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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การโฆษณา
การโฆษณาเป็ นการสื่ อสารจูงใจผ่านสื่ อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรื อโน้มน้าวใจให้
กลุ่มลูกค้า หรื อผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย มัน่ ใจว่าสิ นค้านั้นมีความน่าเชื่ อถือและปลอดภัยจึงตัดสิ นใจบริ โภค
สิ นค้าและบริ การ จนไปถึงการชักนาให้ปฏิ บตั ิตามแนวความคิดต่างๆ แต่มีขอ้ แม้ว่าผูโ้ ฆษณาหรื อผู้
อุปถัมภ์จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการสื่ อนั้น ๆ
การโฆษณาเพื่ อชักจูงใจ (Persuasive Advertising)หมายถึ ง การโฆษณาเพื่ อชัก จูงใจจาเป็ นที่
จะต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคคล้อยตามที่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การ สามารถใช้
หลักการดังนี้ คือ
2.1.1 จูงใจให้เกิดความสนใจที่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การ –เช่น เมื่อลูกค้าซื้ อโซฟาจากร้านเราไป
ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และความคุม้ ค่าเพราะโซฟาชิ้นนี้ผลิตจากหนังวัวแท้
2.1.2จูงใจให้เกิ ดความประทับ ใจในสิ นค้าและบริ การ –เราต้องสร้ างความประทับ ใจให้ก ับ
ลูกค้า เช่ น เมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าจากร้านเรา จะได้รับสิ ทธิ พิเศษคือ สามารถนาคูปองใบเสร็ จมาใช้ลด 5%
ในครั้งถัดไป
2.1.3 การสื่ อสารเพื่ อกระตุ ้น ให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความอยากรู ้ อยากเห็ น เร้ าอารมณ์ ก่ อให้ เกิ ด
ความรู ้สึกคล้อยตาม และเกิดความประทับใจในคุณภาพและบริ การ
2.1.4จูงใจให้เกิ ดความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การ –นาจุดเด่นของสิ นค้ามาใช้โฆษณา เช่ น
น้ ายาปรับผ้านุ่มผสมน้ าหอมจากปารี ส ประเทศแห่งน้ าหอม หอมติดทนจนใครๆก็หลงรัก
2.1.5จูงใจให้เกิ ดความภูมิใจในสิ นค้าและบริ การ - การโฆษณาในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะใช้
บุคคลส าคัญ และเป็ นที่รู้จกั มาเป็ นแบบในโฆษณา เช่ น ดารา นักร้ อง เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเห็ นว่า บุ คคล
สาคัญยังใช้สินค้าและบริ การชนิดเดียวกับตน จึงเกิดความภาคภูมิใจเมื่อใช้สินค้าและบริ การนั้น
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2.2 ประเภทของงานการโฆษณา
2.2.1 Brand Advertising
โฆษณาตราสิ นค้า มักจะเน้นเจาะจงสัญลักษณ์รูปภาพที่ให้นึกถึงตัวสิ นค้า โฆษณาประเภทนี้
เหมาะสาหรับสิ นค้าที่เป็ นที่จดจาอยูแ่ ล้วหรื อเป็ นสิ นค้าที่สร้างแบรนด์มายาวนาน
2.2.1 Retail Advertising
การโฆษณาค้า ปลี ก เป็ นการโฆษณาที่ ไ ม่ ไ ด้มุ่ ง ที่ ต ราสิ น ค้า แต่ เป็ นการโฆษณาสถานที่
จาหน่ าย หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิ จขายปลี กเพื่อให้ ผูบ้ ริ โภคมา ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ณ สถานที่ จาหน่ าย
เป็ นการโฆษณา ในท้องถิ่น
2.2.3 Trade Advertising
การโฆษณาทางการค้า (Trade Advertising) เป็ นการสื่ อสารระหว่างผูผ้ ลิ ตกับผูแ้ ทนจาหน่ าย
เพราะถือเป็ นส่ วนแรกและส่ วนสาคัญที่จะแนะนาสิ นค้าจากบริ ษทั ให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เพื่อให้ร้านค้า
มัน่ ใจที่จะรับสิ นค้าไว้ขาย
2.2.4 Professional Advertising
เป็ นการโฆษณาที่มุ่งไปยังบุคคลในวงการวิชาชี พต่างๆเพื่อ จูงใจให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ แนะนา
ลูกค้าของตนให้ซ้ื อสิ นค้า ที่โฆษณา จึงเหมาะกับสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคต้องฟั งความคิดเห็ นหรื อคาแนะนา
จากผูท้ ี่มีความชานาญพิเศษ
2.2.5 Corporate Advertising
เป็ นการโฆษณาที่ มุ่ งเน้น สร้ างภาพลัก ษณ์ ให้ อ งค์ก รหรื อสร้ างการรั บ รู ้ ให้ ภ ายนอกรั บ รู ้ ว่า
องค์กรทาอะไร
2.2.6 การโฆษณาแยกประเภท (Classified Advertising)
เป็ นการโฆษณาย่อยใช้เนื้ อที่ขนาดเล็ก มีแค่เฉพาะข้อความสั้น ๆ หรื ออาจมี ภาพประกอบเรา
จะพบเห็นได้ตามหน้าหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสารเช่น รับสมัครงาน ซื้ อขายสิ นค้าต่างๆ
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2.3ประเภทของอีเว้นท
Sole Eventคื อ เจ้า ของแบรนด์ สิ นค้า หรื อ องค์ ก รที่ เป็ นเจ้า ของแค่ ค นเดี ย ว ตั้ง แต่ ก าหนด
วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่จดั งาน โดยไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งงบประมาณ ทั้ง หมด
มาจากองค์กรหรื อแบรนด์น้ นั ๆ
Joint Eventคือประเภทอีเว้นทที่มีหลายองค์กร หลายแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจมีหนึ่งองค์กร
เป็ นผูจ้ ดั การให้เกิ ดขึ้น และไปเชิ ญหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่ วมงานในรู ปแบบต่างๆ เช่นเข้าร่ วมในฐานะ
สปอนเซอร์ หรื อในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่ งของงาน เช่น งานมอเตอร์ โชว์ที่ค่ายรถต่างๆไปออกบูธเป็ นส่ วน
หนึ่งของงาน
2.4ความสาคัญและความหมายของการโฆษณา
การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่มีบทบาทและความสาคัญมากต่อการทางานธุ รกิจเพราะการ
โฆษณาทาหน้าที่ เป็ นผูช้ ่ วยจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การ โดยการสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อต่างๆ ไปยัง
ผูบ้ ริ โภคเช่น แผ่นพับ ใบปลิว นิตยสารโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ สื่ ออิเลคทรอนิกส์ ป้ ายโฆษณา เป็ น
ต้น ทาให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั และทดลองใช้สินค้าและบริ การ
2.5ลักษณะของการโฆษณา
โฆษณาเป็ นกระบวนการทางด้านสื่ อสารมวลชนประเภทหนึ่ งที่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อจู งใจให้ค นมี ความ
ต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การ หรื อใช้บริ การ โดยอาศัยความจริ งหรื อเหตุผลสมมุติจูงใจให้เกิดความชอบ
ในตัวสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นลักษณะของการโฆษณาจึงมีลกั ษณะที่สาคัญ

