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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนิ นรายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การถ่ายภาพโฆษณาออนไลน์ผา่ นเฟสบุค๊ ”เพื่อ
ศึกษากระบวนการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษา
ในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 ความหมายของการโฆษณา
2.1.1 ความสาคัญและความหมายของการโฆษณา
การโฆษณาเป็ นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ มี บ ทบาทเป็ นอย่า งมากต่ อ การ ด าเนิ นงานธุ ร กิ จ ทั้ง นี้
เนื่ องจากการโฆษณาทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่ วยจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การ โดยการสื่ อสารตราสิ นค้าผ่านสื่ อ
ต่างๆ ไปยัง ผูบ้ ริ โภคเช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ ใบปลิว นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ สื่ ออิเลคทรอนิกส์ ป้ าย
โฆษณา เป็ นต้น ท าให้สินค้า เป็ นที่ รู้จกั และทดลองใช้สิ นค้าและบริ ก าร ได้ใ ห้ความส าคัญในการ
โฆษณาสิ นค้าว่าสามารถทาให้สินค้าจาหน่ ายได้มากขึ้นทั้ง นี้ เพราะเชื่ อในแนวคิดของ การสื่ อสารคือ
ที่มาแห่ งอานาจ (Communication is power) และการนาเสนอให้เป็ นที่รู้จกั จะเป็ นกุญแจสู่ ความสาเร็ จ
(Visibility is a key to success) ในขณะที่ วิไลลักษณ์ ซ่ อนกลิ่ น และ ศิริชยั สุ วรรณประภา ได้กล่าวถึ ง
ความสาคัญของการโฆษณาไว้ 4 ประการได้แก่
1. การโฆษณาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การแจ้ง ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ สิ น ค้า
คุณสมบัติของสิ นค้า ประโยชน์ของสิ นค้าที่ผบู้ ริ โภคจะได้รับ ซึ่ งมีความแตกต่างไปจากสิ นค้าของคู่
แข่งขัน และเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั เกิดความสนใจ อยากได้เป็ นเจ้าของและตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
2. การโฆษณาช่ วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่ องจากการโฆษณามีส่วนช่วย
ให้สินค้าเข้าสู่ ตลาดอย่างกว้างขวาง ทาให้มีการขายมากขึ้ น ความต้องการด้านวัตถุ ดิบ แรงงาน วัสดุ
อุปกรณ์ ต่างๆ มี มากตามไปด้วย ส่ งผลให้มีการจ้างงาน รายได้มีมากขึ้ น โรงงานขยายตัวมากขึ้ น รับ
สมัครพนักงานเพิ่มมากขึ้น
3. การโฆษณาช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชี พของคนในสังคม โดยเฉพาะการช่วยกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา เกิดเป็ นสิ นค้ารู ปแบบใหม่ๆ สู่ ผบู ้ ริ โภค ประชาชนมีรายได้มาก
ขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน
4. การโฆษณาทาให้เกิดการแข่งขันระหว่างธุ รกิจต่างๆ โดยเฉพาะด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาด มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เกิดการแข่งขันในธุ รกิจเกิดผลดีต่อการพัฒนา
ประเทศ
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อย่างไรก็ตาม การโฆษณาเป็ นกระบวนการ (Process) ซึ่ งมีหลายขั้นตอน ต้องใช้ภาษาในการ
แต่ ง เรื่ องประกอบ ใช้เทคนิ ค และแสงสี อย่า งประณี ตสวยงานจึ งจะได้งานที่ ดีออกมา กัล ป์ ยกร วร
กุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช (2551: 3) ได้ให้ความหมายของการโฆษณาคือ การสื่ อสารเพื่อ
การโน้มน้าวใจ เกี่ ยวกับสิ นค้า / บริ การ / ความคิด ที่ มีค่าใช้จ่ายผ่านสื่ อมวลชน (mass media) ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ โดยระบุผโู้ ฆษณาชัดเจน
สมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐอเมริ กาอ้างใน วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 5) ได้ให้ความหมายของ
การโฆษณาคือ รู ปแบบของการเสนอใดๆ ซึ่ งต้องชาระเงิ น และมิได้เป็ นไปในรู ปส่ วนตัว การเสนอนี้
เป็ นการส่ งเสริ ม เผยแพร่ ความคิดเห็ นสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ โดยผูอ้ ุปถัมภ์ที่ระบุไว้ ซึ่ งจากคาจากัด
ความดังกล่าวอาจจะพิจารณา
1. ต้อ งช าระเงิ น (paid form) หมายความว่ า โฆษณาต้อ งมี ก ารช าระเงิ น หรื อ จ่ า ยเงิ น เป็ น
ค่า ตอบแทนในการที่ สิ นค่ า หรื อบริ ก าร ได้รับ การโฆษณาในสื่ อต่ างๆ เช่ น หนัง สื อพิ ม พ์ นิ ตยสาร
วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ เป็ นต้น ทาให้สามารถแยกแยะการโฆษณาออกจากการเผยแพร่ เพราะการ
โฆษณานั้นผูต้ อ้ งการโฆษณาจะต้องจ่ายเงินเพื่อการโฆษณานั้นๆ
2. การเสนอที่ มิได้เป็ นไปในรู ปส่ วนตัว (nonpersonnel presentation) การโฆษณาเป็ นการใช้
แทนการขายโดยพนักงาน ไม่ได้เป็ นการขายโดยพนักงาน ดังนั้นการโฆษณาจึ งเป็ นการใช้เครื่ องมือ
สื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
3. เผยแพร่ ความคิ ดเห็ น สิ นค้า หรื อบริ การ (ideas, goods, or service) การโฆษณาไม่จาเป็ น
จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่จบั ต้องได้ อาจเป็ นการโฆษณาสิ่ งซึ่ งเป็ นการบริ การเช่น บริ การของธนาคาร
บริ ษทั ประกันชีวติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การแก่ผทู ้ ี่คาดหวังว่าจะเป็ น ลูกค้า
4. ระบุ ผู้อุ ป ถัม ภ์ (the identified sponsor) การโฆษณาจ าเป็ นต้อ งระบุ ชื่ อ ผู้อุ ป ถัม ภ์ ห รื อ
ผูส้ นับสนุนไว้ดว้ ย เพราะหากไม่มีการระบุจะทาให้เกิดความสงสัย ขาดความเชื่อถือได้ การไม่ระบุอาจ
มีความเข้าใจผิดเรื่ องการโฆษณาชวนเชื่อ อาจเป็ นข้อมูลที่ถูกบิดเบือน หลอกหลวง ขาดความสุ จริ ตใน
ในการโฆษณาได้
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ลักษณะของการโฆษณา
โฆษณาเป็ นกระบวนการทางด้านสื่ อสารมวลชนประเภทหนึ่ งที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจ ให้คนมีความ
ต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การ หรื อใช้บริ การ โดยอาศัยความจริ งหรื อเหตุผลสมมุติจูงใจให้เกิดความชอบ
ในตัวสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นลักษณะของการโฆษณาจึงมีลกั ษณะที่สาคัญ
1. การโฆษณาเป็ นกิ จ กรรมสื่ อ สารมวลชน (mass media) วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการสร้ า งงาน
โฆษณาก็เพื่อเผยแพร่ ขอ้ เสนอให้แก่ผบู ้ ริ โภคกลุ่ม เป้ าหมายที่เป็ นมวลชนที่สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่
ตามลักษณะของสื่ อสารมวล ชนเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์
2. การโฆษณาเป็ นการสื่ อสารเพื่อการจูงใจ (persuasion) การโฆษณามีวตั ถุประสงค์เพื่อการจูง
ใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ ดังนั้นการโฆษณาจึงจะกล่าวเฉพาะสิ่ งที่ดีๆ เท่านั้นจึงจะสามารถจูงใจได้ ซึ่ ง
บางครั้ งการโฆษณาจะไม่ ก ล่ า วถึ ง ความจริ ง ที่ ไ ม่ ส ร้ า งสิ่ ง จู ง ใจ เพราะจะท าให้ไ ม่ เกิ ดการจู ง ใจกับ
กลุ่มเป้ าหมาย การจูงใจจึงไม่ใช่ การให้ข่าวสาร แต่จะเป็ นการกล่าวแต่สิ่งที่เป็ นจริ งและสร้างแรงจูงใจ
ให้คนคล้อยตามเท่านั้น
3. การโฆษณาเป็ นการจูงใจด้วยเหตุผลจริ ง (real reason) และเหตุผลสมมุติ (supposed reason)
การจูงใจด้วยเหตุผลจริ ง หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณลักษณะ ที่เป็ นประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น
กระเบื้องตราช้างโฆษณาว่าหนากว่ากระเบื้องอื่น ส่ วนการจูงใจด้วยเหตุผลสมมุติ หมายถึ ง การจูงใจ
โดยใช้หลักการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยา เช่น นักกีฬาที่เป็ นแชมป์ รับประทานอาหารเสริ ม
ยีหอ้ A มีความหมายโดยนัยว่า ใครอยากแข็งแรงเป็ นแชมป์ ได้ตอ้ งลองรับประทาน
ความแตกต่ างระหว่างประชาสั มพันธ์ กบั โฆษณา
1) การประชาสั ม พันธ์ อาศัย ทั้ง สื่ อ มวลชนและไม่ ใ ช้สื่ อ มวลชน แต่ ก ารโฆษณาต้อ งอาศัย
สื่ อมวลชน
2) การประชาสัมพันธ์ใช้สื่อที่ตอ้ งจ่ายเงินและไม่ตอ้ งจ่ายเงิน ส่ วนการโฆษณาต้องอาศัยสื่ อที่
จ่ายเงิน
3) การประชาสัมพันธ์มีกลุ่มเป้ าหมายหลายกลุ่ม ไม่ใช่มีเพียงกลุ่มหลักและกลุ่มรองเหมือนการ
โฆษณา
4) การประชาสัมพันธ์มุ่งผลระยะยาว และมักเป็ นผลทางด้านจิตใจ ส่ วนการโฆษณามักหวังผล
ทางด้านธุ รกิจ (ยอดขาย หรื อผลการตลาด) ในช่วงระยะสั้น
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บทบาทหน้ าทีข่ องการโฆษณา
กัล ป์ ยกร วรกุ ลลัฎฐานี ย ์ และพรทิ พ ย์ สัม ปั ตตะวนิ ช (2551: 56-59) ได้อธิ บายบทบาทและ
ความสั ม พันธ์ ข องโฆษณาในทางการตลาดท าให้ เห็ นถึ ง จุ ดเด่ นของ การโฆษณาที่ แตกต่ า งไปจาก
เครื่ องมืออื่นๆ คือความสามารถในการสร้างการตระหนักและรู้จกั สิ นค้า รวมถึ งการวางตาแหน่ งตรา
สิ นค้าให้เข้าไปสู่ ในใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว และทัว่ ถึง และได้สรุ ปบทบาทของการโฆษณาใน
ตลาดไว้ดงั นี้
1. โฆษณากับความต้องการของลูกค้าและอรรถประโยชน์สินค้า (customer needs and product
utility) บทบาทของการโฆษณาคือการสื่ อสารถึงความสามารถของสิ นค้าในการตอบสนองความต้อง
การของลูกค้าทั้งในความต้องการเชิ งหน้าที่ และความต้องการเชิงจิตวิทยา อรรถประโยชน์ของสิ นค้า
เช่ นการกล่ า วถึ งสิ นค้าที่ มี ประสิ ทธิ ภาพมาก หรื อสิ นค้าบางชนิ ดแสดงสถานภาพที่หรู หราของผูใ้ ช้
สิ นค้า เป็ นต้น ดังนั้นจุดเริ่ มต้นของการโฆษณาอยูท่ ี่การทาวิจยั ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. การแลกเปลี่ยน การรับรู้ และความพึงพอใจ (exchange, perception and satisfaction)
(2.1) การแลกเปลี่ยน เป็ นบทบาทของการโฆษณาคือการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าไปยังผู ้
ซื้ อ เพื่อทาให้ผซู ้ ้ื อเกิดความมัน่ ใจ การโฆษณาสามารถทาให้ในขณะที่ผซู ้ ้ื อมีแนวโน้มในการซื้ อสิ นค้า
และตัดสิ นใจ ซื้ อสิ นค้าเมื่อได้รับข่าวสารจากผูซ้ ้ื อ
(2.2) การรับรู้ บทบาทของการโฆษณาคือการให้ผบู้ ริ โภครับรู้ขอ้ มูลสิ นค้า และรายละเอียดของ
สิ นค้าในทิศทางที่นักโฆษณาต้องการ การโฆษณาที่มีการสร้ างสรรค์ที่ดีจะสามารถสร้ าง ปรับหรื อ
เปลี่ยนการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเกี่ยวกับสิ นค้าได้ดี ทาให้เกิดความเชื่อในความสามารถของสิ นค้า
ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ดว้ ยอรรถประโยชน์ที่สินค้ามี
(2.3) ความพึงพอใจ บทบาทของการโฆษณาคื อการตอกย้ าความพึงพอใจ โดย การย้ าเตื อน
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายถึงเหตุผลในการซื้ อสิ นค้า การตอกย้ าการตัดสิ นใจที่ฉลาดและ ถูกต้องของผูบ้ ริ โภค
เพราะความพึงพอใจในการซื้ อและใช้สินค้านามาซึ่ งการใช้ในครั้งต่อไป
3. โฆษณากับการแบ่งส่ วนตลาดและการสร้ า งความแตกต่างให้สินค้า การเสนอข่ าวสารที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่เป็ นที่สนใจและสอดคล้องกับความต้อง การของแต่ละตลาด และเผยแพร่ ผา่ นช่อง
ทางการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพราะแต่ละส่ วนตลาดจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน
4. การโฆษณากับการทาผลกาไร การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือหรื อเป็ นปั จจัยที่มีผลโดยตรงต่อการ
เกิดรายได้ของ บริ ษทั โดยการโน้มน้าวและย้ าเตือนเกี่ยวกับคุณค่าของตราสิ นค้า อยูเ่ สมอๆ จนเกิดเป็ น
ความภัคดีต่อตราสิ นค้าขึ้น

8
5. โฆษณากับการสร้ างตราสิ นค้า โฆษณาบอกถึ งคุ ณภาพตราสิ นค้าที่เกิ ดขึ้นจากคุ ณลักษณะ
สิ นค้าที่รับรู้ได้ และก่อให้เกิดการรับรู ้ในบุคลิกภาพตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับ ตราสิ นค้า
6. โฆษณากับการตลาดที่ไม่หวังผลกาไร โฆษณามีบทบาทไม่ใช่เฉพาะกับวงการธุ รกิจเท่านั้น
แต่ ย งั เป็ นบทบาทส าคัญกับ องค์ก รที่ ไ ม่ ห วัง ผลก าไรอื่ น ๆ ด้ว ยที่ ส ามารถใช้โฆษณาเป็ นเครื่ อ งมื อ
เช่นเดียวกับองค์กรธุ รกิจทัว่ ไป
การโฆษณาแบ่ งตามกลุ่มเป้าหมาย
การโฆษณาประเภทนี้ จะเน้นกลุ่ มเป้ าหมายทางการตลาดที่ จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ ก าร ของผู้
โฆษณาที่เป็ นองค์กรธุ รกิจทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้ลูกค้าเป้ าหมายเกิดความสนใจที่จะดู
และซื้ อ สิ นค้า โดยผ่านสื่ อโฆษณาต่างๆ แบ่งได้เป็ น 4 ประเภทได้แก่
1) การโฆษณามุ่งสู่ ผบู้ ริ โภค (consumer advertising) เป็ นการโฆษณาผ่านสื่ อมวลชนต่างๆ ใน
การนาข่าวสารไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ได้แก่ สื่ อทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์ เน็ต และสื่ อโฆษณา
อื่นๆ การโฆษณาประเภทนี้ จะทาการโดยบริ ษทั ที่ทาการผลิ ตสิ นค้า ตัวแทนทางการตลาด ไปสู่ กลุ่ ม
ลูกค้าที่ซ้ื อและใช้สินค้าที่มีอยู่เป็ นจานวนมากในตลาด ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าที่ใช้ในชี วิตประจาวัน เช่ น
สบู่ ยาสี พนั ยาสระผม ผงซักฟอก เป็ นต้น
2) การโฆษณามุง่ อุตสาหกรรม (industrial advertising) การโฆษณาประเภทนี้ มีจุดประสงค์ให้
กลุ่มลูกค้าได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทางอุตสาหกรรมเพื่อเป็ น ข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผลิ ตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่ น วัตถุ ดิบ เครื่ องจักรกล บริ การ
ซ่อมแซมบารุ งรักษา ชิ้นส่ วนประกอบเป็ นต้น
3) การโฆษณามุ่งการค้า (trade advertising) การโฆษณาประเภทนี้ จะถูกนามาใช้ในเรื่ องของ
การเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ าย และบริ การของบริ ษทั ที่ทาการโฆษณา ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเพิ่มการขาย
มากขึ้ น โดยส่ วนใหญ่นิยมนาบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเกี่ ยวกับสิ นค้าชนิ ดนั้นๆ มานาเสนอ เพื่อสร้าง ความ
น่าเชื่ อถือและไว้วางใจ 4) การโฆษณามุ่งงานอาชี พ (professional advertising) เป็ นการโฆษณาที่ผผู้ ลิต
หรื อตัวแทนจาหน่ ายโฆษณาให้แก่บุคคลผูม้ ีอาชี พต่างๆ ได้ซ้ื อสิ นค้าไว้ในการประกอบอาชี พการงาน
รวมทั้ง แนะนาให้ลู กค้าและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้ซ้ื อสิ นค้า ไว้ใ ช้ เช่ น อาชี พ ที่ เกี่ ยวข้องกับ แพทย์ วิศวกร
เกษตรกร บัญชี ทนายความ นักร้อง นักแสดง เป็ นต้น
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การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาออนไลน์ผา่ นเฟซบุค๊ ต้องมีทกั ษะในการถ่ายภาพเบื้องต้นคือ การ
ปรับโหมดกล้อง, การวัดแสง, การตั้งค่าความเร็ วชัตเตอร์ , การตั้งค่ารู รับแสง เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ
การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการตัดต่อเพิ่มข้อความตัวอักษรหรื อตกแต่งรู ปภาพให้
สิ นค้าสวยงามและมีความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้าหรื อเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า
การโฆษณาออนไลน์ผา่ นทางโซเชี ยลเน็ตเวิร์คโดยใช้เฟซบุ๊คเป็ นช่ องทางในการโฆษณาหรื อ
ขายสิ นค้า เพราะว่าเฟซบุ๊คเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีปริ มาณการใช้งานบ่อยที่สุดเป็ นอันดับ1 ใช้งาน
ง่ายสะดวกต่อการติ ดต่อสื่ อสาร สามารถใช้งานได้ทุกคนโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายสมัครเพื่อใช้งาน และ
สามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย ข้อดีคือมีค่าโฆษณาที่ถูกหรื อไม่มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ขึ้นอยูก่ บั ผู ้
โฆษณา

