บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “การจัดกิ จกรรมพิเศษ กรณี ศึกษากิ จกรรมการบรรยายพิเศษ เชิ งเสวนา
หัวข้อ “ สื่ อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ.
2561 ผูศ้ ึกษาได้กาหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องไว้ดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์
2.3 การกาหนดกลยุทธ์สร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy)
2.4 ขั้นตอนในการทาโฆษณา
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมพิเศษ
ในประเทศไทย คาว่ากิจกรรมพิเศษ (Special Event) มักจะถูกใช้ทบั ศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ว่า “อี เวนท์” หรื อ “อี เวนต์” จนเป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไปทั้งในแวดวงวิชาการ นักการตลาด นัก
สื่ อสารการตลาด หรื อสื่ อมวลชน หากแปลความหมายตามพจนานุกรม Lexitron (ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ, 2552) แล้วจะหมายถึง เหตุการณ์สาคัญการแข่งขันกีฬา
หรื อผลลัพธ์ นักวิชาการฝั่ งตะวันตกมากมายที่พยายามจะให้ความหมายของคาว่าอีเวนท์ดงั เช่ น
Getz (2007: 18) บอกว่าอีเวนท์หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งและสถานที่หนึ่ง
(an
occurrence at a given place and time) หรื อกลุ่มของเหตุการณ์พิเศษ (a special set of circumstances)
หรื อเหตุการณ์ที่สาคัญหรื อน่าจดจา (a noteworthy occurrence) นอกจากนี้ในงานเขียนของ Getz ยัง
ใช้คาว่า Planned events เพื่อเจาะจงหมายถึงกิ จกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อหวังผลเฉพาะอย่าง ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจวัฒนธรรม สังคมและสิ่ งแวดล้อมซึ่ งกิจกรรมที่จดั ขึ้นนั้นต้องผ่านการคิดและวางแผนมา
อย่างดีจดั ขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่ งที่ร่วมกันของกิจกรรม
เหล่านี้คือความต้องการสร้างหรื อมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรื อประสบการณ์ร่วม
ของกลมผูช้ มหรื อผูเ้ ข้าร่ วมงาน (Getz, 2007: 21) ซึ่ งการสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงานนั้น
เป็ นประเด็น ที่ ส าคัญ ในการท าการตลาดและการสร้ า งแบรนด์เ พราะองค์ก รต้อ งการจะสร้ า ง
ประสบการณ์ ที่จาเป็ นในการสนับสนุ นให้เกิ ดทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์เพื่อเพิ่มการบริ โภค (Getz,
2007: 11)
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เมื่อคนไทยพูดถึงอีเวนท์น้ นั โดยส่ วนใหญ่ยงั ใช้อย่างสับสนจากการทบทวนวรรณกรรม
ต่างๆ สามารถสรุ ปได้วา่ อีเวนท์ของคนไทยสามารถหมายถึงกิจกรรมใน 4 แง่มุม คือ
1. อีเวนท์ที่มาจากคาว่า Special Event หรื อกิจกรรมพิเศษ
2. อีเวนท์ที่หมายถึง Event Marketing หรื อการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (เกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน, 2549, 2555) ซึ่ งบางครั้งก็จะแปลว่าการทากิจกรรมทางการตลาด (ธี รพันธ์ โล่ห์
ทองคา, 2545)
3. อีเวนท์ที่อาจหมายถึง Marketing Event ซึ่งอาจแปลได้วา่ กิจกรรมเพื่อการตลาด
4. อีเวนท์ที่หมายถึงได้ท้ งั Special Event และ Event Marketing
จะเห็นได้ว่า คาว่าอีเวนท์ (Event) ยังไม่มีคาจากัดความภาษาไทยที่ชดั เจน เมื่อเอ่ยถึงการ
จัด อี เ วนท์ผูฟ้ ั ง ก็ จ ะคิ ด ไปถึ ง กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รต่ า งๆ ที่ จ ัด ขึ้ น เป็ นพิ เ ศษเพื่ อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง คาๆ นี้ ถูกใช้อย่างกว้างขวาง ทาให้คนส่ วนใหญ่ทึกทักเอาว่าเข้าใจ
ความหมายของคานี้ แล้วจนกระทั้งทาให้เกิดการใช้คานี้ กนั อย่างสับสนเมื่อวิเคราะห์ถึงความหมาย
ของกิจกรรมใน 4 แง่มุมอย่างละเอียดมีดงั นี้
1. อีเวนท์ทีมาจากคาว่า Special Event
หากจะเจาะจงไปที่ ค าว่ า Special Event หรื อ กิ จ กรรมพิ เ ศษนั้น Goldblatt (1997: 2)
ให้ความหมายไว้ว่า “เป็ นช่วงเวลาที่พิเศษสาหรับการเฉลิมฉลอง ด้วยการจัดพิธีการ (Ceremony)
และพิธีกรรม (Ritual) เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน”
กิ จ กรรมพิเศษ หรื อ Special Events คื อกิ จ กรรมทุ กรู ปแบบ ไม่ ว่าจะเป็ นกิ จ กรรมเพื่อ
สันทนาการ (Leisure Events) เช่ นกี ฬา หรื อกิ จกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Events) เช่ นศิลปะ
การเฉลิมฉลอง หรื อกิจกรรมสาหรับองค์กร (Oganisational Events) เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการขาย
การเมื อง หรื อกิ จกรรมส่ วนบุคคล (Personal Events) เช่ นงานแต่งงาน เป็ นต้น Shone and Parry
(2004)
จากมุมมองนี้ สามารถสรุ ปได้ว่าอีเวนท์ในความหมายของกิจกรรมพิเศษนั้น คือกิจกรรม
ทุกรู ปแบบที่จดั ทาขึ้นหรื อสร้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะขึ้นอยูก่ บั ผูจ้ ดั กิจกรรมพิเศษนั้นๆ
2. อีเวนท์ที่หมายถึง Event Marketing หากจะพูดถึงคาว่าอีเวนท์ในความหมายของ Event
Marketing นั้น Goldblatt (1997: 5) ระบุว่าเป็ นการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักรู ้และ
โน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือสิ นค้าหรื อใช้บริ การ
อีเวนท์มาร์ เก็ตติ้ง ว่าคือ “การสื่ อสารการตลาดผ่านกิ จกรรม” ซึ่ งหมายถึง “เครื่ องมือ
สื่ อสารที่นา แบรนด์ไปสู่ กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์
ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยตัวเขาเองผ่านทางรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส” ทาง Unilever (อ้างถึงใน
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เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน, 2555: 55) มองว่าอีเวนท์มาร์เก็ตติ้ง“เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ทาให้แบรนด์มี
ชี วิต ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้รับประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ (Event marketing is the tool to
bring your brand to life, giving the total brand experience to your target audience.)” (เกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน , 2555)
ให้คาจากัดความคาว่า Event Marketing ซึ่ งในขณะนั้นแปลว่าการตลาดเชิ งกิ จกรรมว่า
หมายถึงเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดชนิ ดหนึ่ งที่สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคโดยตรงด้วยการจัดกิจกรรม
พิเศษหรื อเหตุการณ์พิเศษ เพื่อที่จะสื่ อสารแบรนด์และเสริ มสร้างความเป็ นเอกลักษณ์รวมถึงสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์ (วิลสา กลางณรงค์ , 2543)
จากความหมายข้างต้น อาจจะสรุ ปได้ว่า คาว่า Event Marketing นั้นหมายถึง “แนวคิด”
ทางการสื่ อสารการตลาดที่ ใช้การจัดกิ จ กรรมพิเ ศษเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการตลาด นั่น คื อการ
สื่ อสารแบรนด์รวมทั้งการสื่ อสารให้รู้จกั และโน้มน้าวใจเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งสร้าง
เอกลัก ษณ์ แ ละภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้กับ แบรนด์ดัง นั้น หากจะแปลค าว่า Event Marketing ว่า “การ
สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ตามคานิยามของเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ก็คงจะได้
3. อี เ วนท์ที่ อ าจหมายถึ ง Marketing Event เมื่ อ พู ด ถึ ง ค าว่ า อี เ วนท์ม าร์ เ ก็ ต ติ้ ง (Event
Marketing) แล้วก็จะมีคาว่า มาร์เก็ตติ้งอีเวนท์หรื อ Marketing Event ที่จะทาให้คนทัว่ ไปสับสนได้
Wood (2009: 248) ได้นิยาม Marketing Event ไว้ว่า “หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่ช่วยในการ
ท าการตลาดสิ นค้ า บริ การ ความคิ ด สถานที่ หรื อบุ ค คล ( Any event that helps market
aproduct/service, idea, place or person)
แบรนด์เอเจนซี่ ระดับโลก กล่าวว่า Marketing Event คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นสด (Live) ที่ทา
ให้ผูเ้ ข้าร่ วมงานมี ปฏิ สัมพันธ์กับสิ นค้าหรื อแบรนด์แบบเผชิ ญหน้า (Face-to-face) ตัวอย่างเช่ น
การประชุม สัมมนา กิจกรรมระดมทุน การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ นิทรรศการการแถลงข่าว การประกวด
เป็ นต้น Jack Morton Worldwide (2006 อ้างถึงใน Wood, 2009: 248-9 )
จากความหมายด้านบน พอจะสรุ ปได้ว่า หากพดถึ ง Marketing Event แล้วจะหมายถึง
“กิ จกรรม” ที่จดั ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมนั้นมี
ปฏิสัมพันธ์กบั แบรนด์สินค้าหรื อบริ การได้โดยตรงซึ่ งหากจะให้คาแปลกับ Marketing Event แล้ว
น่าจะแปลได้วา่ “กิจกรรมทางการตลาด”
4. อีเวนท์ทีหมายถึงได้ท้ งั Special Event และ Event Marketing
การสื่ อ สารการตลาดผ่ า นกิ จ กรรม (Event Marketing) และการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษ
(Special Event) นั้น เป็ นเรื่ องเดียวกัน เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น พัฒนามาจากเครื่ องมือของ
การประชาสัมพันธ์ที่ใช้กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่ อสารองค์กรแต่เมื่อกิจกรรมพิเศษถูกนามาใช้ใน
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กิ จ กรรมการตลาดเพื่อสื่ อสารเกี่ ย วกับ สิ น ค้าหรื อบริ ก ารก็ก ลายเป็ น Event Marketing หรื อการ
สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม ดังนั้นจึงอาจสรุ ปได้ว่า คาว่าอีเว้นท์เมื่อเป็ นมุมมองของกิจกรรมเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ก็จะหมายถึง Special Event และหากพูดในมุมมองของการสื่ อสารการตลาด ก็
จะเป็ น Event Marketing (ธีรพันธ์ โล่ทองคา ,2546)
มุมมองนี้ คล้ายกับของ Preston (2012) ที่เห็นว่า ปั จจุบนั นี้ นกั การตลาดหันมาใช้กิจกรรม
พิเศษมากขึ้นเพื่อที่จะสื่ อสารแบรนด์ของตนเอง รวมทั้งทาให้แบรนด์ของตนเองใกล้ชิดกับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทาให้กิจกรรมพิเศษนั้น กลายเป็ นการสื่ อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรม หรื อ Event Marketing นอกจากนี้ Steve Winter (สัมภาษณ์ใน Preston, 2012: 8) ประธาน
บริ ษทั Brotman Winter Fried Communications เอเจนซี่ ดา้ นการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนสัมพันธ์
และการส่ งเสริ มการตลาดของประเทศสหรัฐอเมริ กาก็ยงั ใช้คาว่ากิจกรรมพิเศษ หรื อ Special Event
เมื่ อ กล่ า วถึ ง กิ จ กรรมพิ เ ศษในบริ บ ทของการประชาสัม พัน ธ์ แ ละยิ่ง มองว่า กิ จ กรรมพิ เ ศษเป็ น
องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ (Strategic element) ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการทางานประชาสัมพันธ์
มุมมองสุ ดท้ายนี้มองว่าความหมายของกิจกรรมหรื ออีเวนท์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั บริ บทที่นาไปใช้
หากเป็ นงานด้านการประชาสัมพันธ์ก็จะหมายถึ งกิ จกรรมพิเศษ หรื อ Special Event แต่หากใช้
กิจกรรมเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารทางการตลาด ก็จะหมายถึงการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม
หรื อ Event Marketing นัน่ เอง
หากนาความหมายของอีเวนท์จากทั้งสี่ มุมมองมาสรุ ปร่ วมกัน ก็คงจะกล่าวได้ว่ากิจกรรม
พิเศษหรื อ Special Event นั้น เป็ นการจัดกิ จกรรมทุกรู ปแบบที่จดั ขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อให้เป็ น
เหตุการณ์ที่สาคัญและน่ าจดจา โดยผ่านการคิดและวางแผนมาอย่างดีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
บางอย่างที่องค์กรกาหนดขึ้น โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์
ซึ่ งกิจกรรมพิเศษนี้ หากใช้ในมุมมองของนักประชาสัมพันธ์ก็จะหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กร
(Corporate Event) และหากน าไปใช้เ พื่อ ตอบสนองการสื่ อ สารการตลาดก็จ ะเป็ นกิ จ กรรมทาง
การตลาด (Marketing Event) ที่ จ ัด ขึ้ น ภายใต้แ นวคิ ด การสื่ อ สารการตลาดผ่า นกิ จ กรรม (Event
Marketing) ซึ่ งกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวกบองค์กรและการตลาดนั้น ก็มีวตั ถุประสงค์เพื่อสื่ อสารแบรนด์
ตั้งแต่ แบรนด์องค์กรตลอดจนแบรนด์สินค้าหรื อบริ การ
คาว่าอีเวนท์ที่ได้ทบทวนมาข้างต้น ทาให้สามารถสรุ ปหาความหมายของคาว่าอีเวนท์ที่
เหมาะสมกับงานนี้ได้รวมทั้งเลือกที่จะใช้คาว่า “กิจกรรมพิเศษ” เพื่อหมายความถึง “อีเวนท์” ต่างๆ
ที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สารแบรนด์อ งค์ก รและแบรนด์สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารขององค์ก รภาคธุ ร กิ จ อี ก ด้ว ย
(วราภรณ์ ฉัตราตชาต , 2556)
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ (Image) มีความสาคัญ ต่อการประชาสัมพันธ์มากเนื่ องจากประชาสัมพันธ์
เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับ ภาพลักษณ์และเป็ นงานที่มีส่วนเสริ มสร้างภาพลักษณ์ต่อหน่วยงานสถาบัน
หรื อองค์ก ร ให้มีภ าพลัก ษณ์ ที่ดี (Good Image) ต่ อความรู ้ สึก นึ ก คิ ด ของประชาชน เพื่อผลแห่ ง
ชื่อเสี ยงความเชื่อศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อองค์กรหรื อสถาบัน (วิรัชลภิรัตนกุล , 2540, หน้า 81)
ความหมายของคาว่า ภาพลักษณ์จึง หมายถึง ภาพที่เกิ ดขึ้นในใจ (Mental Picture) ของ
คนเราอาจเป็ นภาพที่ มี ต่ อ สิ่ งมี ชี วิ ต หรื อไม่ มี ก็ ไ ด้ เ ช่ น ภาพที่ มี ต่ อ บุ ค คล (Person) องค์ ก ร
(Organization) ฯลฯ และภาพดังกล่าวนี้ อาจจะเป็ นภาพ หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งสร้างให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ
เราหรื ออาจเป็ นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได้
Kotler (2000, p. 533) ปรมาจารย์ดา้ นการตลาดอธิ บายถึงคาภาพลักษณ์ (Image) ว่าเป็ น
องค์รวมของความเชื่อความคิดและความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งทัศนคติและการ
กระทาใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่ งนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสู งกับภาพลักษณ์ต่อสิ่ งนั้นๆ
Jefkins (1993, pp. 21-22) นักประชาสัมพันธ์ชาวอังกฤษได้อธิ บายภาพลักษณ์ต่อองค์กร
ธุ รกิ จไว้ว่าภาพลักษณ์ ต่อบริ ษทั หรื อภาพลักษณ์ ต่อองค์กรธุ รกิ จ (Corporate Image) คือภาพของ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ งซึ่ งหมายรวมทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู ้จกั เข้าใจและได้มี
ประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรนั้นส่ วนหนึ่ งกระทาได้โดยอาศัยการนาเสนออัต
ลัก ษณ์ ข ององค์ก ร (Corporate Identity) ซึ่ งปรากฏแก่ ส ายตาคนทั่ว ไปได้ง่ า ยเช่ น สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ องแบบ ฯลฯ
Anderson and Rubin (1986, p. 53) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็ นการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับ
องค์กรทั้งหมดโดยองค์กรก็เปรี ยบเทียบเสมือนคน ซึ่ งย่อมจะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ต่างกัน
การสร้างภาพลักษณ์เป็ นแนวคิดที่องค์กรธุ รกิจต่างตระหนักถึงความสาคัญอย่างสู ง โดยพยายาม
พัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์อย่างเป็ นระบบ จากเดิมที่อาศัยการประชาสัมพันธ์เป็ นเครื่ องมือ
หลักมาเป็ นการประยุกต์และผสมผสานกลยุทธ์การสื่ อสารหลากหลายรู ปแบบ โดยใช้เทคนิ ควิธี
ต่ างๆ อย่างเป็ นเอกภาพเพื่อสนับสนุ นการด าเนิ นงานสู่ เป้ าหมายภาพลัก ษณ์ ที่พึงประสงค์ของ
องค์กรโดยแบ่งภาพลักษณ์ออกเป็ น 6 ลักษณะ คือ
1. ภาพลัก ษณ์ เ ป็ นสิ่ งที่ ถูก จ าลองขึ้ น มา (An Image is Synthetic) ไม่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ แต่ เกิ ดจากการวางแผนที่ ประกอบกันขึ้น มา เพื่อตอบสนองวัตถุ ประสงค์บางอย่างที่
ก าหนดไว้เช่ น วัตถุ ประสงค์ของการประชาสัมพัน ธ์ดังนั้น ภาพลัก ษณ์ จึงเกิ ดจากการวางแผน
ประชาสัมพันธ์การกาหนดกระบวนการและกลยุทธ์ต่างๆ เป็ นอย่างดีและขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์
และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์การสิ นค้าหรื อบริ การที่ประชาชนได้รับ และสิ่ งเหล่านี้ จะก่อตัวขึ้น
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เป็ นความประทับใจ ซึ่ งอาจจะเป็ นความประทับใจที่ดีหรื อไม่ดีก็ได้แล้วแต่พฤติกรรมขององค์การ
หรื อการผลิตสิ นค้าหรื อให้บริ การขององค์การ
2. ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เชื่ อถือได้ (An Image is Believable) เป็ นการสร้างภาพในใจของ
คนเราเกี่ยวกับ บุคคลองค์การสถาบันหรื อสิ่ งต่างๆ ให้มนั่ คงเป็ นที่ยอมรับโดยอยู่บนพึ้นฐานของ
ความน่าเชื่อถือซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่สุดการสร้างภาพลักษณ์จะไม่เกิดผลใดๆ ถ้าไม่มีความน่าเชื่ อถือ
ในบุคคลหรื อองค์การสถาบันนั้น
3. ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่อยูน่ ิ่ งและรับรู ้ได้ (An Image is Passive) ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
ไม่ขดั แย้งกับความเป็ นจริ งถึ งแม้ว่า ภาพลักษณ์ จะไม่ใช่ ความเป็ นจริ งแต่ภาพลักษณ์ จะต้องถูก
นาเสนออย่างสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับความเป็ นจริ งนั้น คือ ปรัชญา นโยบายการ
ดาเนินงาน การประพฤติปฏิบตั ิรวมทั้งคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
4. ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เห็นได้ชดั เจน (An Image is Vivid and Concrete) ภาพลักษณ์เป็ น
สิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นจากสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งอาจเรี ยกได้ว่า เป็ นการสร้าง
จินตนาการรู ปธรรมเพื่อให้ตอบสนองดึงดูดใจ และความรู ้สึกทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจนต่อกลุ่ม
ประชาชน จะต้องชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจและจดจาและมีความแตกต่างจากกัน ทาให้สื่อความหมาย
ได้ครบถ้วนตามต้องการ
5. ภาพลัก ษณ์ ต ้อ งเป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก ท าให้ ดู ง่ า ยแก่ ก ารเข้า ใจและแตกต่ า ง (An Image
isSimplified) ซึ่ งต้องชัดเจน ง่ายแก่การทาความเข้าใจและจดจา มีความแตกต่างที่โดดเด่น แต่สื่อ
ความหมายได้ครบถ้วนตามต้องการเช่ น เครื่ องหมาย (Logo) คาขวัญ (Slogan) ซึ่ งก็คือการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้มีความโดดเด่นแตกต่างนั้นเอง
6. ภาพลัก ษณ์ มี ค วามหมายและแง่ มุ ม (An Image is Ambiguous) เป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้กล่าวคือเราสามารถเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ดีเป็ นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรื อเปลี่ยนจาก
ภาพลัก ษณ์ ที่ไ ม่ ดี เ ป็ นภาพลัก ษณ์ ที่ดี ไ ด้อนั เนื่ องมาจากสภาพการณ์ ภ ายในหรื อ ปั จ จัย ภายนอก
องค์การมากระทบ ดังนั้น องค์การต่างๆ จึงต้องมีการสารวจภาพลักษณ์ปัจจุบนั ขององค์การอย่าง
สม่าเสมอเพื่อจะได้ทราบว่าภาพลักษณ์ต่อองค์การเป็ นอย่างไร รวมถึงสิ นค้าและบริ การด้วยเพื่อจะ
ได้ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา หรื อ แก้ไ ขภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ อ ยู่ คู่ อ งค์ก าร สิ น ค้า และบริ ก ารตลอดไป
ภาพลักษณ์ในบางครั้งอาจเป็ นสิ่ งที่ดูเหมือนกากวม มีลกั ษณะที่ก้ ากึ่งระหว่างความคาดหวังกับความ
เป็ นจริ งมาบรรจบกันสรุ ปว่า ภาพลักษณ์จะเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความประทับใจเพื่อให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อ และถู ก ยอมรั บจากสาธารณชน ซึ่ งภาพลัก ษณ์ จะมี
ส่ ว นผสมของมิ ติ ส่ ว นตัว (Private) และมิ ติ ส าธารณะ (Public) เพื่ อ ให้เ กิ ด ภาพลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว
(Private Image) โดยที่มีส่วนร่ วมกันในแง่ของความเป็ นภาพลักษณ์สาธารณะ (Public Image)
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2.3 การกาหนดกลยุทธ์ สร้ างสรรค์ งานโฆษณา (Creative Strategy)
เป็ นเคล็ดลับซึ่งนามาใช้เป็ นจุดขายเพื่อสร้างจุดเด่นให้กบั สิ นค้า สร้างสรรค์โฆษณาที่ดีซ่ ึง
ตรงประเด็น ง่ าย ชัดเจน และบรรลุวตั ถุประสงค์ในการสื่ อสารไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย จนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความเห็ นถึงปั จจัยในการพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์การ
สร้างงานโฆษณาดังนี้
1. ทาโฆษณาไปทาไม (Why do we advertising?) เพื่อกาหนดจุดมุ่งหมายของการโฆษณา
(Purpose of advertising) เป็ นการสร้างอารมณ์ต่างๆ (Mood) เพื่อกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดพฤติกรรม
ต่างๆ เช่น อารมณ์อยาก รับประทาน (Eating Mood) อารมณ์อยากเล่น (Playing Mood) อารมณ์อยาก
นอน (Sleeping Mood) เป็ นต้น สาเหตุที่ ต้องตอบด้วยกิริยานั้น เพราะว่าคากิริยาจะเป็ นตัวกาหนด
ความพร้อมของอารมณ์ (Mood) ของการโฆษณา ให้ผูบ้ ริ โภค มารับประทาน ขับรถ สนุกสนาน
ซักผ้า ฯลฯ เพราะหลักการของการโฆษณาจะต้องสร้างความพร้อมของอารมณ์ (Mood) เพื่อกระตุน้
ผูบ้ ริ โภคให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ
2. ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who is the target group?) คา ตอบของคาถามนี้ คือ การกาหนด
กลุ่มเป้ าหมาย(Target group) ในการโฆษณาจะต้องทราบว่าจะสื่ อสารกับใครที่เป็ นผูร้ ับข่าวสาร
และต้องทราบถึงกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ ผูซ้ ้ื อ (Buyer) ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ (Influencer) ผู ้ใ ช้ (User) ผู ้มี บ ทบาทในการให้ โ ฆษณาได้เ ข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย
(Gatekeeper) และผู ้ต ัด สิ นใจให้ ซ้ื อ (Decision Maker) เพื่ อ ให้ ส ามารถสื่ อสารไปได้ ต รงกั บ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
3. ใช้ จุ ด ขายอะไร (What is the selling point?) จุ ด ขายด้ า นจิ ต วิ ท ยาและกายภาพ
ประกอบด้วย จุดเด่น(Feature) และผลประโยชน์ (Benefit) ของสิ นค้า ในการโฆษณาจะต้องมุ่งขาย
ผลประโยชน์ ข องสิ น ค้า (Product’sbenefit) ให้ กับ กลุ่ ม เป้ า หมาย ไม่ ใ ช่ ข ายจุ ด เด่ น ของสิ น ค้า
(Product’s feature) จุดเด่นของสิ นค้ามีไว้เพื่อสนับสนุ นจุดขายให้น่าเชื่ อถือ ผลประโยชน์ของตัว
สิ นค้า (Product’s benefit)
4. จะให้การสนับสนุ นอย่างไร (How should we support the selling point ?) คาตอบของ
คาถามนี้ คือ การสนับสนุนด้วยข้อเท็จจริ ง ด้วยบริ บท หรื อลูกเล่นในการออกแบบโฆษณา แบ่งเป็ น
3 ประเภท คือ
4.1 การสนับ สนุ น จุ ด ขายให้น่ า เชื่ อ ถื อ ด้ว ยข้อ เท็จ จริ ง (Factual support) ผูบ้ ริ โ ภค
สามารถเข้าใจง่าย รับรู ้ได้รวดเร็ ว เป็ นการโฆษณาแบบมุ่งขาย (Hard sell) สามารถทาได้ง่าย ชัดเจน
ใช้งบประมาณไม่มาก แต่จะมีจุดอ่อนที่คู่แข่งขันสามารถทาตามได้ง่าย
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4.2 การสนับสนุ นให้น่าเชื่ อถือด้วยบริ บท (สิ่ งที่มีอยู่โดยรอบ) (Contextual support)
การสนับสนุ นด้วยบริ บท อาจจะเป็ นการใช้สภาพแวดล้อมโยงเข้ามาหาสิ่ งที่เราต้องการ โฆษณา
อย่างนี้จะมีความสวยงามขึ้นแต่จะยากต่อการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจุดขายที่เรานามาขาย และ
สิ่ งที่จะนามาประกอบ
4.3 การสนับสนุนจุดขายโดยใช้ลูกเล่นของการโฆษณา (Executional support) คือการ
ใช้ภาพ หรื อ คาพูด ซึ่ งเป็ นลูกเล่นของการโฆษณาสนับสนุนจุดขายโดยไม่ตอ้ งอธิ บาย เมื่อผูช้ มชม
แล้วสามารถทราบได้ทนั ทีว่าจุดขายคืออะไร เป็ นสิ่ งที่ทาได้ยากที่สุด มีภาพพจน์แรงที่สุด และเป็ น
วิธีที่ทาให้โฆษณาได้รับรางวัลมากที่สุด
5. บุคลิกภาพตราสิ นค้าเป็ นอย่างไร (What is the brand personality) คาตอบของคาถามนี้
ก็คือ การกาหนดบุคลิกตราสิ นค้า คาว่าบุคลิกภาพตราสิ นค้า (Brand personality) เป็ นลักษณะของ
สิ น ค้าที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภค คาดหวังว่าจะได้อะไรจากการใช้สินค้า บุ คลิ ก ภาพตราสิ นค้าที่ ดี ตอ้ งมี
ลักษณะ 3 ประการครบถ้วน ดังนี้
5.1 เป็ นสิ่ งที่คงทน (Durable)
5.2 เป็ นบุคลิกภาพที่ทายหรื อคาดหวังพฤติกรรมตอบสนองได้ (Predictable)
5.3 ความกลมกลืน (Coherent)
6. โอกาสจากสื่ อเป็ นอย่างไร (What is the media opportunity?) การกาหนดโอกาสการ
เปิ ดรับข่าวสาร ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่สภาพสมองและจิตใจของผูบ้ ริ โภคจะเปิ ดรับ
ข่าวสารได้ดีที่สุด โดยต้องใช้คาถามที่ว่าที่ไหน (Where?) เมื่อใด (When?) และภายใต้สถานการณ์
อะไร (Under what circumstances?) เช่ น ช่ วงเวลาดึ กจะมี โฆษณาบะหมี่ ก่ ึ งสาเร็ จรู ปมาก เพราะ
สามารถรับประทานได้ง่าย สะดวก ดังนั้นทั้งหมดนี้ กล่าวสรุ ปได้ว่า การที่จะทางานโฆษณาขึ้นมา
นั้นต้องทาให้ตรงประเด็นและชัดเจน มีการวางแผนและกาหนดกลุ่มเป้ าหมายและช่ องทางสื่ อ
ออกมาให้ดีก่อนเพื่อที่จะทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ตรงกับสิ นค้าเรามากที่สุด ซึ่ งโฆษณานั้นทา
มาแล้วต้องคงทนอยูไ่ ด้นาน เป็ นที่จดจาของผูบ้ ริ โภค เมื่อได้ยิน หรื อได้เห็นโฆษณานี้ แล้วต้องนึ ก
ได้ว่าเป็ นของสิ นค้าชนิดนี้ องค์กรนี้ การทาโฆษณาเป็ นการลงทุนเพื่อกระตุน้ ยอดขายและทาให้คน
รู ้จกั และจดจา การทาโฆษณาต้องคิดและวิเคราะห์ออกมาให้ดีที่สุดและพึงพอใจลูกค้ามากที่สุดเป็ น
สิ่ งสาคัญ
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2.4 ขั้นตอนในการทาโฆษณา
โดยรวมแล้วงานสร้างหนังจะผ่าน 5 ขั้นตอน ต่อไปนี้
1.เสนอราคาถ่ายงานกับลูกค้า
2.ประชุมก่อนถ่ายทา
3.ถ่ายหนัง
4.ตัดต่อ
5.Finish หนัง ทาภาพกับเสี ยงให้สมบูรณ์
1. เริ่ มที่ข้นั แรก การเสนอราคา เราจะดูจากผลงานของผูก้ ากับฯต่างๆ ที่คิดว่าเหมาะกับ
งานนั้น ผูก้ ากับฯ บางคนถนัดถ่ายพวกอาหารสวยๆ บางคนก็เก่งในการกากับเด็ก บางคนถนัดหนัง
วิว หรื อหนังตลก หนังประทับใจ เมื่ อเราเลื อกได้ผูก้ ากับฯที่ เ หมาะสม ซึ่ งตัด สิ น จากผลงานใน
Showreel และการว่างรับงานของเขาแล้ว เราจะส่ งรายละเอียดของงานไปให้ สิ่ งที่เราให้เขาเพื่อการ
Quote ราคาก็มี Storyboard สคริ ป ต์ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ของงานนั้น ซึ่ ง เราอาจจะคุ ย กัน ทาง
โทรศัพท์หรื อนัดคุยกันก็ได้ ยิง่ ให้ขอ้ มูลได้มากเท่าไร การ Quote ราคาก็จะยิง่ แม่นยายิง่ ขึ้น หลังจาก
นั้น Studio ต่างๆ ก็จะส่ งค่าทาหนังซึ่งแจกแจงเป็ นรายละเอียดมาให้เรา เราจะดูเปรี ยบเทียบกันแล้ว
เลื อก Quote ที่ เ หมาะสมที่ สุดเสนอลู กค้า ไม่ จ าเป็ นเสมอไปว่า Quote ที่ เหมาะที่ สุดจะต้องเป็ น
Quote ที่ราคาถูกที่สุด
2. ขั้น ต่ อ ไปคื อ Pre-production การเตรี ย มงานก่ อ นถ่ า ยท า ขั้น นี้ ค่ อ นข้า งใช้เ วลา
อาจจะประมาณ 1 สัปดาห์ หรื อ 2-3 เดื อน ขึ้นกับความยากง่ายของงาน อย่างเช่ น การคัดเลือกผู ้
แสดงจานวนมาก หรื อหาที่ถ่ายทาแปลกๆ ซึ่งกว่าจะได้อาจต้องออกไปหาหลายจังหวัด บางครั้งต้อง
ออกแบบฉากใหญ่ มีรายละเอียดจุกจิกที่ตอ้ งให้ลูกค้าตกลงด้วยจึงจะสร้างได้ เหล่านี้ลว้ นแต่ใช้เวลา
รวมทั้งบางทีตอ้ งทดลองทาเทคนิ คภาพใหม่ๆ หรื อไม่ก็อาจต้องสั่งทาเป็ นพิเศษขึ้นมาเพื่องานนั้น
แต่หนังที่ใช้คนแสดงมาพูดคนเดียวไม่มีฉากยุง่ ยากก็พอทาได้ในเวลาอันสั้น สิ่ งสาคัญคือ ต้องให้
เวลาให้พอเพียงกับการเตรี ยมพร้อมเพื่อการถ่ายหนังแต่ละครั้ง เราจะหลีกเลี่ยงการใช้เงินมากและ
การเปลี่ยนแปลงนาทีสุดท้ายได้กด็ ว้ ยการเตรี ยมงานอย่างรอบคอบล่วงหน้าเท่านั้น
สิ่ งหนึ่ งที่สาคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ ก็คือการประชุมก่อนการถ่ายทา เพราะเป็ นโอกาส
เดี ย วเท่ า นั้น ที่ ทุ ก คนที่ เ กี่ ย วข้อ งในงานสร้ า งหนัง Copywriter, Art Director, ผู ก้ ากับ ฯ, ลู ก ค้า ,
Producer, Account Executive ทุกคนจะมารวมกันอยูใ่ นห้องประชุมพร้อมๆกัน เป็ นเวลาที่เราจะถก
กัน ถึ ง รายละเอี ย ด ทุ ก แง่ มุ ม ของหนัง เรื อ งนั้น ตั้ง แต่ เ รื่ อ งผูแ้ สดง, เสื้ อ ผ้า , แบบฉาก, เลื อ กรู ป
Location, อุปกรณ์ประกอบฉาก, การจัดไฟหรื อเทคนิ คภาพ เวลาถ่ายทาสิ่ งที่เราหวังได้รับทางด้าน
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อารมณ์และการแสดงของผูแ้ สดง เป็ นเวลาเหมาะที่สุดที่เราจะได้ตอบปั ญหาลูกค้าและรับรู ้สิ่งที่เขา
ต้องการ เราต้องคานึ งไว้อย่างหนึ่ งว่า เมื่อผมพูดว่าเราจะถ่ายแม่บา้ นในครัว แต่ละคนก็จะวาดภาพ
กันไปแต่ละอย่าง เป็ นแม่บา้ นที่ไม่เหมือนกัน ในครัวที่หน้าตาไม่เหมือนกัน ครัวของคนหนึ่ งอาจ
เป็ นสี ฟ้า อีกคนอาจจะสี เหลือง คนหนึ่ งเห็นแม่บา้ นสาว อีกคนเห็นแม่บา้ นแก่ แต่เรากาลังจะถ่าย
หนังเรื่ องเดียวเท่านั้น จึงจาเป็ นที่ทุกคนในที่ประชุมจะจากกันไปด้วยการมีภาพในใจของหนังที่เรา
จะถ่ายเป็ นภาพเดียวกัน
3. การถ่ายทาแน่ นอน ขั้นนี้ เป็ นหัวใจของงานผลิต แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเหลือให้ตอ้ งพูด
กันมากอีก เพราะทุกอย่างเราได้พูดคุยตกลงกันไปแล้วในขั้น Pre-Production เราเลือกโลเคชัน่ ตก
ลงกันเรื่ องมุมกล้อง การแสดง คุณรู ้กนั แล้วว่าเสื้ อผ้า ของใช้ และฉากหน้าตาเป็ นยังไง เพราะฉะนั้น
สิ่ งที่เราหวังก็คือจะได้นงั่ ดูการถ่ายทาเกิดขึ้นตรงหน้า และเมื่อจบวันถ่ายคุณก็ได้เงินค่าสร้างไปแล้ว
ถึง 80%
4. ขั้นต่อไปคือการตัดต่อ จะเป็ นที่ความยาว 15 /30 / 45 / 60 / 90 วินาที แล้วแต่งานนั้นๆ
การตัด ต่ อใช้เ วลาประมาณ 5 วัน จบลงด้ว ยคุ ณ มี ห นังที่ ตดั ต่ อเป็ นรู ปร่ างสาหรั บฉายให้คนใน
Agency และลูกค้าดู เรี ยกว่า Rough cut หรื อ Double head ซึ่งก็คือการเลือกเอาภาพที่ดีที่สุดมาตัดต่อ
ให้ส อดคล้อ งกัน ให้เ ล่ า message ที่ ต ้อ งการสื่ อ กับ ผูด้ ู เ กี่ ย วกับ ตัว สิ น ค้า ได้อ ย่า งน่ า สนใจและ
สมเหตุสมผล ขั้นนี้หนังโฆษณาของเรายังไม่เรี ยบร้อยดีนกั อาจยังขาดเพลงประกอบ เสี ยงประกอบ
ยังไม่สมบูรณ์ยงั ไม่ใส่ Super ยังไม่มีเทคนิคภาพพวก Fade หรื อ Dissolves ผลการทางานอย่างรัดกุม
ในขั้น Pre-Production จะมาปรากฏในขั้นตัดต่อนี้ได้เหมือนกัน การเตรี ยมงานที่รอบคอบจะช่วยให้
คุณไม่ตอ้ งเผชิญกับสิ่ งที่เราทั้งหลายไม่ตอ้ งการจะได้ยนิ “ผมไม่ได้คิดว่าคุณจะทาอย่างนี้”
5. เมื่องานตัดต่อในขั้นนี้ เสร็ จ คุณก็ได้ใช้เงินค่าผลิตไปแล้วประมาณ 90% เงินที่เหลือจะ
ถูกใช้ไปกับการ Finish หนัง เราจะอัดเสี ยง, Mixเสี ยงเป็ นครั้งสุ ดท้าย, Transfer ภาพลง Video, แก้สี,
ใช้เทคนิคภาพ หรื อ Special Effect ต่างๆ เมื่อ Agency กับลูกค้าตกลงใจกับมาสเตอร์ของหนังที่เสร็จ
สมบูรณ์ เราก็สงั่ Release Tape คือเทปที่กอ้ ปปี้ จากมาสเตอร์ เพื่อส่ งสถานีออกอากาศ

