในตราสินคา้ (Brand Personality)เพื4อให้ตราสินคา้มีความเหมาะสม

และแตกต่างจากสินคา้คู่แข่งขนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมั4นคงสร้างความน่าเชื4อถือ สร้างความจดจาํใน

ตราสินคา้และเกิดความภาคภูมิใจเมื4อใชสิ้นคา้หรือบริการนั9น 

3.4 การสร้างภาพพจน์ในตราสินคา้ (Brand Image) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมาย

ที4มีต่อตราสินคา้ ทางด้านคุณสมบติั บุคลิก อารมณ์และการผสมผสานในจิตใจของผูบ้ริโภค การ

โฆษณาเพื4อสร้างภาพพจน์จะพฒันาโครงร่างดา้นชื4อเสียงของตราสินคา้ เช่น สายการบิน สถาบนั

การเงิน สุรา บุหรี4  

3.5 การสร้างเรื4องราวประจาํตวัสินคา้ (Inherent Drama) หมายถึง การสร้าง เรื4องราวประจาํตวั

สินคา้หรือลกัษณะของผลิตภณัฑที์4ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ ติดตามและเกิดการซื9อ 
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2.3 ขัAนตอนในการผลติภาพยนตร์โฆษณา 

1.การสรุปเคา้โครงเรื4องภาพยนตร์โฆษณา  (Brief  Storyboard)  คือการสรุปและทาํความเขา้ใจ

ในเนื9อเรื4องของภาพยนตร์โฆษณาที4จะถ่ายทาํอยา่งละเอียดระหวา่งผูร่้วมงานทุกคน 

2.การเตรียมงานการผลิตภายในบริษทั (Internal  Pre-Production)  คือ   การเตรียมงานก่อนการ

ถ่ายทาํ  ไดแ้ก่  การเลือกตวัแสดง,  สถานที4ถ่ายทาํ, สิ4งประกอบฉาก, เสื9อผา้ ฯลฯ ซึ4 งขั9นนี9 เป็นการเตรียม

งานภายในบริษทัโฆษณาก่อนนาํเสนอลูกคา้ 

3.การเสนอแผนการผลิตใหลู้กคา้พิจารณา  (Pre-Production)  คือ การนาํงานทั9งหมดที4เตรียมไว้

ก่อนการถ่ายทาํมาเสนอแก่ลูกคา้ในรายละเอียด  เพื4อใหลู้กคา้ไดรั้บทราบ  และหากมีบางสิ4งที4ทั9งหมด  

4.การถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณา  (Shooting)  คือ การถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณาในรายละเอียด

ทั9งหมด ตามที4ลูกคา้ตกลงแลว้ 

5.การผลิตขั9นสุดทา้ย (Post  Production)  คือ  การนาํชิ9นงานที4ไดถ่้ายทาํไวแ้ลว้มาตดัต่อใหเ้ป็น

เนื9อเรื4อง, ใส่เทคนิคต่าง ๆ ,  ใส่เสียง เพื4อให้เป็นภาพยนตร์โฆษณาที4สมบูรณ์  พร้อมที4จะออกอากาศ

โฆษณา 

การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทั9ง 5 ขั9นตอนนี9  บริษทัโฆษณาจะตอ้งดูแลทั9งหมด โดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากลูกคา้ในทุกขั9นตอน 

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา  คือ รายละเอียดของงาน และการ

ควบคุมงบประมาณเพราะระยะเวลาการโฆษณาทางโทรทศัน์นั9นโดยทั4วไปจะอยูร่ะหวา่ง   30  วนิาทีถึง  

1  นาที   แต่จะตอ้งผลิตภาพยนตร์ให้ไดต้ามแผนงานที4วางไว ้และใช้ระยะเวลาในการทาํงานนาน

รวมทั9งงบประมาณในการผลิตค่อนขา้งสูง   บริษทัจึงตอ้งใช้บุคลากรที4มีความสามารถทางด้านนี9

โดยเฉพาะ   เพื4อคดัเลือกบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณา  ควบคุมการผลิตทุกขั9นตอนไม่ให้ผิดพลาด  

รวมทั9งควบคุมงบประมาณและระยะเวลาในการผลิตใหเ้ป็นไปตามแผนงานที4วางไว ้ลูกคา้ไม่เห็นดว้ย     

บริษทัโฆษณาจะตอ้งแกไ้ข  จนกวา่จะตกลงกนัไดใ้นรายละเอียด 

 

 
 



 
 

 

บทที$3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ชื$อและที$ตั8งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ชื$อสถานประกอบการ                           บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 

3.1.2 ที$ตั8งสถานประกอบการ                        เลขที5 48/139 ซอยประดิษฐม์นูธรรม19 ถนนประดิษฐม์นู 

ธรรม 

                                                                      แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230 

                                                                      หมายเลขโทรศพัท ์02-150-0251  

                                                                      หมายเลขโทรศพัท ์089-462-4528 

                                                                       E-mail : Tuabunjongtembuntud @gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที5 3.1 ตราสญัลกัษณ์ ( Logo ) บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 
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รูปที5 3.2 แผนที5บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

                บริษทั ตวับรรจงเต็มบรรทดั จาํกดัก่อตัNงเมื5อปี พ.ศ. 2556  ก่อตัNงโดย 4 ผูบ้ริหารที5เป็นเพื5อน

กนั คือ 

คุณจตุพร  บุตรโคตร  , คุณไพรัช  ทะโทน   , คุณต่อวงศ ์ ถิ5นธานี  และ คุณวรีชาติ   นริทรกลุ ณ อยธุยา   

จบมาจากมหาลยัเดียวกนัชอบอะไรเหมือนกนั ในระหว่างนัNนทางบริษทัเริ5 มตน้ โดยการ เขียนบท 

ภาพยนตร์ , บทโทรทศัน์  รายการวาไรตีN  หรือซีรี5ย ์  หลงัจากประสบความสาํเร็จและเริ5มเป็นที5รู้จกัมาก

ขึNน จึงไดรั้บ ทาํงานครีเอทีฟ  งานถ่ายทาํโฆษณา  งานอีเวน้ทต่์างๆ  จึงทาํใหทุ้กวนันีNทางบริษทัประสบ

ความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก 
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รูปที53.3 ผูก่้อตัNงบริษทัตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 
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3.3รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 

 

 

 

  

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

รูปที53.4 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทัตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 

 

 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับหมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่งที5นกัศึกษาไดรั้บหมอบหมาย 

               นางสาว อาภสัรา แสงสมสวสัดิX     ตาํแหน่ง Creative 

3.4.2ลกัษณะงานที5นกัศึกษาไดรั้บหมอบหมาย 

               ไดรั้บหมอบหมายงาน คือ ฝ่าย Creative  บริษทัตวับรรจงเต็มบรรทดั จาํกดั โดยทาํในเรื5อง

ต่อไปนีN  

1. หา Reference แปรงขดัหนา้  Brush Cleansing 

2. คิด Content  เวบ็ฟิลม์ รายการวาไรตีN  

3. เขียน Report งานโฆษณาเครื5องออกกาํลงักาย Jason 
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3.5 ชื$อและตาํแหน่งของพนักงานที$ปรึกษา 

3.5.1 ชื5อ สกลุพนกังานที5ปรึกษา 

              คุณไพรัช  ทะโทน 

3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานที5ปรึกษา 

Producer / Creative 

3.5.3 ลกัษณะงานของพนกังานที5ปรึกษา 

ควบคุมดูแลการผลิตและแกไ้ขปัญหาภายในกองถ่าย 

คุณไพรัช  ทะโทน 

รูปที5 3.5 พนกังานตาํแหน่ง Producer / Creative 

3.6 ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

              3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

วนัที5 15 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 ( รวม16 สปัดาห์ ) 

              3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ 

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 10:00-19:00 น. 
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3.7 ขั8นตอนและวธีิดาํเนินงานเพื$อการนําเสนอการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 16 สัปดาห์ 

ตารางที5 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

                3.8.1   อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

                                     Noetbook                                                                                1  เครื5อง 

                                     เครื5องถ่ายเอกสารที5สามารถ Print และ Scan  ได ้                   1 เครื5อง 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 
       โปรแกรม Microsoft Word 

 
 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

สปัดาห์ที5 1 รับบรีฟที5มีในตอนนีNแลว้กแ็บ่งตามหนา้ที5 

สปัดาห์ที5 2 ออกกองถ่ายโฆษณาเครื5องออกกาํลงั JASON 

สปัดาห์ที5 3 ออกกองถ่ายโฆษณานํNาแร่ Be SnapP 

สปัดาห์ที5 4 ออกกองถ่ายโฆษณาโปรโมท ม.ราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

สปัดาห์ที5 5 ออกกองถ่ายโฆษณาคาสิโนออนไลน์(เวบ็จีน) BC.BET 

สปัดาห์ที5 6 ออกกองถ่ายโฆษณา ขา้ว Supper rice 

สปัดาห์ที5 7 หา Reference แปรงขดัหนา้  Brush Cleansing 

สปัดาห์ที5 8 คิด Content  เวบ็ฟิลม์ รายการวาไรตีN  

สปัดาห์ที5 9 เขียน Report งานโฆษณาเครื5องออกกาํลงักาย Jason 

สปัดาห์ที5 10 ครีเอทีฟ รายการของตวัเอง 

สปัดาห์ที5 11 ทาํรายงานสหกิจ 

สปัดาห์ที5 12 ทาํรายงานสหกิจ 

สปัดาห์ที5 13 ทาํรายงาน 

สปัดาห์ที5 14 ออกกองถ่ายโฆษณาAIS GO 

สปัดาห์ที5 15 ครีเอทีฟและถ่ายทาํรายการตวัเอง 

สปัดาห์ที5 16 ตดัต่อรายการตวัเองและเผยแพร่ลงยทููป 



บทที$ 4 

ผลการปฏิบัตงิาน 

จากการปฏิบติังาน เรื/องขั2นตอนการถ่ายทาํโฆษณาสินคา้ ขา้ว Zuper Rice ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้ใน

ทุกขั2นตอนของการถ่ายทาํโฆษณาสินคา้ ขา้ว Super Rice เพื/อโฆษณาทางสื/อออนไลน์ เพื/อศึกษา

ขั2นตอนต่างๆในการถ่ายทาํ  จากการที/ไดป้ฏิบติังานจริงนั2น พบว่าการทาํงานในเรื/องดงักล่าวมีความ

สอดคลอ้งในเรื/องที/ไดศึ้กษาจากการเรียนมา โดยผลการปฏิบติังานทาํให้ทราบถึงขั2นตอนการทาํงาน

ต่างๆ ดงันี2  

4.1 ขั2นตอนการรับบรีฟงานจากลูกค้า 

รับบรีฟจากลูกคา้โดยผลิตภณัฑ์จะเป็นสินคา้ขา้วราสเบอร์รี/ตรา ZuperRice ให้ถ่ายทาํไวรัล

วดีีโอออนไลน์ โดยใหสื้/อความหมาย ความเป็นขา้วใหอ้อกมาในแบบที/ไม่เหมือนใคร เพราะสินคา้ตวันี2

เป็นขา้วที/แตกต่างจากขา้วอื/นๆ เพราะมีสารตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ขา้วกลอ้ง 6 เท่า 

รูปที/4.1 รูปตวัอยา่งสินคา้ ขา้ว Zuper rice 
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4.2 การเสนอแผนการผลติโฆษณา ( Pre- Production ) 

คือ การนาํงานทั2งหมดที/เตรียมไวก่้อนถ่ายทาํเสนอแก่ลูกคา้ในรายละเอียดทั2งหมด เช่น สตอรี/

บอร์ด นกัแสดง , ชุดนกัแสดง, สถานที/ถ่ายทาํ เพื/อใหลู้กคา้ไดรั้บทราบ และหากมีบางสิ/งที/ลูกคา้ไม่เห็น

ดว้ยหรือตอ้งปรับเปลี/ยน  บริษทัจะแกไ้ข จนกวา่ลูกคา้จะพอใจ และ  ตกลงกนัไดใ้นรายละเอียดทั2งหมด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.2  Storyboard  เสนอแก่ลูกคา้ 

4.2.1สตอรี/บอร์ด จะมีเรื/องราวป็น ความรักของแม่ ใน6รูปแบบที/แม่แสดงออก สื/อถึงความหมายของ

สาร 

ตา้นอนุมูลอิสระทั2ง 6 เท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/4.3 ชุดนกัแสดง Costume และ นกัแสดง 
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รูปที/4.4 สถานที/ถ่ายทาํ ชอบใจ สตูดิโอ 
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4.4 ขั2นตอนการออกกองถ่ายทาํไวรัลวดีโีอออนไลน์ ( Production ) 

 การออกกองถ่ายไวรัลวีดีโอ คือ การถ่ายวีดีโอเพื/อนําไปลงในสื/อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น 

Fanpage Facebook หรือ Youtube  โดยโปรดิวเซอร์มีหน้าที/ดูแลว่านักแสดงตอ้งทาํท่าทางแบบไหน 

ตอ้งแต่งตวัแบบไหนชุดไหนเขา้ฉาก เป็นการวางแผนมาแลว้ ในก่อนหนา้นี2 จากการหาเรฟเฟอเร้น ทั2ง

เสื2อผา้ หนา้ผม ท่าทาง ว่าให้ออกมาแนวไหน อารมณ์ไหน ตามคอนเซปที/ลูกคา้อยากได ้ขณะถ่ายทาํ

เพื/อแก ้ไขและแนะนาํความตอ้งการของลูกคา้แก่ โปรดคัชั/นเฮา้ส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/4.5 ออกกองเพื/อถ่ายไวรัลออนไลน์ 
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4.5 การผลติขั2นตอนสุดท้าย ( Post Production ) 

คือการนาํชิ2นงานที/ไดถ่้ายทาํไวแ้ลว้มาตดัต่อ ใหเ้ป็นเนื2อเรื/อง ใส่มูสและโทน เพิ/มเทคนิค และ

เสียงต่างๆ เพื/อใหเ้ป็นภาพยนตร์โฆษณาที/สมบูรณ์ เพื/อออกอากาศไปสู่มวลชนทางช่องทางต่างๆ 

ปัญหาและอุปสรรค คือ ปัญหาดา้นเวลาและงบประมาณ ในการถ่ายทาํนั2นอาจจะล่าชา้ดว้ย 

อารมณ์ของนักแสดงเอง , แสงและไฟในฉาก หรือ สถานที/ ยงัไม่สมบูรณ์ ก็อาจจะทาํให้การถ่ายทาํ

ล่าชา้ โดยการทาํงานนั2นจะตอ้งเป็นไปตามแบบแผนที/วางไว ้เพราะงบประมาณในการผลิตนั2นค่อนขา้ง

เยอะ เมื/อเวลาถ่ายทาํล่าช้า งบประมาณที/จา้งช่างไฟ และ ทีมกลอ้ง ก็จะเพิ/มขึ2นอีก จะทาํให้เปลือง

ค่าใชจ่้าย และลูกคา้อาจไม่พอใจได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที/ 4.6 ไวรัลวดีีโอขา้ว Zuper Rice 
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ภาพประกอบที/ 4.7 โฆษณาขา้ว  Zuper rice 
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ภาพประกอบที/ 4.8 โฆษณาขา้ว  Zuper rice 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที/ 4.8 โฆษณาขา้ว  Zuper rice 
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ภาพประกอบที/ 4.9 โฆษณาขา้ว  Zuper rice 
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ภาพประกอบที/ 4.10 โฆษณาขา้ว  Zuper rice 
 



บทที$5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

          จากการปฏิบติังานที/ บริษทั ตวับรรจงเต็มบรรทดั จาํกดั เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์  ตั=งแต่

วนัที/ 15 พฤษภาคม 2561  ถึง วนัที/ 31 สิงหาคม 2561  งานที/ไดรั้บหมอบหมายหลกั คือ งานครีเอ

ทีฟ คิดรายการวายไรตี= ต่างๆ   ทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์ใหม่ในการทาํงานประสานงาน ไดฝึ้กความ

อดทน การมีความรับผิดชอบต่องานต่อหน้าที/ และไดรู้้ระบบการทาํงานขององคก์ร ไดรู้้จกัการ

ทาํงานเป็นทีม โดยที/การทาํงานเป็นทีมนั=น  เราตอ้งรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของเพื/อนร่วมทีม และ

ตอ้งรู้จกัคน้ควา้เพิ/มเติมดว้ยตวัเอง เพื/อจะไดมี้แนวคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ ในการคิดรายการต่างๆอยา่ง

มีคุณภาพ และสภาพร่างกายและสมองเราตอ้งพร้อมทาํงานตลอดเวลา เพื/อที/จะทาํให้งานที/ได้

ประสบความสําเร็จ และเสร็จได้ด้วยดี ที/สําคญัได้ฝึกความตรงต่อเวลา มีมารยาท และมีความ

รับผดิชอบต่อหนา้ที/มากขึ=น 

          ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถจากที/ศึกษามาอยา่งเตม็ที/ ซึ/ งในการ

ปฏิบติังานจริงนั=นอาจจะมีบา้งที/ สิ/งที/เรา ครีเอทีฟ นั=นไม่ตรงตามความตอ้งการลูกคา้ โดยมีคาํ

วจิารณ์จากลูกคา้และผูมี้ประสบการณ์ 

เราจึงนาํขอ้เสนอแนะเหล่านั=นมาปรับปรุง เพื/อพฒันาทกัษะในการครีเอทีฟ และไดมี้มุมมองใน

การครีเอทีฟแบบที/กวา้งขึ=น 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

          5.2.1 งานที/ได้รับหมอบหมายเป็นการดาํเนินงานจริง ถ่ายทาํจริง นําไปใช้จริง จึงต้อง

ดาํเนินงานอยา่งละเอียด เป็นระบบระเบียบแบบแผนทาํงานอยา่งเป็นขั=นตอน มีความกระตือรือร้น 

รวมถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

         5.2.2 ความมีความรอบคอบและตรงต่อเวลา  เพราะหากไม่ตรงต่อเวลา เราก็จะเสียเครดิต

ชื/อเสียงแมง้านที/เราครีเอทีฟมาลูกคา้จะชอบมากกต็าม  เพราะฉะนั=นผูจ้ดัทาํจึงควรมีความรอบคอบ

และตรงต่อเวลาใหม้ากขึ=น 
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