บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานการดําเนินงานสหกิจเรื่ อง ขั้นตอนการผลิตป้ ายโฆษณาเพื่อใช้ในการส่ งเสริ มการ
ขายของ บริ ษทั นิคอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด และศึกษาหาข้อมูลขั้นตอนการผลิตป้ าย
โฆษณา 3 ชนิดได้แก่ ป้ ายโปสเตอร์ (Poster) ใบปลิว (Leaflet)และป้ ายไวนิล(Vinyl) ในการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาได้นาํ เสนอตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับงานโฆษณา
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทวั่ ไปเกี่ยวกับขั้นตอนการการออกแบบสิ่ งพิมพ์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโปสเตอร์ (Poster)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับใบปลิว (Leaflet)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับไวนิล (Vinyl)

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับของงานโฆษณา
2.1.1 ความหมายของงานโฆษณา
“โฆษณา” หมายถึง รู ปแบบการใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้บุคคลเกี่ยวกับองค์การ
ผลิตภัณฑ์บริ การ หรื อความคิดโดยผูอ้ ุปถัมภ์ ที่ระบุชื่อความหมายนี้ยงั เป็ นความหมายของสมาคม
การตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กา (The American Marketing Association หรื อAMA) ได้บญั ญัติไว้จะ
เห็นว่าลักษณะของการโฆษณามีดงั ต่อไปนี้
A.R. Oxenfeldt and C. Swan กล่าวว่า "การโฆษณาเป็ นการสื่ อสารโน้มน้าวใจจากผูข้ ายไป
ยังผูซ้ ้ือโดยมิได้เป็ นไปในรู ปส่ วนตัว"
Maurice I. Mandell ให้คาํ จํากัดความว่า “การโฆษณา” หมายถึง รู ปแบบการส่ งเสริ มการ
ขายผ่านสื่ อโฆษณาที่มิใช่บุคคลและต้องชําระ เงินโฆษณาโดยผูอ้ ุปถัมภ์ ซึ่งการโฆษณานี้มี
ความหมายแตกต่างไปจากการส่ งเสริ มการขายรู ปแบบอื่นๆ เช่น การขายโดยพนักงานและการ
ส่ งเสริ มการจําหน่ายเป็ นต้น"
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S.W. William Pattis กล่าวว่า "การโฆษณา หมายถึง การสื่ อสารในรู ปแบบใด ๆ ซึ่งเจตนา
ที่จะกระตุน้ ผูท้ ี่มีศกั ยภาพในการซื้อ และการส่ งเสริ มในด้านการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ รวมถึง
การสร้างประชามติ การกระทําการเพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง การขาย ความคิดหรื อ
การเสนอความคิดเห็นหรื อสาเหตุต่างๆ และการกระทํา เพื่อให้ประชา ชนเห็นคล้อยตาม หรื อปฏิบตั ิ
ไปในทางที่ผโู ้ ฆษณาประสงค์"
ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายไว้วา่ การโฆษณา คือ กิจกรรมสื่ อสารมวลชนที่เกิดขึ้น
เพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภค มีพฤติกรรมอันเอื้ออํานวยต่อความเจริ ญของธุรกิจการขายสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยอาศัยจากเหตุผล ซึ่งมีท้ งั กลยุทธ์ จริ งและเหตุผลสมมติ ผ่านทางสื่ อโฆษณาที่ตอ้ ง รักษาเวลาและ
เนื้อที่ ที่มีการระบุบอกผูโ้ ฆษณาอย่างชัดแจ้ง
(อ้างอิง : http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/Newnat/ad1-2.html?fref=gc สื บค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2560)

2.1.2 ลักษณะของการโฆษณา
1. การโฆษณาเพื่อเป็ นการจูงใจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อโดย
วิธีการพูด การเขียนหรื อการสื่ อความหมายใด ๆ ที่มีผลให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมาย คิดคล้อยตาม กระทํา
ตามหรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่ผโู ้ ฆษณาต้องการ
2. การโฆษณาเป็ นการจูงใจด้วยเหตุผลจริ งและเหตุผลสมมติ หมายถึง การจูงใจโดยบอก
คุณสมบัติที่ เป็ นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และการจูงใจโดยใช้หลักการตอบสนองความต้องการ
ด้านจิตวิทยา
3. การโฆษณาเป็ นการนําเสนอโดยสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชนประเภทต่างๆซึ่งสามารถเผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การในระยะกว้างไกลได้สะดวกและรวดเร็ ว ยังไปสู่กลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างกว้างขวางไปสู่ มวลชนอย่างรวดเร็วเข้าถึงพร้อมกันและทัว่ ถึง
4. การโฆษณาเป็ นการเสนอขายความคิด สิ นค้า และบริ การ โดยใช้วิธีการจูงใจให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความพอใจเกิดทัศนคติที่ดีและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การที่เสนอขาย
5. การโฆษณาต้องระบุผสู ้ นับสนุนหรื อตัวผูโ้ ฆษณาซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อถือของผูบ้ ริ โภค
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และแสดงให้เห็นว่า เป็ นการโฆษณาสิ นค้า (advertising) มิใช่ เป็ นการโฆษณา
ชวนเชื่อ(propaganda)
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6. การโฆษณาต้องจ่ายค่าตอบแทนในการโฆษณา ซึ่งในสื่ อต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสี ยง
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วารสารและนิตยสาร เป็ นต้น ดังนั้นผูโ้ ฆษณาจะต้องมีงบประมาณ เพื่อ
การโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ ด้วย
(อ้างอิง : http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter7-1.html สื บค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560)

2.1.3 บทบาทและความสํ าคัญของการโฆษณา
1. เพื่อสร้างภาพพจน์หรื อภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การหน่วยงานรวม
ทั้งองค์กรต่างๆ
2. เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ
3.การโฆษณาสามารถกระตุน้ ความสนใจแก่บรรดาผูถ้ ือหุน้ และกลุ่มผูใ้ ห้ความสนับสนุน
ทางด้านการเงินแก่บริ ษทั
4. เพื่อสร้างความนิยมแก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียง
5. เพื่อเสนอรายงานแก่หน่วยราชการ
6. การโฆษณาสร้างความนิยมแก่บรรดาตัวแทนจําหน่าย
7. การโฆษณาสามารถสร้างความความเข้าใจอันดีระหว่างบริ ษทั กับพนักงาน
8.มีบทบาทในการให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภคจากการสร้างความนิยมด้วยการบริ การสาธารณะ
(อ้างอิง : http://advertising-300.exteen.com/20100922/entry-2 สื บค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560)

2.1.4 วัตถุประสงค์ ของการโฆษณา
2.1.4.1 การโฆษณาเพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจ (Comprehensive Advertising) การ
ให้ความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ สามารถทําได้ดงั ต่อไปนี้ คือ
1. การโฆษณาให้ความรู ้ที่เกี่ยวกับประเภทของสิ นค้าและบริ การ เช่น สิ นค้าเกษตรกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
2. การโฆษณาให้ความรู ้เกี่ยวกับความสําคัญของสิ นค้าและบริ การต่างๆ โดยเฉพาะสิ นค้าที่
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มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เช่นอาหารยารักษาโรค
3. การโฆษณาให้ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การเช่น การโฆษณาคุณสมบัติ
ของยารักษาโรค
4. การโฆษณาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ของการโฆษณาเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
โดยการใช้ชื่อโฆษณาแบบใหม่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการทําให้ผบู ้ ริ โภคได้มีส่วนร่ วม
ในการโฆษณา
5. การโฆษณาให้ความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสิ นค้า นับตั้งแต่เริ่ มต้นจน
สําเร็ จเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป
2.1.4.2 การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสาร (Informative Advertising)
ข่าวสารของการโฆษณาที่เป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภคมีหลายประเภท คือ
1.ข่าวสารการตลาดเป็ นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์ของการตลาด
2. ข่าวสารการลงทุน เป็ นการให้ขอ้ มูลทางด้านการลงทุนเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจใน
สิ นค้าและบริ การ
3. ข่าวสารสิ นค้าและบริ การใหม่ เป็ นการบอกกล่าวและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าใหม่ หรื อ
บริ การใหม่ๆเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสพิจารณาเลือกซื้อ
4.ข่าวสารราคาสิ นค้าและบริ การนั้นเป็ นการใช้ขอ้ มูลด้านราคาเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสน
ใจและนําไปสู่การซื้อสิ นค้าและบริ การ
5. ข่าวสารการส่ งเสริ มการขาย เป็ นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการขาย เช่น การตลาดการแจกการ
แถม ของกํานัล เป็ นต้น
2.1.4.3 การโฆษณาเพื่อชักจูงใจ (Persuasive Advertising)
การโฆษณาเพือ่ ชักจูงใจนั้นจําเป็ นต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผูบ้ ริ โภคทําให้เกิดการคล้อย
ตามที่จะซื้อสิ นค้าและบริ การ สามารถใช้หลักการดังนี้ คือ
1. จูงใจให้เกิดความสนใจในการที่จะซื้อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ การโฆษณานี้ตอ้ งชี้แนะให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความประสงค์ในการใช้สินค้าและบริ การ เมื่อผูบ้ ริ โภคใช้สินค้าและบริ การแล้ว จะมี
ความสะดวกสบาย
2. จูงใจให้เกิดความประทับใจในสิ นค้าและบริ การ การโฆษณาต้องสร้างความประ ทับใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยใช้ศิลปะของการสื่ อสารเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ อยากรู ้ อยากเห็น เร้า
อารมณ์ก่อให้เกิดความรู ้สึกคล้อยตามและเกิดความประทับใจในคุณภาพและบริ การ
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3. จูงใจให้เกิดความพึงพอใจในสิ นค้าและบริ การการ ต้องสร้างภาพพจน์ของสิ นค้าและ
บริ การให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคโดยเอาจุดเด่นของสิ นค้าและบริ การมา
สร้างสรรค์งานโฆษณา
4. จูงใจให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ นค้าและบริ การการโฆษณาในลักษณะนี้มกั นํา เอาบุคคล
สําคัญและเป็ นที่รู้จกั มาเป็ นแบบในโฆษณาเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไปเห็น ว่าบุคคลสําคัญยังใช้สินค้า
และบริ การชนิดเดียวกับตนจึงเกิดความภาคภูมิใจเมื่อใช้สินค้าและบริ การนั้น
(อ้างอิง : http://fang-khaow.blogspot.com/2008/02/blog-post_6928.html สื บค้นเมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2560)
2.1.5 ประเภทของงานโฆษณา
โฆษณาที่พบเห็นอยูท่ ุกวันนี้ เมื่อศึกษาถึงลักษณะของผูโ้ ฆษณาสื่ อที่ใช้รวมทั้งจุด ประสงค์
ของการโฆษณาแล้ว สามารถแยกประเภทของการโฆษณาได้ 12 ลักษณะ ดังนี้
- การโฆษณาระดับชาติ (National Advertising)เป็ นการโฆษณาที่กระทําโดยผูผ้ ลิตที่
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทัว่ ประเทศเพื่อโฆษณาให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ทราบถึงตราสิ นค้า
เครื่ องหมายการค้าหรื อคุณภาพของสิ นค้าเป็ นสําคัญเป็ นการโฆษณาที่ทาํ ผ่านสื่ อระดับชาติต่างๆ
- การโฆษณาค้าปลีก (Retail Advertising or Local Advertising) เป็ นการโฆษณาของ
ร้านค้าต่างๆที่มุ่งสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรงเพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการยอมรับหรื อเข้าใจข่าวสาร
- การโฆษณาการค้า (Trade Advertising) เป็ นการโฆษณาของผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนผูจ้ าํ
หน่ายทําการโฆษณาไปยังพ่อค้าส่ งหรื อพ่อค้าปลีกนั้นก็เพื่อให้ร้านค้าเหล่านั้นซื้อสิ นค้าไปจําหน่าย
ต่ออีกทีหนึ่ง
- การโฆษณาสิ นค้าอุตสาหกรรม (Industrial Advertising) เป็ นการโฆษณาสิ นค้าไปยังกลุ่ม
ผูผ้ ลิตโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้นาํ สิ นค้านั้นไปใช้เป็ นวัตถุดิบเครื่ องมือ เครื่ องจักร หรื อสิ่ งอํานวย
ความสะดวกในการผลิตสิ นค้าเพื่อนําไปขายต่ออีกทีหนึ่ง
- การโฆษณาสู่กลุ่มอาชีพเฉพาะ (Professional Advertising) เป็ นการโฆษณาไปยังบุคคลที่
มีวิชาชีพทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ
- การโฆษณาสถาบัน (Institutional Advertising) เป็ นการโฆษณาที่กระทําโดยองค์กรใด
องค์กรหนึ่งเพือ่ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการให้เกิดขึ้นในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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- การโฆษณาที่หวังผลโดยตรง (Direct-Action Advertising) เป็ นการโฆษณาที่มุ่งเน้นการ
ขายโดยตรง มักจะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เป็ นการชักจูงใจให้ซ้ือผลิตภัณฑ์
โดยตรง
- การโฆษณาที่หวังผลทางอ้อม (Indirect Action Advertising) เป็ นการโฆษณาที่เน้นให้
ผูบ้ ริ โภคเห็นถึงผลประโยชน์หรื อคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้น
มากกว่าการพยายามให้เกิดการซื้อในทันทีทนั ใด
- การโฆษณาที่มุ่งกระตุน้ ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Primary Demand Advertising) เป็ น
การโฆษณา เพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยไม่มีการระบุตราสิ นค้า
หรื อชื่อผูผ้ ลิต
- การโฆษณาที่มุ่งกระตุน้ ความต้องการขึ้นเลือกสรร (Selective Demand Advertising) เป็ น
การโฆษณาที่กล่าวถึงจุดเด่นและชื่อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ก่อให้เกิดความต้องการในตรา
สิ นค้า
- การโฆษณาเปรี ยบเทียบ (Comparative Advertising) ให้เห็นความแตกต่างของผลิต ภัณฑ์
หนึ่งกับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งเป็ นการเน้นให้เห็นข้อดีกว่าของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งขัน
- การโฆษณาร่ วมกัน (Cooparative Advertising) เป็ นการโฆษณาที่อยูใ่ นรู ปของการที่
ผูผ้ ลิตให้เงินหรื อความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ร้านค้าเพื่อสนับสนุนในการทําโฆษณาหรื ออาจจะ
เป็ นการโฆษณาที่มีการกระทําร่ วมกันระหว่างผูผ้ ลิตต่างๆก็ได้
(อ้างอิง : http://www.kingrpg.net/2009/09/blog-post_14.html สื บค้นเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560)

2.1.6 กระบวนการสร้ างสรรค์ งานโฆษณา
2.1.6.1 การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล (Immersion) เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการวิจยั เช่นข้อมูลด้าน
ผลิตภัณฑ์ขอ้ มูลด้านผูบ้ ริ โภคข้อมูลด้านการตลาดโดยทําการวิจยั ดังนี้
การวิจยั ผลิตภัณฑ์และบริ การ (Product Research) ในการโฆษณานั้นจําเป็ นอย่างยิง่ ที่นกั
โฆษณาจะต้องทราบรายละเอียดทั้งหมดของตัวสิ นค้า และบริ การในเชิงเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าคู่แข่ง
เช่น คุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้า ขนาดบรรจุ ตราสิ นค้าหรื อเครื่ องหมายการค้า ราคา การนําไปใช้
และจินตนาภาพของสิ นค้า
การวิจยั ผูบ้ ริ โภค(Consumer Research)เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความรู ้สึกนึกคิดและสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายหลัก เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลาํ เนา
ขนาดครอบครัวลักษณะทางจิตวิทยา ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู ้ เจตคติและ
วัฒนธรรม
การวิจยั ตลาด (Market Research) เพื่อให้ทราบถึงสภาพตลาดของคู่แข่งขัน เช่น สภาวะ
ของการแข่งขัน การวางตําแหน่งของสิ นค้า ระบบการจัดจําหน่าย ส่วนประกอบตลาด แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของตลาด กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด งบประมาณโฆษณาและระยะเวลา ของ
แผนรณรงค์ทางการโฆษณา
2.1.6.2 การแยกแยะข้อมูล
การแยกแยะข้อมูล (Digestion) เป็ นการนําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลในขั้นที่หนึ่ง
มาแยกประเภทและวิเคราะห์ประเด็นสําคัญการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสิ นค้า และบริ การทั้งในทางด้าน
บวกและทางด้านลบ นอกจากนี้ยงั ต้องเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันด้วย ในทางด้านกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ า
หมายต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจ ซื้อและสิ่ งจูงใจต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัด
สิ นใจซื้อส่ วนทางด้านตลาดก็จะวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ของตลาดสิ นค้าชนิดนั้นๆว่ามีแนวโน้ม
การขยายตัวหรื อมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ยิง่ ได้ขอ้ มูลมากเท่า ใดก็สามารถนํามาใช้ในการตัดสิ นใจ
วางแผนกลยุทธ์ได้เป็ นอย่างดี
2.1.6.3 การใช้ความคิด
การใช้ความคิด (Incubation) โดยคํานึงถึงข้อมูลที่ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็ นแนว คิดใน
การโฆษณา ผูโ้ ฆษณาต้องวางยุทธวิธีแผนรณรงค์โฆษณา (Advertising Campaign) ซึ่งประกอบ
ด้วย 3 แผนคือแผนงานตลาด แผนงานสร้างสรรค์และแผนงานซื้อสื่ อโฆษณาโดยมีการกําหนดหลัก
กว้างๆ ไว้วา่ ต้องทํากิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่วางไว้
2.1.6.4 การสร้างความคิดให้กระจ่าง
การสร้างความคิดให้กระจ่าง (Illumination) นั้นเป็ นขั้นของการเกิดความคิดที่สาํ คัญในการ
โฆษณารายละเอียดต่างๆ ที่วางไว้ในหลักการ เช่น แผนงานตลาดจะมีการจัดสรรงบ ประมาณใน
การสร้างงานค่าสื่ อโฆษณาในด้านการสร้างสรรค์ จะมีการสร้างเนื้อเรื่ องตามแนว ทางที่กาํ หนดไว้
ส่ วนแผนงานซื้อสื่ อโฆษณาจะกําหนดสื่ อที่ใช้เนื้อที่ ระยะเวลาการโฆษณา เพื่อให้ได้สื่อที่ดีเป็ น
เครื่ องนําทางโฆษณาไปสู่ ผบู ้ ริ โภค อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.1.6.5การสร้างให้เป็ นจริ ง
การสร้างให้เป็ นจริ ง (Reality) หรื อการพิสูจน์วา่ เป็ นจริ ง (Verification) เป็ นการใช้กลยุทธ์
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(Strategy) และยุทธวิธี (Tactics) เพื่อให้ความคิดในงานโฆษณามีความสมเหตุสมผลและเป็ นจริ ง
ขึ้นมา โดยทางบริ ษทั ตัวแทนโฆษณาเริ่ มปฏิบตั ิงานตามแผนที่ได้รับอนุมตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นงานทางด้าน
สิ่ งพิมพ์ บทโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยง การถ่ายทําภาพยนตร์หรื องานส่ งเสริ มการขายอย่างอื่น
รวมทั้งการซื้อสื่ อโฆษณา แล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เจ้า ของสิ นค้า เพื่อพิจารณา อีกครั้ง
ก่อนการเผยแพร่ ตามสื่ อต่างๆ
(อ้างอิง : http://www.buffetfamous.com/en/knowledge_page/267/การสร้างสรรค์งานออก แบบ
โฆษณา.html สื บค้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560)

2.1.7 สิ่ งทีต่ ้ องคํานึงก่อนลงมือทํา “ป้ายโฆษณา”
รู ้จกั “ป้ ายโฆษณา” กันไปเบื้องต้นแล้ว คราวนี้มาดูองค์ประกอบของป้ ายโฆษณากันต่อว่า
ในป้ ายโฆษณา 1 แผ่น ต้องมีส่วนประกอบสําคัญๆ อะไรบ้างที่เราควรนึกถึง
2.1.7.1 วัสดุของป้ ายโฆษณา
ป้ ายโฆษณา มีหลายรู ปแบบวัสดุที่ใช้ทาํ ป้ ายโฆษณาก็มีหลายชนิดเช่นเดียวกันวิธีการเลือก
วัสดุใช้ทาํ ป้ ายโฆษณานั้นไม่ยาก อย่างแรกต้องรู ้ก่อนว่าเราทําป้ ายโฆษณาแบบไหนต้อง การให้อยู่
นานคงทนหรื อไม่ จะตั้งภายในหรื อภายนอกอาคาร มีงบประมาณเท่าไหร่ เนื่องจากวัสดุแต่ละ
ประเภทมีคุณสมบัติและราคาต่างกันเช่น ใช้ไม้ ก็อาจจะมีราคาถูกกว่าป้ ายผ้าไวนิล แต่ป้ายที่ทาํ จาก
ไม้อาจไม่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งในที่สูงๆ เป็ นต้น สําหรับวัสดุที่ใช้ทาํ ป้ ายอื่นๆ เช่น แผ่น
อะลูมิเนียม แผ่นพลาสติกอะคลิลิก แผ่นพลาสวูด เป็ นต้น
2.1.7.2 ขนาดของป้ ายโฆษณา
ขนาดของป้ ายโฆษณามีความสําคัญมาก สําหรับการทําป้ ายโฆษณาเพราะเป็ นปัจจัยที่มีผล
กระทบต่อส่ วนอื่นๆ เช่น ถ้าต้องการใช้ป้ายโฆษณาใหญ่ราคาก็จะสู งตามไปด้วยเพราะ ใช้วสั ดุขนาด
ใหญ่กว่าเดิม ค่าผลิตส่ วนอื่นๆ ก็จะแพงขึ้น แต่กม็ ีขอ้ ดีอยูเ่ หมือนกัน คือสามารถ ใส่ ขอ้ ความได้มาก
ขึ้นหรื อใหญ่ข้ นึ กว่าเดิม รวมถึงคนนั้นสามารถที่จะมองเห็นได้ชดั เจนกว่าดังนั้น ไม่วา่ จะขนาดใด
ก่อนลงมือสัง่ ทําป้ ายโฆษณา ควรวางแผนและออกแบบมาให้แน่นอนก่อนว่า ต้องการให้คนเห็น
ขนาดไหนจะไปตั้งที่ใด เพื่อให้ได้ป้ายโฆษณาที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและใช้งานได้ดีตรงตาม
วัตถุประสงค์
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2.1.7.3 ข้อความในป้ ายโฆษณา
สิ่ งที่ตอ้ งคํานึงอีกข้อหนึ่งในการทําป้ ายโฆษณา คือ ข้อความ ที่จะต้องนําเสนอสิ่ งที่ตอ้ งการ
สื่ อถึงผูร้ ับสารจริ งๆ โดยจะต้องบริ หารจัดสรรพื้นที่ของป้ ายโฆษณากับข้อความที่ตอ้ งการใส่ เพื่อให้
ข้อความออกมาพอเหมาะพอดี เพราะถ้าข้อความหนาแน่นมากจะทําให้ตวั อักษรเล็กลง มองไม่เห็น
และไม่น่าอ่าน ดังนั้นข้อความโฆษณาบนป้ ายโฆษณาถือเป็ นพ้อยท์ที่ควรให้ความสําคัญเช่นกัน
2.1.7.4 การออกแบบป้ ายโฆษณา
ปัจจุบนั การทําป้ ายโฆษณาค่อนข้างสะดวกสบายสําหรับ ผูท้ ี่ไม่มีพ้นื ฐานในด้านการออก
แบบเลยก็สามารถจ้างร้านออกแบบให้ออกแบบโฆษณาได้ เรี ยกว่าแทบจะครบวงจร ทั้งออกแบบ
และผลิตออกมาเป็ นป้ ายโฆษณา ซึ่งตามร้านที่รับออกแบบป้ ายโฆษณาอยูแ่ ล้วจึงไม่ค่อยน่าห่วง
เพราะกลุ่มคนที่ทาํ งานเหล่านี้ได้น่าจะมีพ้นื ฐานด้านการออกแบบและมีหวั ศิลปะอยูพ่ อสมควร ก็จะ
รู ้วา่ อะไรเหมาะไม่เหมาะ แต่สาํ หรับคนทัว่ ไปที่ตอ้ งการทําป้ ายโฆษณาเอง การออกแบบจึงเป็ นสิ่ ง
สําคัญอย่างยิง่ โดยหลักการก็ไม่มีอะไรมากมาย ควรเน้นในเรื่ องของความคิดสร้างสรรค์ ต้อง
สามารถสื่ อความหมายได้ดีและควรออกแบบให้ขอ้ มูลมีความเป็ นระเบียบ สวยงาม และชัดเจน ทั้ง
ข้อความและภาพประกอบ
2.1.7.5 ทําเลที่ต้ งั ป้ ายโฆษณา
จุดประสงค์ของการทําป้ ายโฆษณา ก็เพือ่ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ
ใดๆก็ตามให้ผรู ้ ับสารนั้นได้เห็น ดังนั้นสถานที่ที่ใช้ติดป้ ายโฆษณาต้องติดในตําแหน่งที่คนทัว่ ไป
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน ไม่วา่ จะเป็ นภายนอกหรื อภายในอาคาร ไม่ควรมีอะไรมาบดบังข้อความ
และสารที่โฆษณาบนป้ ายโฆษณา
(อ้างอิง : http://socialintegrated.com/ป้ ายโฆษณา สื บค้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560)

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทวั่ ไปเกีย่ วกับขั้นตอนการออกแบบสิ่ งพิมพ์
นักออกแบบนั้นต้องทํางานร่ วมกับลูกค้าเพือ่ ที่จะทําความเข้าใจกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ที่ตอ้ งการจะสื่ อ นักออกแบบอาจจะต้องค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับผูด้ ูหรื อกลุ่มเป้ าหมาย เช่น
ลักษณะการดําเนินชีวิต มุมมอง ทัศนคติและความชอบ เมื่อสามารถกําหนดแนวคิด ของการ
ออกแบบแล้ว กระบวนการร่ างแบบจึงเริ่ มต้นขึ้น สามารถจัดลําดับขั้นตอนการออก แบบได้ดงั นี้
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1.ศึกษากลุ่มเป้ าหมายการที่จะทําให้งานออกแบบได้รับความสนใจผูอ้ อกแบบควรจะสื่ อใน
สิ่ งที่ผดู ้ ูน้ นั เข้าใจสนใจหรื อชอบใจจึงควรมีการศึกษาผูด้ ูก่อนเพื่อให้งานออกแบบออกมาได้โดนใจ
2. กําหนดวัตถุประสงค์ของงานเมื่อทราบว่างานออกแบบนั้นน่าจะมีเนื้อหาหรื อเรื่ องราวใน
แนวไหน มีมโนทัศน์ (Concept) เป็ นอย่างไรการกําหนดวัตถุประสงค์ของงานนี้ให้ดูภาพรวมของ
โครงการทั้งหมดเพื่อการวางแบบจะได้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันเช่นการทําแผ่น
พับโฆษณาสิ นค้าตัวหนึ่ง ให้ดูวา่ สิ นค้าตัวนั้น มีมโนทัศน์ (Concept) อย่าง ไร รู ปแบบ สี สนั ฯลฯ
เป็ นอย่างไร ตลอดจนการทําสื่ ออื่นๆ สําหรับสิ นค้านี้เป็ นอย่างไร
3. กําหนดลักษณะของงานนั้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ต้ งั แต่รูปแบบของ
สิ่ งพิมพ์ เช่นเป็ นแผ่นพับหรื อโบรชัวร์หรื อโปสเตอร์ฯลฯ วัสดุที่ใช้สาํ หรับพิมพ์การ ดําเนินเนื้อเรื่ อง
แนวภาพที่จะนํามาประกอบลักษณะตัวอักษรที่ปรากฏ สี สนั ตลอดจนงบประมาณที่จะใช้
4. เรี ยบเรี ยงเนื้อหา หัวเรื่ องหลัก หัวเรื่ องรองรวบรวมภาพประกอบ (หากมี) หรื อหาแนว
ลักษณะภาพที่ตอ้ งการมาประกอบในชิ้นงาน ภาพดังกล่าวอาจเป็ นภาพถ่าย ภาพกราฟิ ก รวมถึง
ภาพอนิเมชัน่
5. เลือกรู ปแบบและการวางผัง (Layout) ที่เหมาะสมกับงาน
6. ทําการวางแบบเลย์เอ้าท์ นําส่ วนประกอบต่างๆ มาลองวางลงในหน้ากระดาษเพือ่ ดูวา่ มี
มากพอหรื อไม่ ต้องการเพิ่มเติมส่ วนใดหรื อต้องตัดอะไร ออกดูความเข้ากันของส่ วนประกอบ
ทั้งหมดโดยใช้องค์ ประกอบศิลปะช่วยในการจัด
7. ตรวจสอบแบบที่จดั ทําขึ้นว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรื อไม่ น่าสนใจเพียงใดยังผล
ให้โครงการประสบความสําเร็ จเพียงใด ในงานประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์อาจมีการนําบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
คู่แข่งมาเปรี ยบเทียบดูจุดเด่นจุดด้อยในบางโครงการที่สาํ คัญและใช้งบประมาณสูงโดยเฉพาะงานที่
มีผลทางการตลาดอาจต้องทําการวิจยั ทดสอบปฏิกิริยาที่มีต่อสิ่ งพิมพ์น้ นั ๆ
8. กําหนดลักษณะของส่ วนประกอบต่างๆ ของงานที่เหมาะสม เช่น แบบขนาดของ
ตัวอักษรที่ใช้ในส่ วนต่างๆ ของเนื้อหา
9. ทําการถ่ายภาพต่างๆ ที่ใช้ประกอบในชิ้นงานหากยังไม่มีมาก่อน ซึ่งอาจต้องอาศัยมือ
อาชีพพร้อมอุปกรณ์การถ่ายภาพ ในการจัดทําเพื่อให้ภาพที่ออกมาดูดีมีคุณภาพ ซึ่งจะยังผลให้ชิ้น
งานประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ หากต้องใช้ภาพที่เป็ นภาพกราฟิ กก็ให้ทาํ การสร้างและ
ตกแต่งภาพขึ้นซึ่งปัจจุบนั ใช้โปรแกรมกราฟิ ก เช่น Adobe Photoshop , Illustrator ในการจัดทําใน
กรณี ภาพถ่ายที่ได้มาหากยังไม่สมบูรณ์ตามที่ตอ้ งการนั้นใช้โปรแกรมกราฟิ กมาตกแต่งเพิ่มเติมได้
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10. การทําต้นฉบับให้เหมือนพิมพ์อาร์ตเวิร์ค (artwork) นําแบบร่ างที่ลงตัวถูกต้องแล้วมา
ทําให้เป็ นขนาดเท่าของจริ ง ทั้งภาพและตัวอักษรช่องไฟและงานกราฟิ กทุกอย่าง ซึ่งปั จจุบนั จะใช้
โปรแกรมจัดทําอาร์ตเวิร์ค เช่น Adobe In design, Illustrator เป็ นต้น
11. ทําการตรวจทาน ดูความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของรู ปภาพและการจัดวาง
12. แก้ไขรายละเอียดและปรับแต่งขั้นสุ ดท้ายก่อนนําส่ งโรงพิมพ์เพื่อทําการจัดพิมพ์ต่อไป
อนึ่งเพื่อป้ องกันปัญหาในการจัดพิมพ์ที่อาจเกิดจากการออกแบบสามารถศึกษาได้ในหัว ข้อ "ข้อคิด
ในการออกแบบสิ่ งพิมพ์"
(อ้างอิง : http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538975703 สื บค้น
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560)

2.3 แนวความคิดเกีย่ วกับโปสเตอร์
2.3.1 ประวัติความเป็ นมาของโปสเตอร์ (poster)
ประวัติความเป็ นมาของ “โปสเตอร์” ก็พอจะให้ที่มาคร่ าวๆ ถือกําเนิดขึ้นโดยฝี มือจิตกรชาว
ฝรั่งเศสในราวคริ สต์ศตวรรษ 1890 ต่อมาศิลปิ นชื่อดัง จูลส์ เชเรท์ (Jules Chéret) ได้เผยแพร่ ผลงาน
โปสเตอร์ไปทัว่ ยุโรปจนได้รับการนิยมทําให้เชเรท์ได้รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่งการโฆษณาด้วย
ป้ ายจากยุค 1890 มาสู่ยคุ 2013 แม้วา่ เทคโนโลยีจะได้รับการพัฒนาก้าวสู่ ยคุ 3G แล้วก็ตามทําให้เกิด
ช่องทางเข้าถึงผูค้ นอย่างมากมาย แต่สาํ หรับการโฆษณาด้วยโปสเตอร์น้ นั ก็ยงั คงอยู่
ข้อความพร้อมภาพขนาดใหญ่พิมพ์ลงบนกระดาษถูกออกแบบมาเพือ่ นําเสนอข้อมูลไปถึง
ผูอ้ ่านที่ติดหรื อแขวนอยูต่ ามผนัง กําแพง ของอาคารสถานที่ต่างๆ ตามพื้นที่วา่ งของรถสาธารณะ
เป็ นที่รู้กนั เราต่างเรี ยกสิ่ งนั้นว่า “โปสเตอร์” (Poster) ซึ่งจุดประสงค์ของการใช้โปสเตอร์กไ็ ม่ได้มี
ไว้แค่ใช้เพื่อในการโฆษณาเท่านั้น แต่ยงั มีการใช้โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ
เพื่อเป็ นสื่ อการสอนในการศึกษา เพื่อใช้พิมพ์ภาพจิตรกรรมของศิลปิ นคนสําคัญ ไว้ตกแต่งตาม
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ จะเห็นว่าจุดประสงค์ของการใช้โปสเตอร์มีมากมายหลายด้าน แต่ส่วนมากมักจะ
นิยมใช้โปสเตอร์เพื่อเป็ นสื่ อในการโฆษณากระตุน้ การสร้างยอดขาย กระตุน้ การสร้างส่ วนแบ่งทาง
ตลาด ช่วยให้ผอู ้ ่านรู ้จกั สิ นค้ามากขึ้น ขยายฐานของลูกค้าใหม่ ตลอดจนให้ผอู ้ ่านรับรู ้ภาพลักษณ์
เกี่ยวกับแบรนด์ของสิ นค้านั้น เพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มนั่ คง
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โปสเตอร์ (poster) คือ ภาพขนาดใหญ่ พิมพ์บนกระดาษออก แบบเพือ่ ใช้ติดหรื อแขวนบน
ผนังหรื อกําแพง โปสเตอร์ อาจจะเป็ นภาพพิมพ์หรื อภาพเขียนหรื ออาจจะเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
จุดประสงค์น้ นั ก็เพื่อทําให้เตะตาผูด้ ู และสื่ อสารข้อมูลโปสเตอร์อาจจะใช้สอยได้หลายประการแต่
ส่ วนใหญ่มกั จะใช้ในการเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ,
งานดนตรี หรื อภาพยนตร์, การโฆษณาชวนเชื่อ, หรื อในการสื่ อ สารที่ตอ้ งการสื่ อสารความเชื่อต่อ
คนกลุ่มใหญ่
(อ้างอิง : https://www.gotoknow.org/posts/193335?fref=gc&dti=242152699281382 สื บค้นเมื่อ
วันที่ 3 สิ งหาคม 2560)

2.3.2 ประเภทของโปสเตอร์
โปสเตอร์แบ่งออกได้อยู4่ ประเภทด้วยกัน
1.โปสเตอร์นอกสถานที่ เช่น บิลบอร์ด (Billboard) เป็ นโปสเตอร์ขนาดใหญ่จะติดอยูบ่ น
คัดเอ้าขนาดใหญ่
2.โปสเตอร์ประเภทเคลื่อนที่ เช่น โปสเตอร์ติดตามรถไฟฟ้ า รถเมล์
3.โปสเตอร์ติดภายใน เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์ โปสเตอร์ในห้างสรรพสิ นค้านิยมใช้ขนาด
กระดาษ 24 x 35 นิ้ว
4.โปสเตอร์แบบ 3 มิติ เช่น โปสเตอร์บิลบอร์ด และโปสเตอร์ภาพยนตร์ ที่ตอ้ งการมีลูกเล่น
ในการออกแบบและสื่ อความหมาย ซึ่งเป็ นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบนั
(อ้างอิง : http://www.wynnsoftstudio.com/ประเภทของโปสเตอร์ สื บค้นเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560)

2.3.3 จุดเด่ นของโปสเตอร์
จุดเด่นของการเลือกใช้โปสเตอร์เป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์หรื อโฆษณานี้ คือ ทําให้
สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม รวดเร็ว โดยเฉพาะการติดตั้งโปสเตอร์ตาม
สถานที่ต่างๆ กระจายไว้หลายๆแห่งซึ่งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตามแต่ตอ้ งการเพราะสามารถกําหนดได้
ว่าจะติดตั้งโปสเตอร์ดงั กล่าวไว้เฉพาะบริ เวณพื้นที่ท่ีตอ้ งการเข้าถึงในส่ วนไหนอีกทั้งยังเป็ นสื่ อที่ไม่
มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของเวลาโปสเตอร์โฆษณามีโอกาสถูกพบเห็นได้ตลอด24 ชัว่ โมง มีขนาดใหญ่ มี
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สี สนั และเทคนิคต่างๆ ที่ทาํ ให้เป็ นที่สะดุดตา สะดุดใจได้ง่าย สามารถใช้เป็ นสื่ อเสริ มสนับสนุนสื่ อ
อื่นๆได้ดีในลักษณะการยํ้าเตือนความจําหรื อเสนอข่าวสารแบบสั้นๆ ที่สาํ คัญค่าใช้จ่ายในการทํา
โปสเตอร์สาํ หรับโฆษณาแล้วถือว่าค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับจํานวนผูพ้ บเห็นและกับสื่ ออื่นๆ
(อ้างอิง : http://socialintegrated.com/โปสเตอร์โฆษณา สื บค้นเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560)

2.3.4 องค์ ประกอบหลักสํ าหรับของโปสเตอร์ โฆษณา
ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าการทําโปสเตอร์โฆษณาคือการนําสิ่ งที่เจ้าของสิ นค้าหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการ
โฆษณาออกมาเผยแพร่ ไปสู่กลุ่มคนจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆดังนี้
รู ปของสิ นค้าที่ตอ้ งการนําเสนอ (Image) คําพูดข้อความหรื อสโลแกนที่จะโฆษณา (Letter)
และสุ ดท้ายที่จะขาดไปไม่ได้กค็ ือชื่อสิ นค้า ชื่อแบรนด์หรื อบริ ษทั ที่เป็ นเจ้าของสิ นค้าที่จะโฆษณา
(Trade Mark) นักออกแบบโปสเตอร์จะต้องนําเสนอองค์ประกอบทั้ง 3 นี้โดยที่เน้นให้ผอู ้ ่านรับรู ้
อย่างเข้าใจ กระตุน้ ความรู ้ สึ กผูอ้ ่านให้สนใจในสิ นค้าที่นาํ เสนอไปได้
(อ้างอิง : http://socialintegrated.com/โปสเตอร์โฆษณา สื บค้นเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560)

2.3.5 จุดประสงค์ ของโปสเตอร์
จุดประสงค์ของโปสเตอร์โดยทัว่ ไปแล้วจะต้องแสดงหน้าที่และบทบาทต่อไปนี้คือ
1. นําสิ่ งที่ผตู ้ อ้ งการโฆษณาออกมาเผยแพร่ ให้สะดุดตาคน
2. ต้องสามารถสื่ อสารเข้าสู่ การรับรู ้และการปลุกเร้าความสนใจของผูพ้ บเห็นให้ได้
3. ต้องสามารถเล่าเรื่ องราวจากภาพให้ได้ เพื่อช่วยให้ผพู ้ บเห็นสามารถที่จะเข้าใจได้ในทัน
ทีแล้วเกิดการรับรู ้และปลุกเร้าความสนใจต่อไป
4.ภาพในโปสเตอร์จะต้องมีลกั ษณะปลอดโปร่ ง เน้นเฉพาะเรื่ องที่จะโฆษณาช่วยให้แลเห็น
ง่ายและที่สาํ คัญที่สุดก็คือ รายละเอียดและส่ วนประกอบต่างๆ จะประสานกลมกลืนกันตามคุณค่า
ของศิลปะประยุกต์ (applied art) ด้วยเหตุน้ ี ภาพโปสเตอร์จึงมิได้เป็ นศิลปะในตัวของมันเอง
5. ต้องสามารถสะท้อนเรื่ องราวที่จะโฆษณาออกมา ให้ได้ท้ งั ในด้านทางสภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เป็ นต้น
(อ้างอิง : http://etcserv.pnru.ac.th/pcc/AJnat/chapter1.html?fref=gc&dti=242152699281382
สื บค้นเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560)
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2.3.6 ส่ วนประกอบของโปสเตอร์
1. ข้อความพาดหัว
2. รายละเอียด
3. รู ปภาพประกอบ
4. คําขวัญ/สโลแกนเพื่อจูงใจ/ข้อความลงท้าย
5. โลโก้ของหน่วยงานเจ้าของโปสเตอร์
(อ้างอิง : http://54020271rungnapa.blogspot.com/2012/01/blog-post.html สื บค้นเมื่อวันที่ 3
สิ งหาคม 2560)

2.3.7 ขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์
1. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นที่ตอ้ งการสื่ อสาร
2. นําข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสารมาออกแบบร่ าง
3. เลือกรู ปแบบและการวางผัง (Layout) ที่เหมาะสมกับงาน
4. ทําการวางแบบเลย์เอ้าท์นาํ ส่ วนประกอบต่างๆมาลองวางลงในหน้ากระดาษ เพือ่ ดูวา่ มี
มากพอหรื อไม่ ต้องการเพิ่มเติมส่ วนใดหรื อต้องตัดอะไรออก ดูความเข้ากันของส่ วนประกอบทั้ง
หมดโดยใช้องค์ประกอบศิลปะช่วยในการจัด
5. กําหนดลักษณะของส่ วนประกอบต่างๆ ของงานที่เหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้ในส่ วนต่าง ๆ ของเนื้อหา

เช่น แบบขนาดของ

6.การทําต้นฉบับเหมือนพิมพ์อาร์ตเวิร์ค (artwork) นําแบบร่ างที่ลงตัวถูกต้องแล้วมาทําให้
เป็ นขนาดเท่าของจริ ง ทั้งภาพและตัวอักษร ช่องไฟ และงานกราฟิ กทุกอย่าง ซึ่งในปัจจุบนั จะใช้
โปรแกรมจัดทําอาร์ตเวิร์ค เช่น Adobe Indesign , Illustrator เป็ นต้น
7. ทําการตรวจทานดูความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของรู ปภาพและการจัดวาง
8. แก้ไขรายละเอียดและปรับแต่งขั้นสุ ดท้าย นําส่ งโรงพิมพ์เพื่อทําการจัดพิมพ์ต่อไป
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(อ้างอิง : http://54020271rungnapa.blogspot.com/2012/01/blog-post.html สื บค้นเมื่อวันที่ 3
สิ งหาคม 2560)

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับใบปลิว (Leaflet)
ใบปลิว คือ ซึ่งตามสารานุกรมในคําจํากัดความใบปลิวมีความหมายเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ น
การจัดการโฆษณาด้วยกระดาษโดยการกระจายเป็ นวงกว้างติดประกาศหรื อจัดส่ งผ่านจดหมาย ซึ่ง
ทั้งนั้นในภาษาอังกฤษใบปลิวนั้นถูกเรี ยกในหลายชื่อซึ่งก็ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งานและขนาดของใบปลิว
เป็ นสําคัญ แต่ท้ งั นั้นภาษาไทยจะเรี ยกรวมทั้ง หมดว่าใบปลิวเพียงอย่างเดียวซึ่งก็คือสื่ อสิ่ งพิมพ์
โฆษณาใดที่เป็ นลักษณะโครงสร้างกระดาษใบเดียว แบบไม่พบั หรื อเย็บเล่มใดๆนัน่ เอง หากลองนํา
คําว่าใบปลิว ไปลองหาชื่อเรี ยกในภาษาอังกฤษตามแหล่งต่างๆ จะพบว่ามีการให้นิยามชื่อที่ต่างกัน
ออกไป เช่น Leaflet,Hanbill ,Flyer, Phamphlet เป็ นต้น เหตุที่ทาํ ให้ชื่อเรี ยกนั้นต่างกันก็เป็ นเพราะ
ความเป็ นมาของขนาด ประโยชน์ วิธีการกระจายของใบปลิว ขอยกตัวอย่างชื่อเรี ยกที่นิยมเช่น
1. Leaflet ใบปลิวชนิดนี้หากแปลตามชื่อคือจดหมายใบไม้ ซึ่งแน่นอนว่าลักษณะต้องบาง
เบา มีขนาดเล็กเหมือนใบไม้ และใช้การจัดส่ งใช้วิธีการเดียว กับจดหมาย ไม่วา่ จะแนบกับจดหมาย
หรื อใส่ ตามกล่องจดหมาย ตูร้ ับฝากข้อความ เป็ นต้น
2. Handbill ใบปลิวชนิดนี้แปลได้ตรงตัวว่า ใบถือ เอกสารถือ ดังนั้นเป็ นที่แน่นอนว่าขนาด
ของใบปลิวจะต้องอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถพกพาได้สะดวก และการกระจายก็จะใช้วิธีการแจกโดย
ใช้มือ หรื อการยืนแจกตามสถานที่ต่างๆ ที่มีคนพลุกพล่านหรื อตามสถานที่ที่มีกลุ่มเป้ าหมายรวมตัว
กัน
3. Flyer หรื อ Phamphlet ซึ่งใบปลิวประเภทนี้มีที่มาเก่าแก่ที่สุดและตรงตัวกับคําว่าใบปลิว
มากที่สุดนัน่ คือใบที่ปลิวได้หรื อบินได้ ใบปลิวประเภทนี้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพื่อให้มีพ้นื ที่หน้าตัด
มากส่ งผลให้ลอยตัวได้ดี วิธีการแจกจะเป็ นแบบการโยนขึ้นฟ้ าให้กระจายไปตามลม ซึ่งจุดสําคัญ
คือเนื้อหาภายในมักจะเป็ นด้านการเมือง สังคม ศาสนา ที่ไม่สามารถแจกโดยวิธีทวั่ ไปหรื อระบุ
ตัวตนของผูจ้ ดั ทําได้
โดยในปัจจุบนั ไม่นิยมทําเนื่องด้วยข้อบังคับด้านกฎหมายในปัจจุบนั นั้น
ใบปลิวได้ถูกจําเพาะไปอยูใ่ นกลุ่มสื่ อโฆษณาประเภทสิ่ งพิมพ์และถูกใช้ในการทําการตลาดทางตรง
(Direct marketing) ระหว่างผูจ้ ดั ทําสู่ ผบู ้ ริ โภค โดยเนื้อหาของใบปลิวจะไม่นิยมระบุรายละเอียดมาก
เหมือนจดหมาย แต่จะเป็ นสรุ ปอย่างย่อเพือ่ ให้อ่านง่ายและน่าสนใจ การใช้ประโยชน์ใบปลิวที่พบ
เห็นได้มาก คือ
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- การแนะ นําผลิตภัณฑ์และบริ การ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร
- การให้ขอ้ มูล ซึ่งเป็ นไปได้ท้ งั ทางภาครัฐและเอกชน เช่น การป้ องกันไข้หวัดใหญ่แนะนํา
ผูล้ งสมัครเลือกตั้งและนโยบาย
- รับสมัครงานหรื อสมาชิก
- โฆษณาอีเว้นท์หรื อกิจกรรมพิเศษเช่นงานคอนเสิ ร์ตหรื อมหกรรมลดราคา เป็ นต้น นอก
จากนี้ยงั สามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ไม่จาํ กัดขึ้นอยูก่ บั ความคิดสร้างสรรค์ของผูจ้ ดั ทําการ
พิมพ์ใบปลิวนั้นสามารถจัดพิมพ์ได้ท้ งั สองด้านไม่จาํ กัดขนาดสามารถกําหนดได้เองแต่ตอ้ งคํานึงถึง
ประโยชน์ในการใช้สอยซึ่งขนาดที่ใช้กนั มากหลักๆ คือ ขนาดกระดาษA4เพราะพอดีกบั หัวจดหมาย
ขนาด A5 :7j’ ที่มกั จะเรี ยกว่าขนาดครึ่ งหัวจดหมายหรื อขนาด DL (Compliments slip) ซึ่งเป็ นขนาด
ประมาณซองจดมายหรื อเช็คเงินสดและสุดท้าย คือ ขนาด A6 หรื อนิยมเรี ยกว่าขนาดโปสการ์ด
สําหรับกระดาษที่ใช้ไม่ควรหนามากหรื อราคาแพงมากจนเกินไป เนื่องจากใบปลิวเป็ นสื่ อโฆษณาที่
มีจุดเด่นด้านความประหยัดและสะดวก จึงทําให้ใบปลิวจัดเป็ นสื่ อโฆษณาทางเลือกอันดับแรกๆ
สําหรับผูเ้ ริ่ มต้นเป็ นได้อย่างดี
(อ้างอิง : http://www.pimplernprint.com/ใบปลิวคืออะไร/ (สื บค้นเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2560)

2.4.1 ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์ใบปลิว
- จัดทําแผนการตลาด
ในองค์กรใหญ่ๆ นั้นการพิมพ์ใบปลิวเพื่อการโฆษณาซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการตลาด
ทั้งหมด ซึ่งต้องมีการทําวิจยั ตลาดและผลิตภัณฑ์ กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย จุดขาย ฯลฯซึ่งหากทําเต็ม
รู ปแบบจะต้องใช้งบประมาณที่สูงสําหรับ SME สามารถจัดทําอย่างประหยัด เช่น การวิจยั ด้าน
การตลาดก็ใช้วิธีสอบถามกลุ่มเป้ าหมายด้วยตนเองการหาจุดขายผลิตภัณฑ์
ก็ใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
สิ นค้าคู่แข่งอย่างไรเสี ยควรมีการวางแผนด้านการตลาดบ้างเช่นกลุ่มเป้ าหมายคือใครในรอบปี นั้นๆ
จะมีการจัดรายการอะไรบ้าง มีการใช้สื่อโฆษณาอย่างไร มีงบประมาณเท่าไร เป็ นต้น
- กําหนดวัตถุประสงค์
ก่อนที่จะจัดทําใบปลิว จําเป็ นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทํา เช่น ทําขึ้นเพื่อแนะ นํา
สิ นค้าหรื อบริ ษทั หรื อส่ งเสริ มการขาย (ลด แลก แจก แถม)
- กําหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในใบปลิว
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- กําหนดช่องทางการแจกจ่าย
เช่น แจกหน้าร้าน แจกตามศูนย์การค้าต่างๆ หรื อส่ งทางไปรษณี ยถ์ ึงลูกค้าโดยตรง กําหนด
แผนและช่วงเวลาการแจกจ่ายและท้ายสุ ด
- กําหนดความคาดหวังที่จะได้รับ
ทั้งนี้ไม่ควรตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่น โดยปกติความคาดหวังจากการตอบรับทาง
ไปรษณี ยค์ วรอยูท่ ี่ประมาณ 1 ถึง 5 % ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู ้หรื อการตอกยํ้าความนึกคิด
ในผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การนั้น ๆ ด้วย
- กําหนดรู ปแบบ ขนาด และจํานวนพิมพ์
วิธีหนึ่งในการกําหนดรู ปแบบ คือ ดูตวั อย่างใบปลิวที่มีอยูใ่ นท้องตลาด ใบปลิวตามศูนย์
การค้า ที่ได้รับทางไปรษณี ย ์ เลือกรู ปแบบที่เหมาะกับงานที่จะทําสําหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาด
ของใบปลิว" ที่ระบุขา้ งล่างเพื่อความประหยัดไม่เสี ยเศษในการพิมพ์ ส่ วนจํานวนพิมพ์ให้ดูจาก
ความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จากโรงพิมพ์ โดยระบุรูปแบบได้หลาย
รู ปแบบหรื อจํานวนพิมพ์ได้หลายระดับ
- จัดทําแบบร่ างคร่ าว ๆ ( Layout)
เพื่อดูวา่ จะเดินเรื่ องอย่างไรหน้าแรกมีหวั เรื่ องและภาพประกอบอย่างไร ฯลฯ
(อ้างอิง : https://www.gotoknow.org/posts/225891?fref=gc&dti=242152699281382 สื บค้นเมื่อ
วันที่ 3 สิ งหาคม 2560)

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับไวนิล (Vinyl)
“ไวนิล” คือพลาสติกชนิดพิเศษมีส่วนผสมระหว่างพลาสติกคุณภาพสูงรวมกับสารเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพต่างๆ เช่นสารเพิ่มความทนทานต่อแสงแดด สารเพิม่ ความแข็งแรงทนทานต่อแรง
กระแทกสารเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ และสารเพิ่มความทนทานความร้อน ไวนิลนอกจาก
จะทนทานต่อแสงแดดรังสี ยวู ี และสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วยังเป็ นวัสดุที่ไม่มีปัญหาในเรื่ อง
ปลวกหรื อแมลงกัดเจาะ การผุกร่ อนหรื อบิดงอ การเกิดสนิม การรั่วซึมของนํ้าฝน ไม่ติดไฟ และยัง
ช่วยลดการสิ้ นเปลืองพลังงานอีกด้วย จึงนิยมนํามาใช้ผลิตอุปกรณ์ใช้งานกลางแจ้ง
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(อ้างอิง : http://www.d-conceit.com/types-of-vinyl/?fref=gc สื บค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

2.5.1 ประเภทของไวนิลกับงานโฆษณา
“ป้ ายไวนิล” เป็ นภาษาที่เรามักจะได้ยนิ ในวงการ “Inkjet” ไวนิลนั้นมี 2 ประเภทใหญ่ๆ
เป็ นป้ ายที่นิยมใช้เพื่อการโฆษณาต่างๆ เราพบเห็นป้ ายไวนิลจํานวนมากในชีวิตประจํา วันตั้งแต่
ออกจากบ้าน ไม่วา่ จะเป็ นป้ ายกันสาดหน้าร้านค้า , ป้ ายไวนิลที่ติดตามเสาไฟฟ้ าเพือ่ โฆษณาระยะ
สั้น, ป้ ายหาเสี ยง, ป้ ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่บนตึกหรื อข้างทางด่วน, ป้ ายธงญี่ปุ่น (J-Flag) ตาม
ร้านอาหาร , ป้ ายกล่องไฟ (Lightbox) ตามร้านค้า , ป้ ายโฆษณาตามรั้วโครงการที่กาํ ลังก่อสร้าง ฯลฯ
นอกจากนี้ยงั สามารถใช้ในงานตกแต่งบูทแสดงสิ นค้าหรื องานโฆษณาชัว่ คราว เพราะทุกที่สามารถ
ใส่ ป้ายโฆษณายีห่ อ้ สิ นค้าให้ผคู ้ นทัว่ ไปได้รู้จกั ป้ ายไวนิลจึงเป็ นที่นิยมอย่างมาก
(อ้างอิง : http://www.d-conceit.com/types-of-vinyl/?fref=gc สื บค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

2.5.2 ประเภทของไวนิล
ป้ ายไวนิลนั้นแบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ไวนิลทึบแสงและไวนิลโปร่ งแสง
1. ไวนิลทึบแสง คือ ไวนิลที่มีการเคลือบสารเคมีที่ดา้ นหลังเมื่อพิมพ์ Inkjet แล้วส่ องไฟจะ
มองไม่ทะลุ และยังแบ่งตามการใช้งานได้อีก 4 แบบ
- แบบหลังขาว เหมาะกับงานพิมพ์ Inkjet ทัว่ ไป
- แบบหลังเทา เหมาะกับงานที่เป็ นป้ ายแขวนที่ประกบ 2 หน้า จะช่วยลดการทับซ้อนของ
ภาพเมื่อมีแสงแดดส่ องผ่าน
- แบบหลังดํา คุณสมบัติในการใช้งานเหมือนหลังเทาแต่จะกันแสงได้ดีกว่ามาก
- แบบพิมพ์ได้ 2 หน้า ไวนิลประเภทนี้เหมาะกับเครื่ องพิมพ์ UV Flatbedซึ่งเป็ นระบบ
เครื่ องพิมพ์แบบแผ่น สามารถพิมพ์ได้ 2 หน้าได้อย่างแม่นยํา
2. ไวนิลโปร่ งแสง (backlit) คือ ไวนิลที่มีการเคลือบสารเคมีที่ดา้ นหลังบางกว่าแบบทึบแสง
ซึ่งแสงสามารถส่ องทะลุได้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท
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- แบบโปร่ งแสง คือไวนิลที่สามารถให้แสงผ่านได้จึงนิยมใช้สาํ หรับทํากล่องไฟที่เห็น ตาม
ป้ ายด้านนอกของร้านค้า ซึ่งสามารถ Inkjet โดยใช้ Proflie Backlit เนื่องจากต้องส่ องไฟจาก
ด้านหลังจึงต้องใช้การพิมพ์ที่หมึกหนาแน่นกว่าเป็ นพิเศษ เพื่อเวลาส่ องไฟแล้วสี ไม่เพี้ยน
- แบบตาข่าย คือ ไวนิลที่สามารถลดแรงปะทะของลมได้ดีกว่าแบบโปร่ งแสงทัว่ ไป
สามารถใช้ขึงตามอาคารสูงได้หรื อกล่องไฟที่อยูบ่ นอาคารสูง จะมีระยะห่างของตาข่ายแตก ต่างกัน
ไปสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม
(อ้างอิง : http://www.d-conceit.com/types-of-vinyl/?fref=gc สื บค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

