
การมอบหมายโจทยง์านจากสถานประกอบการ
เพือ่ฝึกปฏบิตังิานในรายวชิา 

ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ภญิญพ์ัทร ์กุสิยารังสิทธิ ์



ลักษณะรายวิชากลยุทธก์ารสร้างสรรค ์
และการผลิตงานประชาสัมพันธ ์

• เป็นรายวิชาทฤษฎี และปฏิบตัิ 3(2-2-5) 
• เนือ้หาสอนเก่ียวกบัการสรา้งสรรค ์การประชาสมัพนัธ ์การวิเคราะหค์วาม
ตอ้งการของลกูคา้ การก าหนดกลยทุธ ์กลวิธีการสรา้งสรรคง์าน
ประชาสมัพนัธ ์กระบวนการการผลติงานประชาสมัพนัธเ์พ่ือสรา้ง
ภาพลกัษณอ์งคก์ร และกระบวนการผลติประชาสมัพนัธเ์พ่ือหวงัผลทาง
การตลาด 
 



การน าสถานประกอบการจริงเข้ามา 
มอบโจทยฝึ์กปฏบิัตแิก่นักศึกษา 

• บรษัิท ที. แมน ฟารม์า จ ากดั 
•  เริม่ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2515  
• โดยคณุธีรวฒัน ์ฐานะโชติพนัธ ์เพื่อด าเนินการเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายยาและ
เวชภณัฑ ์ 
• จากประสบการณอ์ย่างตอ่เน่ืองมากกวา่ 40 ปี ท าใหห้า้งหุน้สว่น ที.แมน ฟารม์า 
ไดร้บัความไวว้างใจจากบคุคลากรทางการแพทยใ์นทกุสาขาและผูบ้รโิภคอย่าง
มากมาย จนในปัจจบุนัไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็น บรษัิท ที.แมน ฟารม์า จ ากดั และไดมี้
การเปิดบรษัิทในเครอือีกสองบรษัิท คือ บรษัิท ที.แมน ฟารม์าซูติคอล จ ากดั และ
บรษัิท เฮเวน่เฮิรบ์ จ ากดั เพ่ือใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างครบวงจร 



แบรนดส์ินค้าทีบ่ริษัทมอบหมายแก่นักศกึษา 



ลักษณะชิน้งานทีบ่ริษัทมอบหมายแก่นักศกึษา 

1. แผนความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของแบรนด ์
2. สปอตวิทยเุพ่ือการประชาสมัพนัธแ์บรนด ์
3. วิดีทศันเ์พ่ือการประชาสมัพนัธแ์บรนด ์
4. สื่อใหมเ่พ่ือการประชาสมัพนัธแ์บรนด ์



 
 

ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 



ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากัด

MYDA-B Propoliz Mouth Spray



Myda-B (ไมด้า-บี)



S = Market 
Segmentation

2

- ประชากรศาสตร์ อายุ 25-50 ปี 
อาชพี แมค้่า วนิมอไซต์ คนเก็บขยะ 
เพศ ทุกเพศ
รายได ้ 5,000-9,000 บาท
- ดา้นภูมศิาสตร ์ สภาพอากาศร้อน อบอ้าวและ
อบัชืน้ ในช่วงฤดรู้อนและฤดฝูน

ก าหนด STP ของไมด้า-บี



T = Target 
Market 

P = Product
Positioning

ตลาดผู้บรโิภค 

จุดยนืดา้นการใช้งาน (Functional) 
เป็นจุดยนืทีเ่น้นคุณภาพของสินค้า มกีาร
พฒันาโดยนกัวจิยั และเป็นราคาที่
กลุม่เป้าหมายจบัตอ้งได ้ ( 45 บาท / 1 
กลอ่ง)

3



บทวิทยุ
Spot Radio

4



ช่ือรายการ

ประเภทรายการ

กลุ่มผูฟั้งเป้าหมาย

ช่องทางออกอากาศ

วนัและเวลา
ออกอากาศ

ความยาวรายการ

5

ไมดา้-บ ี

ให้ความรู้

ช่วงอาย ุ 25-50 ปี

ลกูทุง่มหานคร FM 95 MHz

วนัจนัทร ์ – วนัศกุร ์ เวลา 13.00 น. – 18.00 น.

30 วนิาที



วตัถปุระสงค์

งบประมาณ
6

เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัตวัสินค้า
เพือ่ให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย
เพือ่ให้เกดิความน่าเชือ่ถอืในตวัสินค้า

คา่ลงโฆษณา 8,000 บาท ตอ่หน่ึงเดอืน
คา่ผลติส่ือ 30 ว ิ 5,000 บาท

รวม 13,000 บาท



7

Cue Audio
Time 
(min.)

1 (F/I) “มาแลว้ ไมดา้บี ” (F/O) 0.2

2 (F/I) ดนตรหีนุ่มวยัทอง

3

Mod หากอากาศรอ้นอบอา้ว เกดิความอบัชืน้ทีท่ าใหเ้กดิอาการคนัเนื่องจากเชิอ้รา ตอ้ง
“ไมดา้บี เป็นยาส าหรบัแกอ้าการคนัจากเชือ้รา ชว่ยรกัษาโรคผวิหนงั
คนัในรม่ผา้กลาก เกลือ้น คนัตามน้ิวมอื นิ้วเทา้ ฮอ่งกงฟุต ใชไ้มดา้บี

0.14

4.
Mod “ ไมดา้บี เป็นยาคณุภาพระดบัสากล ทีค่นไทยไวว้างใจ

0.11

5. (F/I) “ ยาแกเ้ชือ้ราทีด่ ี ตอ้งไมดา้บี เทา่นัน้ นัน้ นัน้ ... (F/O) 0.3



โครงการ CSR
CSR after prosess

8



วนิมอเตอรไ์ซตแ์ละแมค้่าตลาดสดกลุ่มเป้าหมาย

9

1.ตลาดคลองเตย 10.ตลาดสะพานปลา
2.ตลาดยิง่เจรญิ 11.ตลาดอุดมผล
3.ตลาดบางแค 12. ตลาดศาลาน ้าร้อน
4.ตลาดวดักลาง 13. ตลาดบางขุนศรี
5.ตลาดบางกระปิแฮปป้ีแลนด์ 14. ตลาดบางกอกน้อย
6.ตลาดประชานิเวศน์ 15.ตลาดทรพัยสิ์นพฒันา
7.ตลาดพรานนก
8.ตลาดออ่นนุช
9.ตลาดคลองตนั

สถานท่ี



• ไมดา้-บ ี จดักจิกรรมตรวจสขุภาพเกีย่วกบัโรคผวิหนงั
และมอบGift set และปลอกแขนไมดา้บี ให้กบัผู้มา
ตรวจสุขภาพ ทีต่ลาดขนาดใหญใ่นเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯ
และปรมิณฑล

• ภายในกจิกรรมมุง่ตรงไปทีก่ารตรวจโรคทีเ่กดิจากเชือ้
รา 

รายละเอียด
กิจกรรม

10



งบประมาณ
1.คา่จ้างแพทยเ์ฉพาะทางดา้นผวิหนงั 1 คน และผู้ช่วย
แพทย ์ จ านวน 3 คน (ใช้บคุลากรในองคก์ร)

แพทย ์ 8,000 บาท / 1 คน / 1 วนั รวมระยะเวลา 15
วนั 

รวม 120,000 บาท

2.คา่น ้ามนัรถ วนัละ 1,000 บาท / 15 วนั
รวม 15,000บาท

3.คา่ปลอกแขน คูล่ะ 30 บาท 1,500 คู่
รวม 45,000 บาท

รวมคา่ใช้จา่ยทัง้ส้ิน 180,000 บาท

11



ส่ือใหม่
New Media

12



เวบ็หนัง

13
เฉลีย่เดอืนละ 10,000 บาทตอ่หน่ึง
เว็บไซต์
รวม 20,000 บาท

งบประมาณ

• https://www.movie2free.com

• https://www.037hdd.com

https://www.movie2free.com/
https://www.037hdd.com/


ตวัอย่าง

14



บทวิทยโุทรทศัน์
TVC Script

15



วตัถปุระสงค์ เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัตวัสินค้า
เพือ่กระตุน้ยอดขายของสินค้าให้เพิม่มากขึน้
เพือ่ประชาสัมพนัธสิ์นค้าให้เป็นทีรู่จ้กั

16

รายการ ไมคห์มดหน้ี ช่อง Workpoint23 วนั จนัทร-์
ศกุร ์
เวลา 18.20น. – 19.20น. ราคา 81,000 บาท / สปอต

รายการ ชงิร้อยชงิลา้น ช่อง Workpoint23 วนั อาทติย ์
เวลา 13.00น. – 15.00น. ราคา 70,000 บาท / สปอต

รายการ ร้องไดใ้ห้ลา้น ช่อง Thairath32 วนั เสาร-์
อาทติย์
เวลา 18.20น. – 19.15น. ราคา 17,000 บาท / สปอต

ช่องทางการ
เผยแพร่

(ออฟไลน์)



งบประมาณ ผลติส่ือ 3 นาท ี 80,000 บาท
รายการ ไมคห์มดหน้ี ช่อง Workpoint23 วนั 
จนัทร-์ศกุร ์
เวลา 18.20น. – 19.20น. ราคา 81,000 บาท / 
สปอต

รายการ ชงิรอ้ยชงิลา้น ช่อง Workpoint23 วนั 
อาทติย ์
เวลา 13.00น. – 15.00น. ราคา 70,000 บาท / 
สปอต

รายการ รอ้งไดใ้ห้ลา้น ช่อง Thairath32 วนั เสาร-์
อาทติย์
เวลา 18.20น. – 19.15น. ราคา 17,000 บาท / สปอต

17

รวม 248,000 บาท



18



19

ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

TVC

ลงทางเฟสบุ๊ค,รายการ
โทรทศัน์
ปี 2562

Spot Radio
ลกูทุง่มหานคร

ปี 2563

New Media
เวบ็หนงั
ปี 2563

เวบ็หนงั
ปี 2563

เวบ็หนงั
ปี 2563

CSR
ตลาด
ปี 2563

ตลาด
ปี 2563

ตลาด
ปี 2563



สมาชกิกลุม่
◎ 1.จกัรภทัร ห้องแสง เลขที ่ 1
◎ 2.ณฐัชา บุญครอง เลขที ่ 3
◎ 3.คทายทุธ ์ ใหญโ่ต เลขที ่ 6
◎ 4.จริชัยา นกเจรญิ เลขที8่
◎ 5.ชนิกานต ์ ตุม่ศิร ิ เลขที ่ 29
◎ 6.ฐานนนัท ์ เตวะสขุ

20



MINI PROJECT
PROPOLIZ 

MOUTH SPAY
GROUP 8



SWOT STRATEGY



STRENGTHS
เป็นแบรนดข์องประเทศไทย ท ำโดยคนไทย01

ส่วนประกอบจำกธรรมชำติ 100% (ออแกนิก) คือน ้ำผึ้งโครงกำรหลวง และ
สำรสกดัจำกโพรโพลิสเขม้ขน้

02

มีกล่ินหอมของ เปปเปอร์มินท ์และ สเปียร์มินท ์ท ำใหเ้ยน็ สดช่ืน
03

ไม่มีสำรกนับูด ไม่มีน ้ำตำล แต่มีรสชำติดี หวำนน ้ำผึ้งอ่อนๆท่ีไดจ้ำกน ้ำผึ้ง 
04

05 นอกจำกจะช่วยบรรเทำอำกำรอกัเสบของล ำคอแลว้ ยงัช่วยลดกำรอกัเสบของ
แผลร้อนในในปำกดว้ย



WEAKNESS
ผูท่ี้แพเ้กสร หรือผลิตภณัฑจ์ำกรังผึ้ง ไม่สำมำรถใชไ้ด้

ไม่สำมำรถเกบ็ไวใ้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิต ่ำกวำ่ 30 องศำเซลเซียส

ไม่มีโฆษณำทำงโทรทศัน ์ท ำใหค้นไม่รู้จกั และจดจ ำตรำสินคำ้ไม่ได้



OPPORTUNITTIES

ในสภำพอำกำศปัจจุบนัมีฝุ่ นละอองปะปนอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ท ำใหป้ระชำกรมี
อำกำรเจบ็คอไดง่้ำย จึงเป็นโอกำสท่ีดี ท่ีจะสำมำรถกระตุน้ยอดขำยใหเ้พิ่มข้ึนได้

01

02

สินคำ้ท่ีเป็นออร์แกนิค ท ำมำจำกธรรมชำติ จะสำมำรถเจำะตลำดต่ำงประเทศได้
สูง เช่น จีน ญ่ีปุ่น และอำเซียน



THREATS
มีคู่แข่งทำงกำรตลำดท่ีเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนั เช่น แบรนดK์amillosan
M และ Isodine เป็นตน้

ผลิตภณัฑ ์PROPOLIZ มีจ ำหน่ำยเฉพำะในร้ำนขำยยำทัว่ไป แต่ผลิตภณัฑ ์
Kamillosan M มีจ ำหน่ำยทั้งในร้ำนขำยยำ และในโรงพยำบำล



TOW’s Matrix SO = STRENGTHS x OPPORTUNITTIES

กำรใชจุ้ดแขง็ควำ้โอกำส คือ ใชค้วำมเป็นออร์แกนิคใน
กำรเพิ่มยอดขำย โดย PROPOLIZ ใส่ใจและตระหนกัถึงเร่ืองสุขภำพ
สมุนไพรจึงเป็นทำงเลือกหน่ึงท่ีผูค้นในปัจจุบนัใหค้วำมสนใจ 
สำมำรถขยำยออกไปต่ำงประเทศได ้และสภำพอำกำศประเทศไทยมี
ฝุ่ นปะปนอยูใ่นอำกำศเป็นจ ำนวนมำก ประชำกรตอ้งพบเจอกบัอำกำศ
ท่ีเปล่ียนแปลงบ่อย ท ำใหเ้จบ็คอง่ำย จึงเป็นโอกำสดีท่ีจะ
ประชำสมัพนัธ์แบรนดใ์หมี้คนรู้จกัมำกยิง่ข้ึน



วตัถุประสงค์

1. เพื่อกระตุน้ยอดขำยของสินคำ้ใหเ้พิ่มมำกข้ึน
2. เพื่อประชำสัมพนัธ์ตวัสินคำ้ ใหมี้คนรู้จกั และจดจ ำตรำสินคำ้ไดม้ำกข้ึน



กลุ่มเป้าหมาย

วยัท ำงำนท่ีใชเ้สียงมำก อำย ุ25 – 40 ปี
ท่ีมีอำกำรเจบ็คอ คนัคอ เสียงแหบ และเป็นแผลในปำก

ใชเ้สียงมำกในแต่ละวนัเป็นอยำ่งมำก



SPOT RADIO 30s

VIDEO เพือ่การประชาสัมพนัธ์ 1 m.

ส่ือใหม่(ใบปลวิ)

CSR

การวางแผนส่ือ



1.พดูถึง propoliz บ่อยๆ เพ่ือใหเ้กิดกำรจดจ ำ
2.พดูถึงสรรพคุณวำ่ช่วยเร่ืองเสียง
- ควำมยำว 26 วินำที
- ลงBTSและMRT เวลำ 17:40 น. - 17:55 น.

เนือ้หา SPOT RADIO 30 s.



SPOT RADIO 30 s.
Cue Audio Time

1 F/UN Sfx : เสียงดนตรีบรรเลงประกอบละครบุพเพสันนิวำส F/I

2 พิธีกรชำย : เจบ็คอตอ้งไดใ้ช ้propoliz เจบ็คอตอ้งไดใ้ช ้propoliz
สำรสกดัจำกธรรมชำติ 100 % สำรสกดัจำกธรรมชำติ 100 %

8 s.

3 พิธีกรหญิง : propoliz mouth spray สเปรยจ์ำกธรรมชำติ ผสมสำรสกดั propoliz เขม้ขน้ ไม่มีน ้ ำตำล ไร้สำร
กนับูด รสชำติ หอม เยน็ นุ่ม ชุ่มคอ ใชง่้ำย พกพำสะดวก รำคำยอ่มเยำ

18 s.

4 F/UN Sfx : เสียงดนตรีบรรเลงประกอบละครบุพเพสันนิวำส F/O 26 s

รวม 26 วนิาที



VIDEO เพ่ือการประชาสมัพนัธ1์ m.

ล าดบั เวลา ภาพ ลกัษณะภาพ ค าบรรยายภาพ ดนตรี/เสียงประกอบ

1. 5s แพลนบรรยำกำศจำกขวำไปซำ้ย Pan Left
- F/I (SFX.) เสียงฝนตก 

เสียงดนตรีบรรเลงประกอบ
ละครบุพเพสนันิวำส F/O

2. 5s
นกัแสดงคนท่ี1นัง่บดยำเพื่อ
บรรเทำอำกำรเจบ็คอ

M.L.S.
มีเสียงไอ F/I (SFX.)เสียงคนก ำลงับด

ยำ F/O

3 5s นกัแสดงคนท่ี2เดินเขำ้มำหำ
นกัแสดงคนท่ี1

M.L.S.
“ เจำ้ก ำลงัท ำอะไรอยู่
หรือ ”

F/I (SFX.) เสียงคนก ำลงับด
ยำF/O



ล าดบั เวลา ภาพ ลกัษณะภาพ ค าบรรยายภาพ ดนตรี/เสียงประกอบ

4. 6s นกัแสดงคนท่ี1 มีอำกำรเจบ็คอ M.L.S.
“ ขำ้ก ำลงับดยำ ขำ้เจบ็คอมำหลำยวนั
แลว้ ” มีเสียงไอ

F/I (SFX.)เสียงคนก ำลงั
บดยำF/O

5. 12s.
นกัแสดงคนท่ี2 ถือขวด 
Propoliz

Zoom In

“ เจำ้ลองใชน่ี้สิ propoliz mouth sp
ray สเปรยจ์ำกธรรมชำติ ผสมสำร
สกดัpropoliz เขม้ขน้ ปรำศจำก
น ้ำตำล ไร้สำรกนับูด ช่วยบรรเทำ
อำกำรเจบ็คอ และแผลร้อนในใน
ปำก”

F/I (SFX.)เสียงนก
ร้อง F/O



ล ำดับ เวลำ ภำพ ลักษณะภำพ ค ำบรรยำยภำพ ดนตรี/เสียงประกอบ

6. 2s.
นกัแสดงคนท่ี1 ท ำหนำ้

สงสยั

M.L.S.
“แลว้มนัใชอ้ยำ่งไรเล่ำ” F/I (SFX.)เสียงนก F/O

7. 6s.
นกัแสดงคนท่ี2ถือขวด
Propoliz

M.S.
“เพียงแค่เจำ้เปิดฝำ แลว้ฉีด
เขำ้ปำก2-3คร้ัง ลองใชดู้สิ”

F/I (SFX.)M.V.O.เสียง
เปิดฝำPropoliz F/O

8.
4s. นกัแสดงคนท่ี1 ฉีดPropoliz

เขำ้ปำก2คร้ัง
Zoom In “อ้ืม หอม เยน็ นุ่ม ชุ่มคอ”

F/I (SFX.)เสียง“อ้ืม หอม 
เยน็ นุ่ม ชุ่มคอ”F/O



ล ำดับ เวลำ ภำพ ลักษณะ

ภำพ
ค ำบรรยำยภำพ ดนตรี/เสียงประกอบ

9. 5s.
นกัแสดงคนท่ี2 ส่งกล่อง Propoliz
ใหน้กัแสดงคนท่ี1 

M.S.

นกัแสดงคนท่ี2 
“น่ี ขำ้ใหเ้จำ้
กลบัไปใชท่ี้เรือน
ดว้ยนะ”

F/I (SFX.) เสียงนก F/O

10. 5s.
นกัแสดงคนท่ี1 รับกล่อง Propoliz
จำกนกัแสดงคนท่ี2

M.S.
นกัแสดงคนท่ี1
“ขอบน ้ำใจเจำ้
มำก”

F/I (SFX.) เสียงนกF/O

11. 5s กล่อง Propoliz Mouth Spray Zoom In -
F/I (SFX.)เสียงดนตรี
บรรเลงประกอบละคร
บุพเพสนันิวำส F/O



ส่ือใหม่(ใบปลวิ)

เจาะกลุ่มร้าน

ขายยา และโรงพยาบาล

ประชาสัมพนัธ์องค์กรในรูปแบบของใบปลวิ

ด้านหลงัด้านหน้า

ข้อมูล
เช่น แหล่งที่มา
สรรพคุณ
ประโยชน์

รูปผลติภณัฑ์



CSR

AFTER PROCESS

จดักิจกรรมผำ่นทำงเฟสบุค๊ ทวติเตอร์หรืออินสตำแกรม 
ติด #ก ำลงัใจในควำมเงียบ #Propoliz โดยใหผู้เ้ขำ้ร่วมกิจกรรมอดัคลิป
วดีิโอ ควำมยำว1-2 นำที ในหวัขอ้ “ก ำลงัใจในควำมเงียบ” คือ กำรให้
ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมฝึกใชภ้ำษำมือจำกค ำท่ีอยำกใหก้ ำลงัใจผูท่ี้มีภำวะหู
หนวกแต่ก ำเนิด และท ำกำรกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำรบริจำค 1ไลค์
เท่ำกบั 1 บำท 1 แชร์ เท่ำกบั 3 บำท 

01



กติกา
1. ผูท่ี้เขำ้ร่วมกิจกรรมตอ้งมีผลิตภณัฑ ์Propoliz วิดิโอ
2. ท ำกำรแทก็เพื่อนในเฟซบุค๊ 3 คน เพื่อท ำกิจกรรมน้ีต่อ

หมำยเหตุ : สำมำรถดูท่ำภำษำมือในกำรใหก้ ำลงัใจผูป่้วยภำวะหูหนวกโดยก ำเนิดไดท่ี้ Fanpage Propoliz



Gantt’s Chart

ส่ือ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

spot

Video

CSR.

ใบปลิว

ช่วงฤดูฝน – หนาว เดอืนพฤษภาคม ถงึ ตุลาคม ระยะเวลา 6 เดอืน



งบประมำณ

Spot radio 30 s.

100,000

BTSและMRT
2 เดือน

เวลำ 17.40 – 17.55 น.

Ads. TVC.

308,000

BTSและMRT
2 เดือน

CSR.

60,000

“โครงกำรก ำลงัใจใน
ควำมเงียบ”

ใบปลิว

20,000
ประชำสมัพนัธ์

ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบ
ของใบปลิวใหก้ำรร้ำน
ขำยยำตวัแทนจ ำหน่ำย

ทัว่ประเทศ

รวม 450,000 บาท



รายช่ือ

1. นางสาวกนิษฐา นิลมาก เลขที่ 23

2. นางสาวปัญญาพร แซ่โง้ว เลขที่ 24

3. นางสาววชัราพร สุทธวรีีสรรค์ เลขที่ 25

4. นางสาวญาณศิา โปร่งสละ เลขที่ 26

5. นางสาวณฐศิลป์ เรืองสิทธิรัชต์ เลขที่ 29



Thank you




