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บทคดัย่อ 

โครงการสร้างสรรคก์ารตลาดเชิงเน้ือหาเพ่ือสร้างการรับรู้สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์
วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างการรับรู้หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
นวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์มหาวทิยาลยัรังสิต ใหก้บันกัเรียนและนกัศึกษาท่ีสนใจ 2.เพื่อใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจในหลกัสูตร การเรียนการสอน และอาชีพหลงัจากส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร และ 3. เพื่อทดสอบประสิทธิผล
ของส่ือและเน้ือหาท่ีสร้างสรรคข้ึ์นในโครงการ โดยมีกระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1.ขั้นตอนการสืบคน้
ขอ้มูล 2.ขั้นตอนวิเคราะห์ขอ้มูล 3.ขั้นตอนการก าหนดประเด็นในการท าเน้ือหา 4.ขั้นตอนการสร้างสรรคเ์น้ือหา และ 
5.ขั้นตอนการทดสอบผลงาน ทั้ งน้ีมีผลงานการสร้างสรรค์เน้ือหาได้แก่ 1.Video Content จ านวน 1 เร่ือง 2.Photo 
Content จ านวน 20 รูป  3.Photo Album Content จ านวน 4 อัลบั้ ม  4.Story Telling Content จ านวน 2 เร่ือง  และ
5.Sharing Content จ านวนตามความเหมาะสม ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดน้ าผลงานไปทดสอบกบัผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมาย
แลว้พบว่า เน้ือหามีความน่าสนใจ ให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และสามารถส่ือสารแนวคิดหลกัท่ี
ตอ้งการได ้และควรเพ่ิมเติมในส่วนของบรรยากาศในการเรียนในสาขาวชิา รวมถึงค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรดว้ย 
 
ค ำส ำคญั: การตลาดเชิงเนือ้หา สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์ 
 

Abstract 
 The objectives of project, “Creating Content Marketing to Build Awareness for College of Communication 
Arts’s Department of Innovative Advertising and Creative Media, Rangsit University”, are 1) to raise awareness among 
high school and university students of Innovative Advertising and Creative Media Program, College of Communication 
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Arts, Rangsit University. 2 )  to provide knowledge and understanding of Innovative Advertising and Creative Media 
Program and professions after graduation, and 3) to evaluate the effectiveness of the media content created by the 
project by following 5 steps of process including related data review, data analysis, big idea for content creation, content 
creation, and the final work evaluation. In this project, the created works include 1) 1 set of video content, 2) 20 content 
photos, 3) 4  sets of content photo albums, 4) 2  sets of content storytelling, and 5) the appropriate amount of content 
sharing. According to the evaluation of the created works by experts and target audiences, the content is interesting, 
informative and useful for the targets as well as expectedly communicable in term of its theme. However, the learning 
environment and the total course fee should be included in the content project. 
 
Keywords: Content Marketing, Department of Innovative advertising and creative media. 

 
1. บทน า 
 การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) คือการตลาดรูปแบบหน่ึงท่ีอาศยัการสร้างเน้ือหา ท่ีมีประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหลายติดตามเน้ือหาของแบรนด ์และเกิดความพึงพอใจจากสาระประโยชน์ท่ีไดจ้าก
แบรนด์ จนน าไปสู่ความนิยมในแบรนด์นั้น หรืออาจน าเสนอสินคา้ในเน้ือหาได ้โดยไม่ใชค้วามพยายามหรือยดัเยีย
ดการขายสินคา้จนมากเกินไป  

ทั้งน้ีคุณลกัษณะของเน้ือหาท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 1. Valuable คือมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั 
ไม่ใช่ เนน้คุณค่าต่อองคก์รเพียงเท่านั้น 2. Relevant โดยจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัทั้งสินคา้และกลุ่มเป้าหมาย 3. Consistent 
ตอ้งมีความสอดคลอ้งกันทั้ งในด้านการออกแบบ และระดับภาษาท่ีใช้ เพ่ือไม่ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสับสน 
นอกจากน้ีเน้ือหาท่ีดีอาจจะตอ้งมีองคป์ระกอบเพ่ิมเติมอีกหลายประการอนัไดแ้ก่ 1. สร้างความเพลิดเพลินใหก้บัผูท่ี้เขา้
มาอ่านหรือรับชม 2.มีความสม ่าเสมอในการน าเสนอ 3. มีความจริงใจท่ีจะสร้างคุณค่าใหก้บักลุ่มผูรั้บสารอยา่งแทจ้ริง 

จากคุณลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการท าการตลาดเชิงเน้ือหานั้ นสามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าหลาย
ประเภท โดยเฉพาะสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มเป้าหมายจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในการตดัสินใจมากกวา่การโฆษณาแบบปกติ 
ไม่วา่จะเป็นการให้ขอ้มูลสินคา้ผา่นการเล่าเร่ือง (Story telling) การรีวิวสินคา้ (Review) หรือการน าช่วงหน่ึงของชีวิต
ผูบ้ริโภคมาผูกโยงแตะตอ้งสัมผสักบัสินคา้ (Slice of life) ซ่ึงในปัจจุบนัเราจะเห็นไดว้า่มีสินคา้หลากหลายประเภทท่ี
ท าการตลาดโดยอาศยัเน้ือหา เช่น ผลิตภณัฑต์่าง ๆของธนาคาร โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เคร่ืองส าอาง ฯลฯ หรือแม้กระทัง่
สถาบนัการศึกษาก็ตาม 
 ในปี พ.ศ. 2561 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ได้มีการปรับปรุงหลกัสูตร และมี
แผนพฒันาสาขาวชิาตามนโยบายของวทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิตทั้งในดา้นการจดัการเรียน การสอน โดย
ในการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ีมีการเปล่ียนช่ือหลกัสูตรเป็น หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการ
โฆษณาและส่ือสร้างสรรค์ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยปรับตัวตามสภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมโฆษณาในปัจจุบนั  
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ในการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรพร้อมกบัช่ือหลกัสูตรในคร้ังน้ี มีความแตกต่างจากเดิมไป ค่อนขา้งมาก ท าให้
นกัเรียนและนักศึกษาท่ีสนใจหรืออยากจะศึกษาเก่ียวหลกัสูตรดงักล่าว ไม่รู้จกัหรือ คุน้เคยกบัช่ือหลกัสูตรใหม่และไม่
ทราบวา่ หลกัสูตรนวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์คือหลกัสูตรท่ีพฒันามาจาก หลกัสูตรวิชาการโฆษณา ของ
มหาวทิยาลยัรังสิต รวมไปถึงกบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ในปัจจุบนัท่ีอตัราการเกิดลดลง มหาวิทยาลยัรัฐบาลมีพ้ืนท่ี
ส าหรับรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน ท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของนกัศึกษาเขา้ใหม่ 

ผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดในการท าการตลาดเชิงเน้ือหา เพื่อน าเสนอสาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือ
สร้างสรรค์ โดยเน้นการสร้างเน้ือหาในเฟสบุคเพจ (Facebook Page) เป็นหลกั ทั้งน้ีเพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าในช่ือ
สาขาวิชาใหม่ และอาจจะน าไปสู่การตดัสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรคไ์ดใ้น
อนาคต 

 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างการรับรู้หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์
มหาวทิยาลยัรังสิต ใหก้บันกัเรียนและนกัศึกษาท่ีสนใจ 

2.2 เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร การเรียนการสอน และอาชีพหลงัจากส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร 
2.3 เพื่อทดสอบประสิทธิผลของส่ือและเน้ือหาท่ีสร้างสรรคข้ึ์นในโครงการ 

 
3. กระบวนการด าเนินงาน 

3.1 ขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
3.1.1 ขอ้มูลเปรียบเทียบระหว่าง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา(หลกัสูตรเก่า) และ 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์(หลกัสูตรใหม่) 
3.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็กมธัยมปลาย และผูป้กครอง โดยได้

ท าการศึกษาขอ้มูลความตอ้งการของกลุ่มเด็กมธัยมปลายและผูป้กครอง เพ่ือวเิคราะห์ถึงขอ้มูลท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการ
ในการตดัสินใจเรียนต่อในระดบัมหาวทิยาลยั 

3.1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์การตลาดของสถานศึกษาในปัจจุบนั 
3.2 ขั้นตอนวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
3.2.1 วเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7 P’s) 
3.2.2 วเิคราะห์ SWOT analysis 
3.2.3 วเิคราะห์ Consumer Insight 

 3.3 ขั้นตอนการก าหนดประเด็นในการท าเน้ือหา 
3.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์เน้ือหา ทั้งน้ีผูศึ้กษาก าหนดการสร้างสรรค์เน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 1.Video Content 

จ านวน 1 เร่ือง 2.Photo Content จ านวน 20 รูป 3.Photo Album Content จ านวน 4 อัลบั้ ม 4.Story Telling Content 
จ านวน 2 เร่ือง และ5.Sharing Content จ านวนตามความเหมาะสม 
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3.5 ขั้นตอนการทดสอบผลงาน  
เม่ือได้เน้ือหาตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ผูศึ้กษาจะน าเน้ือหาไปทดสอบกบัผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการสร้างสรรค์

เน้ือหา จ านวน 1 คน และกลุ่มเป้าหมายของโครงการน้ีจ านวน 10 คน ไดแ้ก่ กลุ่มเด็กมธัยมปลาย 5 คน กลุ่มผูป้กครอง 
3 คน และกลุ่มนกัศึกษา 2 คน เพื่อทดสอบประสิทธิผลของเน้ือหาท่ีสร้างสรรคข้ึ์น 
 
4. ผลการด าเนินงาน 
 ผลงานวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) และ SWOT พบวา่ สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณา
และส่ือสร้างสรรค ์มีจุดแข็งท่ี เป็นหลกัสูตรท่ียืดหยุ่นตามผูเ้รียน สามารถปรับตวัให้เขา้กบัอุตสาหกรรมโฆษณาใน
ปัจจุบันและอนาคต ทั้ งน้ีผูท่ี้จบจากสาขาวิชานวคักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักโฆษณา นักออกแบบ นักการตลาด หรือน าความรู้ไปประยกุต์ให้ในการประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั  
 ผลจากการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายพบวา่ 1. กลุ่มเป้าหมายนกัเรียนมธัยมศึกษา กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการ
ใชชี้วติประจ าวนัคือการไปโรงเรียน ท าใหเ้จอเพ่ือนและอาจารยท่ี์เป็นปัจจยัในการเลือกศึกษาต่อระดบัมหาวทิยาลยั และ
ส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นมีผลต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัรุ่นอยา่งมาก เน่ืองจากสามารถเขา้ไปศึกษา หาขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจ
อย่างง่ายดาย ท าให้ช่องทางออนไลน์นั้นเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีจะส่งสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและยงัดึงดูด
ความสนใจไดม้าก กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาเป็นกลุ่มท่ีเม่ือไดรั้บแรงบนัดาลใจจากบุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบก็จะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเป็นอย่างมาก หากได้เห็นตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และมีความรู้สึกว่าส่ิงท่ีตนเอง ช่ืนชมนั้นมนั
สามารถเป็นไปไดจ้ริง ทั้ งน้ีครอบครัวก็มีส่วนส าคญัต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพราะการตดัสินใจจะตอ้งผ่าน
ครอบครัวก่อน 2. กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มผูป้กครอง โดยพฤติกรรมของกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับ   
บุตร หลาน และคนในครอบครัวโดยจะมีกระบวนการตดัสินในท่ีละเอียดอ่อนกวา่กลุ่มเป้าหมายแรก โดยพฤติกรรมของ
ผูป้กครองในเร่ืองการเรียนต่อของบุตรหลานพบวา่ มีการพูดคุยกบัเพื่อนร่วมงานหรือญาติพ่ีน้องท่ีมีประสบการณ์ตรง
เพ่ือเก็บขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเรียน การสอน สังคม ค่าใชจ่้ายในมหาวิทยาลยั และในปัจจุบนัการศึกษาขอ้มูลผ่าน
ส่ือออนไลน์นั้นเป็นไปไดง่้ายสาหรับ กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว โดยขอ้มูลท่ีตอ้งการจากอินเตอร์เน็ตไดแ้ก่ สาขาวิชาชีพท่ี
รองรับเม่ือจบการศึกษา ฐานเงินเดือน คุณภาพของมหาวิทยาลยั เพ่ือน ามาตดัสินใจวางแผนการเรียนต่อของบุตรหลาน 
และเพื่อเตรียมแผนส ารองเม่ือบุตรหลาน พลาดการสอบเขา้มหาวทิยาลยัรัฐบาล และมกัจะเปรียบเทียบคุณภาพและราคา
ระหวา่งมหาวทิยาลยัรัฐและเอกชน วา่ความแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใดทั้งเร่ืองคุณภาพและค่าเล่าเรียน 

ขั้นตอนการสร้างสรรคเ์น้ือหา ผูศึ้กษาไดก้ าหนดการสร้างเน้ือหาเป็นเวลา 2 เดือน ไดแ้ก่ เดือนเมษายน และ 
พฤษภาคม ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 1 เน้ือหาและก าหนดระยะเวลาการน าเสนอ 

เดือน สัปดาห์ที่ เน้ือหา จ านวนเน้ือหา 

เมษายน 1 
IAM คืออะไร 1 photo 
IAM เป็นอะไรไดบ้า้ง?? 1 album 
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เดือน สัปดาห์ที่ เน้ือหา จ านวนเน้ือหา 
จบ IAM แลว้ไปอยูท่ี่ไหน?? 1 album 
IAM Business Owners 1 photo 

2 

Word of IAM (Innovative Advertising) 1 photo 
IAM Quote 1 photo 
Q&A รวมค าถามสุดฮิต และค าตอบจากผูมี้ประสบการณ์ 1 photo 
รีวิว ประสบการณ์เรียน IAM ม.รังสิต 1 story 

3 
Creative Vs Marketing 1 photo 
IAM Quote 1 photo 
Word of IAM (Production house/In house) 1 photo 

4 
One day with IAM 1 Video 
IAM Quote 1 photo 
Q&A รวมค าถามสุดฮิต และค าตอบจากผูมี้ประสบการณ์ 1 photo 

พฤษภาคม 

1 

5 วิชาเด็ดใน IAM 1 album 
IAM Skill 1 photo 
ซ่ิวมา.. ท  าไมตอ้ง IAM 1 story 
IAM Quote 1 photo 

2 
IAM Quote 1 photo 
4 ทฤษฎี ติดตวัตั้งแต่ปี 1 ยนัท างาน 1 photo 
Q&A รวมค าถามสุดฮิต และค าตอบจากผูมี้ประสบการณ์ 1 photo 

3 
IAM Dream Team 1 photo 
IAM Quote 1 photo 
Word of IAM (Key message) 1 photo 

4 
Word of IAM (Innovation Advertising) 1 photo 
IAM รีวิว เก่งมวา๊กกกกกกก 1 album 
Q & A รวมค าถามสุดฮิต และค าตอบจากผูมี้ประสบการณ์ 1 photo 

 

การสร้างสรรคเ์น้ือหา 
 4.1 Video Content : One day with IAM 
 One day with IAM จะเป็นเร่ืองราวการติดตามชีวติเด็ก IAM ใน 1 วนั ซ่ึงจะเร่ิมจากตอนเชา้ตั้งแต่ต่ืนนอน วา่
ท าอะไรบา้งก่อนท่ีจะมาเขา้เรียนวชิาต่าง ๆ ใน IAM โดยจะน าเสนอให้เห็นวิถีชีวติ ไลฟ์สไตล ์ของเด็ก IAM พร้อมกบั
บรรยากาศในห้องเรียน เป็นการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายว่า ถา้เขา้มาเรียน IAM จะพบกบัวิถีชีวิตอย่างไร สังคมใน
รูปแบบไหนบา้ง พร้อมกบัเทคนิครับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
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4.2 Photo Content ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบเน้ือหาประเภทรูปภาพไวท้ั้งส้ิน 20 เน้ือหา ทั้งน้ีจะยกตวัอยา่งเพียง 6 
เน้ือหาเท่านั้น ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2 แสดงตวัอยา่งเน้ือหาประเภทรูปภาพ 

Photo Caption Objective 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมการ
โฆษณาและส่ือสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น
หลกัสูตรท่ีถูกพฒันาให้มีการสอดคล้องกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั เพ่ือให้น้อง ๆ ไดพ้ฒันาศกัยภาพ ในการสร้างสรรค์
งานโฆษณาและส่ือต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก สามารถน าไปประยกุตใ์ช้ไดท้นักบั
กระแสดิจิทลั และนวตักรรมใหม่ๆ น้อง ๆ คนไหนสนใจ
สามารถInbox มาถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากพ่ีๆ ไดเ้ลยจา้ 

เน้ือหาดงักล่าวมีวตัถุประสงคคื์อ ตอ้งการ
ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่า IAM คืออะไร ยอ่
มาจาก อะไร เปิดสอนท่ีไหน และสอน
อะไร ให้สร้างการรับรู้และเข้าใจทั้งหมด
ภายใน1ภาพ โดย Caption ก็คือท่ีมาของ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการ
นวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลยัรังสิต 

 

หลักสูตร IAM เป็นหลักสูตรท่ีเน้นพัฒนาศักยภาพให้
นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ วิจยั 
วางแผนดา้นกลยทุธ์การโฆษณาและส่ือสร้างสรรคท่ี์แปลก
ใหม่ โดยความสามารถท่ีนักศึกษาจะไดรั้บการฝึกฝนและ
พฒันาอยา่งแน่นอนคือ  
1.ความสามารถดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 
2.ความสามารถการคิดวิเคราะห์  
3.ความสามารถดา้นการวางแผนและกลยทุธ์  
โดย 3 ทกัษะน้ีสามารถน าไปต่อยอดในการท างานสายงาน
ต่าง ๆ รวมไปถึงการประกอบ ธุรกิจส่วนตวัอีกดว้ย 

เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับวตัถุประสงค์
ข อ งห ลัก สู ต ร นิ เท ศศ าส ตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัรังสิต หรือ IAM 
ท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือฝึกฝนและพฒันา ศกัยภาพ
ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด
วิเคราะห์ วิจยั วางแผนด้านกลยุทธ์ การ
โฆษณาและส่ือสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่ใช้
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 

3 ทฤษฎีท่ีอยูย่งคงกระพนัใชไ้ดใ้นทุกโปรเจคตั้งแต่ปี 1 ยนั
ปี 4 เรียนจบก็ยงัใช้อยู ่Product Price Place Promotion ตอ้ง
มา Strengths Weaknesses Opportunities Threats ต้องได้
สร้างแบรนด์ สร้างสรรค์งานโฆษณาเอาอยู่ โปรเจคยาก
ขนาดไหนก็หนีไม่พน้ 3 ทฤษฎีน้ีเช่ือพ่ี พ่ีเรียนมา : D 

เพื่อให้ความรู้และเทคนิคการท าโปรเจคท่ี
เก่ียวข้องการการสร้างแบรนด์ หรือการ
สร้างสรรค์ งานโฆษณาใน IAM เป็นการ
บอกเล่าผ่านความจริงท่ีว่า ไม่ว่าโปรเจค
ไหนก็มักจะใช้ 3 ทฤษฎี น้ี  ให้บุคคลท่ี
สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรของเรา
ไดรู้้จกัทฤษฎีท่ีถูกจบัมาใช้บ่อย ท่ีสุดและ
ยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง
ทั้ง 3 ทฤษฎี 

 

Q: ศิษย์เก่ า IAM ส่วนใหญ่จบไปเป็นอะไรกัน? จาก
ผูป้กครองท่านหน่ึง  
A : ส่วนใหญ่ก็จะใช้ความรู้ท่ีเรียนมาน าไปประกอบอาชีพ
ตามความถนัดของตนเองครับ ท างานในบริษัทต่างๆ 
ทางดา้นการตลาด บางคนอาจจะท างานไม่ตรงสายงาน แต่
ก็ใช้วิชาความรู้ท่ีได้จากการเรียนโฆษณา ไปประยุกต์ใช้
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Photo Caption Objective 
กบังานท่ีตนเองท าอยู่ และก็มีหลายคนไปประกอบอาชีพ
ส่วนตัวคือเปิด บริษัทของตนเองผลิตส่ือให้กับองค์กร   
ต่างๆ - อาจารย ์พรหมพงษ ์แกว้ดวงเด่น 

 

ถา้อาจารยใ์ห้เวลาท าโปรเจค 2 อาทิตย ์แลว้เราท าตั้งแต่วนั 
แรกท่ีได้รับโจทย ์เราจะเหน่ือยทั้ง 2 อาทิตย ์ แต่ถ้าเราท า  
2 วนัสุดทา้ย เราจะเหน่ือยแค่ 2 วนั และเราจะท าไม่ทนั..  
#เผา 

สร้างความบนัเทิง สีสันภายในเพจ โดยจะ
คดัเอาค าคม ไม่วา่จะเป็นนกัศึกษา อาจารย ์
บุคคลากรใน IAM เป็นการสร้างการรับรู้
ถึงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านภาษาของ 
IAM 

 

ศพัท์วนัละค า IAM อยากให้งานของเราแตกต่าง เป็นท่ีน่า
จดจ าต้องหา “ Key Message” แก่นส าคญัของส่ือสารทุก
ชนิด ใช้ในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายให้เกิดความ
เขา้ใจและรู้ถึงขอ้ดีของส่ิงท่ีเราตอ้งการส่ือสาร 

ให้ความรู้เก่ียวกบัคIAM กบัค าศพัทต่์าง ๆ
ท่ีควรรู้ในหลักสูตร ส าหรับผูท่ี้สนใจจะ
เขา้ศึกษาและผูท่ี้กาลงัศึกษาอยู ่

 

 4.3 Photo Album Content ผู ้ศึกษาได้ออกแบบเน้ือหาประเภท Photo Album ไวท้ั้ งส้ิน 4 อัลบั้ ม ทั้ งน้ีจะ
ยกตวัอยา่งเพียง 1 อลับั้มเท่านั้น ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3 แสดงตวัอยา่งเน้ือหาประเภทอลับั้มรูป 

ภาพในอลับ้ัม Caption 
- IAM here! (IAM จบแลว้ไปอยูท่ี่ไหน) :  มาตามหาชาว IAM กนัจา้จบแลว้ไปไหนกนันะ ?? 

 

Ad Agency หรือท่ีไดย้นิกนัติดหูคือ Agency House คือบริษทัตวัแทนโฆษณา บริษทัวางแผนส่ือ 
และบริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เรียกง่ายๆก็คือ บริษัทรับท าโฆษณา โดยใน 
Agency จะมี 3 สายงานหลกัๆคือ -AE ฝ่ายขายและบริการลูกคา้ -Strategic planning จะท าการ
วิจยัและวางแผนการตลาด ก าหนดทิศทางการโฆษณา ซ่ึงเป็นเร่ือง กลยทุธ์และเทคนิคทางการ
ส่ือสารการตลาดล้วน ๆ -Creative จะเป็นฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา มีทั้ง Art Director และ 
Copywriter 

 

Production House มีหนา้ท่ีเตรียมงานการผลิตทั้งหมด ท่ีส่งต่อมาจาก Agency เรียกง่ายๆวา่ 
Production House คือฝ่ายผลิต ตอ้งถ่ายท าหนงัโฆษณา และงานดา้นกราฟฟิกต่าง ๆ ไม่ไดมี้ส่วน
ในการคิดกลยุทธ์วางแผนส่ือโดยใน Production House จะมีฝ่ายท างานมากมายตั้งแต่โปรดิว
เซอร์, ฝ่ายอาร์ต,พร็อพ,เส้ือผา้,แคสต้ิง ฯลฯ 
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ภาพในอลับ้ัม Caption 

 

In House Agency คือองค์กรท่ีมีบริษัทโฆษณาเป็นของตนเอง โดยมี ฝ่ายการตลาด ส่ือสาร
องคก์ร ฝ่ายออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณาในภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยหนา้ท่ีหลกัก็คือ วางแผนและผลิตส่ือให้กบับริษทัต่าง ๆ เท่าท่ีบุคลากรจะสามารถด าเนินการ
ได้ แต่ถา้มีงานท่ีมีความซับซ้อน ตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านจริง ๆ ก็จะตอ้งติดต่อบริษทัท่ีมี
ความช านาญมาด าเนินการแทนในจุดนั้น 

 

เห็นค าวา่ Home อยา่เพ่ิงตกใจวา่ จบ IAM แลว้นอนอยูบ่า้นเฉยๆนะ ไม่ใช่ ๆ ๆ ๆ หลกัสูตร IAM 
นั้นได้ถ่ายทอดวิชาประสบการณ์ความรู้ ให้สามารถประกอบอาชีพอิสระ ไปปรับใช้หรือเป็น 
เจา้ของธุรกิจ โดยใชท้กัษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ช่างสงัเกต และการสร้างส่ิงใหม่ 

  

4.4 Story Telling ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบเน้ือหาประเภทการเล่าเร่ืองไวท้ั้งส้ิน 2 เน้ือหา ทั้งน้ีจะยกตวัอยา่งเพียง 1 
เน้ือหาเท่านั้น ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4 แสดงตวัอยา่งเน้ือหาประเภทการเล่าเร่ือง 

เน้ือหาประเภทการเล่าเร่ือง 
1260 Days of IAM ประสบการณ์ชีวิตมหาลยักบั IAM 

ใช่ค่ะ ดิฉันคือเด็กรอบหลงัแอด ท่ีอยากจะเรียนคณะนิเทศเม่ือผลแอดมิชชัน่ออกมาก็พบว่า ติด!นิเทศ แต่.. ตอ้งดั้นดน้ไป
เรียนถึงท่ีภาคเหนือ และหลงัจากนั้นชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมไปตลอดกาล เพราะ ท่ีบา้นอยากให้ไปกลบับา้น ขอ้เสนอน้ีจึงเกิดข้ึน อยาก
เรียนเอกชนท่ีไหนไปเลือกมาแลว้กนั เด๋ียวช่วยกนัส่ง เอาล่ะ!  

Day 1หลงัจากท่ีเดินเขา้ไปสมคัรสาขาโฆษณาท่ี ม.รังสิตเรียบร้อยแลว้ ท่ีเลือกสาขาน้ีในตอนนั้นก็เพราะว่า อยากเป็นครีเอ
ทีฟ ลองดูแลว้กนัวา่ไหวมัย๊ ถา้ไม่ไหวก็ยงัยา้ยสาขาได ้พอเขา้ไปเรียนในเทอมแรกก็พบวา่ สาขาน้ีไม่ธรรมดาว่ะ! ในปีแรกเราไดเ้รียน
ทั้ง การตลาด กราฟฟิก ได ้Present งานแบบท่ีไม่เหมือนท่ีเคยท าสมยัมธัยม ทุกอยา่งดูเปิดกวา้ง และทุกคนพร้อมจะรับฟังในส่ิงท่ีเราจะ
ส่ือสารออกไป ไม่มีใครมองว่า เราแปลกแถมเรายงัจดัตารางเรียนไดเ้องอีก น่ีเลยจดัไปค่ะ เรียน 4 วนัพอ ส่วนในเร่ืองของรับนอ้งท่ีน่ีก็
มีนะ แต่พ่ีๆเคา้เคารพการตดัสินใจของพวกเรา ถา้ใครไม่สะดวกเขา้ก็ไม่เป็นไรจา้า เพราะเราก็แทบไม่เขา้เหมือนกนัเน่ืองจากไม่ไดอ้ยู่
หอ ซ่ึงทั้งเพ่ือนๆพ่ีๆก็เขา้ใจ ไม่โดนแบน ถือวา่ผา่นในเร่ืองของสงัคม  

Day 365 เขา้สู่ปีท่ี 2 กบัการเรียนโฆษณา ปีน้ีบอกเลยวา่สนุกมากกก เพราะมีการเรียนวิชาสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ีไดท้  าอะไร
ท่ีไม่เคยท ามาก่อน แถมยงัสนิทกบัเพ่ือนๆมากข้ึน งานโหดขนาดไหนก็สู้ไปดว้ยกนั แมจ้ะเป็น งานเด่ียว เพ่ือนว่าสู้แลว้ อาจารยสู์้กว่า 
บา้นช่องไม่กลับ รอตรวจงานทุกคนจนกว่าจะผ่าน ในปีน้ีอยากให้ทุกคนท่ีก าลงัจะเขา้เรียนสาขาน้ีบริหารจดัการเร่ืองเวลาดี ๆ นะ 
เพราะเทอมน้ีอาจารยจ์ะฝึกเราให้คิดงานเร็ว ถา้อยากมีโอกาสไดค้ะแนน สู้! “สั่งวนัน้ี พรุ่งน้ีตอ้งได”้ น่ีก็บา้อยากเอาชนะ ป่ันงาน คิด
งานทั้งคืน จนแทบไม่มีเวลาให้วิชาอ่ืน การได ้A น้ีมานั้น อาจตอ้งแลกดว้ย C วิชาอ่ืน ซ่ึงไม่ดีนะ อยา่ท าแบบเรา 5555  

Day 730 ปี 3 แลว้จา้ เป็นปีแห่งการเลือกเสรี ตวัโท ใด ๆ อยากเรียนอะไร? ไปสายไหนทางไหน? ปีน้ีเลือกให้ดี เพราะเรา
สามารถลงเรียนวิชาต่างคณะ ต่างสาขาได ้(ยกเวน้ แพทย ์เภสัช ใดๆนะใจเยน็ก่อน)อยากรู้เร่ืองอะไร สนใจเร่ืองไหน สามารถเขา้ไป
ถามท่ีคณะวา่เปิดให้ลงเป็นเสรีไดม้ัย๊ ส่วนตวัโท ตอ้งอยูใ่นคณะตวัเองเท่านั้นเดอ้ ปีน้ีก็ชิว ๆ ไดเ้รียนอะไรท่ีเราสนใจ และมีเวลาไปหาท่ี
ฝึกงานท่ีเหมาะกบัตวัเองอีก  
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เน้ือหาประเภทการเล่าเร่ือง 
Day 1095 เร่ิมตน้ปีน้ีดว้ยการฝึกงานจา้ เราฝึกงานท่ีนางแมวป่า บริษทัของ คุณโอปอล ์นัน่เอง ซ่ึงเราเลือก ฝึก Digital Media 

online content ไม่น่าเช่ือว่า ส่ิงท่ี IAM ให้เรานั้นจะท าให้ตอนเราไปฝึกงาน ไม่ล  าบากพวกพ่ีๆเคา้ตอ้งสอนงานเลย เพราะทุกอยา่งท่ีเรา
ไดเ้รียนมาตั้งแต่ ปี1-ปี3 ทั้งหมดคือไดใ้ช้ในการท างานจริง เราไดท้  างานจริง ๆ น่ีกลบัมา Present ฝึกงานดว้ยความมัน่ใจเกิน 100 ไม่
กลวัอะไรเลยจา้  

สุดทา้ยแลว้ วนัน้ีวนัท่ี 1260 จากสาขาการโฆษณา ไดเ้ปล่ียนเป็น สาขานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์ตอ้งบอกว่า
รู้สึกเสียดายเหมือนกนัท่ีเพ่ิงเปล่ียนตอนเราก าลงัท าเล่มจบ เพราะเช่ือวา่น้อง ๆ รุ่นต่อไปจะไดอ้ะไรมากกวา่ท่ีเราไดแ้น่นอน ซ่ึงท่ีเราได้
ก็คือเยอะมาก ๆ แลว้ ตอนน้ีทุกอยา่งใหม่ข้ึน เป็นสาขาท่ีเก๋ข้ึน แต่ไม่ว่าจะเป็น AD หรือ IAM ทั้งสองก็เป็นสาขาวิชาท่ีรวม ศาสตร์และ
ศิลป์อยา่งลงตวั และทุกทกัษะท่ีไดจ้ากท่ีน่ีไป รับรองวา่ตอ้งไดใ้ชใ้นอนาคตอยา่งแน่นอน 
  

4.5 Share Content ผูศึ้กษาจะแชร์เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาฯ จากเพจต่าง ๆไดแ้ก่ AD Addict , 
Marketeer Online , Ads of the world 
 
5. การทดสอบผลงาน 
 ผูศึ้กษาไดน้ าผลงานการสร้างสรรคเ์น้ือหาไปทดสอบกบัผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมายก่อนน าไปใชง้านจริง
ดงัน้ี ประเมินผลงานโดยคุณวิภาณี ชีลัน่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาดด้วยเน้ือหาในสถานศึกษา 1 คน, กลุ่มเป้าหมาย
นกัเรียนมธัยมศึกษา 5 คน ,กลุ่มเป้าหมายนกัศึกษา 2 คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูป้กครอง 3 คน พบวา่ 1. ผูเ้ช่ียวชาญ
ให้ความเห็นว่าเน้ือหาภายในเพจ สามารถถ่ายทอดประเด็นหลกัท่ีผูจ้ ัดท าตอ้งการจะส่ือสาร มีเน้ือหาครอบคลุม       
(ผลประเมินความน่าสนใจอยูใ่นระดบั 4 จาก 5 คะแนน) 2. นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 5 คน เห็นตรงกนัว่า 
ไดรั้บประโยชน์จากคอนเทนต์ดงักล่าว และท าให้รู้จกัสาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์ หรือ IAM 
มากข้ึน (ผลประเมินความน่าสนใจอยูใ่นระดบั 4.6 จาก 5 คะแนน) 3. กลุ่มนกัศึกษาใหค้วามเห็นวา่ อยากทราบเพ่ิมเติม
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมระหว่างการเรียน ข้ึน (ผลประเมินความน่าสนใจอยู่ใน   
ระดับ 3.5 จาก 5 คะแนน) และ 4. กลุ่มผูป้กครองให้ความเห็นสอดคลอ้งกับกลุ่มนักศึกษา และอยากให้เพ่ิมขอ้มูล
เก่ียวกบัความมัน่คงทางอาชีพและฐานเงินเดือนของสายอาชีพท่ีกล่าวไปในเน้ือหา (ผลประเมินความน่าสนใจอยูใ่น
ระดบั 4.6 จาก 5 คะแนน) 
 
6. อภิปรายผล 
 เน้ือหาท่ีน าเสนอนั้นสามารถเขา้ใจไดใ้นประเด็นท่ีท าการส่ือสาร การให้ขอ้มูลค่อนขา้งครบถว้น แต่ยงัขาด
ในส่วนของค่าใชจ่้ายของหลกัสูตร บรรยากาศในการเรียนการสอน โดยอาจเพ่ิมเป็นวีดีโอสั้น หรือภาพถ่ายการเรียน
การสอนท่ีสนุกสนาน ซ่ึงจะสามารถสร้าง Passion ให้กบัผูท่ี้สนใจได ้ในขณะท่ีกลุ่มเป้าหมายนกัเรียน-นกัศึกษาอยาก
ให้ลงลึกในรายละเอียดการเรียนให้มากกวา่น้ี และควรมีเกมส์ให้เล่น และกลุ่มผูป้กครองอยากให้ระบุถึงสายงานท่ีท า
ไดเ้ม่ือจบการศึกษา และฐานเงินเดือนใหช้ดัเจน  
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7. สรุป 
ผลงานการสร้างสรรคก์ารตลาดดว้ยเน้ือหาน้ีไดใ้ห้ประโยชน์ ความรู้และมีความน่าสนใจซ่ึงส่งผลให้สร้าง

การรับรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์หรือ IAM มากข้ึน 
และยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีตรงตามวตัถุประสงค์ ส่วนท่ีตอ้งแกไ้ข คือในส่วนของ Artwork        
ท่ีอาจจะมีตัวหนังสือมากเกินไปท าให้ขาดความน่าสนใจ และยงัขาดในเร่ืองของภาพถ่าย วิดีโอ หรือภาพจาก
บรรยากาศในการเรียน การสอนจริงท่ีจะเป็นตวัสร้างความน่าสนใจของหลกัสูตรดงักล่าวให้เพ่ิมมากข้ึน ตามขอ้มูลท่ี
ไดจ้ะการประเมินประสิทธิผลเบ้ืองตน้กบักลุ่มเป้าหมายก่อนน าไปเผยแพร่(Pre-Launch Test) 
 ในส่วนของ Artwork เน่ืองจากการสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ีมีทีมงานไม่เพียงพอ ท าให้งานภาพประกอบ
ส่วนใหญ่ตอ้งใชก้ารจ าลอง(Mock up) แทน ท าใหไ้ม่สามารถน าเสนอแนวคิดไดเ้ตม็ท่ี 
 ทั้งน้ีผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ควรท าวิจยัเชิงประมาณเพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อให้ได้ขอ้มูลในการวางแผนผลิตผลงานท่ีชัดเจนและครบถว้น รวมถึงท าวิจัยเชิงประมาณเพื่อทดสอบ
ประสิทธิผลของงานสร้างสรรคห์ลงัจากท่ีน าส่ือไปใชง้านแลว้(Post-Launch Test) 
 

8. กติตกิรรมประกาศ 
 ผูศึ้กษาขอขอบคุณ คุณวิภาณี ชีลัน่ เจา้หน้าท่ีฝ่ายส่ือสารองคก์ร มหาวทิยาลยัรังสิต ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิต
เน้ือกา ในสถานศึกษา ในการให้ค  าแนะน าส าหรับแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานในอนาคต และขอขอบคุณผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในการวิเคราะห์ประเมินผลงานโครงการ และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีควรใส่
เพ่ิมเติมลงไป เพ่ือน าไปพฒันาผลงานในอนาคต 
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