บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ลักษณะทั่วไปของการโฆษณา
การโฆษณา

(Advertising)

การโฆษณาจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

เป็ นเครื่ องมือหนึ่งของส่ วนประสมทางการตลาด

แม้ว่า

แต่ในขณะเดียวกันการโฆษณาจะสามารถกระตุน้ ยอดขายให้

มากขึ้น การโฆษณาจะมีผลทาให้การลดต้นทุนในการผลิต อันเนื่องมาจากการประหยัดจากการผลิต
จานวนมาก จากเหตุผลเหล่านี้มีผลทาให้กิจการได้รับกาไรมากขึ้น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์,2540, น. 106)

2.2 ประเภทของการโฆษณา
สื่อโฆษณา สื่อโฆษณาคือเครื่ องมือทางการตลาดชนิดหนึ่ง ที่มีหน้าที่นาพาข่าวสารที่ผโู ้ ฆษณา
ต้องการให้

ผูบ้ ริ โภคได้รับรู้และเกิดความต้องการในสิ นค้า

การที่ผโู ้ ฆษณาจะประสบความสาเร็ จ

ทางด้านการ สื่อสารผูโ้ ฆษณาควรที่ จะรู ้จกั ลักษณะของสื่ อโฆษณาแต่ละชนิดเพื่อให้เกิดการสื่ อสารที่มี
ประสิทธิภาพ สื่ อโฆษณาที่นิยมใช้โดยทัว่ ไปได้แก่ หนังสื อพิมพ์นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์สื่อดังกล่าวเป็ น
สื่ อ หลักที่ใช้กนั เป็ นส่ วนมากในงานโฆษณา เนื่องจากเป็ นสื่ อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคจานวนมาก
ดังนั้นในการวางแผนการใช้สื่องบประมาณด้านสื่ อส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็ นอันดับ
แรกสาหรับสื่ อ ณ จุดซื้ อ แผ่นพับ ใบปลิว สื่ อนอกสถานที่เช่นแผ่นป้ ายต่างๆจะมีความสาคัญในฐานะ
เป็ นสื่ อสนับสนุน ซึ่ งทาหน้าที่ในการเตือนความจาผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ ตัวย้า
สารโฆษณาจากสื่ อหลักซึ่ งได้โฆษณาไปแล้วนัน่ เอง สื่ อโฆษณามีประเภทด้วยกันดังนี้
1. สื่ อสิ่ งพิมพ์ Printed Media Advertising ได้แก่ นิตยสาร Magazine , หนังสื อพิมพ์
Newspaper
2. สื่อกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising ได้แก่ โทรทัศน์ Television , วิทยุ
Radio , โรงภาพยนตร์ Cinema , อินเทอร์เน็ต Internet

3. สื่ออื่นๆ Other Media Advertising ได้แก่ สื่ อกลางแจ้ง Outdoor media , สื่ อทางยานพาหนะ ,
Transit media สื่ อโฆษณา ณ จุดซื้ อ Point of purchase (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,2545, น.207)

2.3 การโฆษณากับสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุกระจายเสียง (Radio) เป็ นสื่ อที่ได้ยนิ เฉพาะเสี ยง แต่เสี ยงนั้นไม่มีภาพ ผูฟ้ ั งต้อง จินตนาการ
ภาพเองจากเสี ยงผูป้ ระกาศ ดังนั้น เสี ยงจะต้องสร้างภาพให้ได้ โดยสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง จะต้องไม่ควร
ใช้ความคิดอะไรที่ซบั ซ้อนในการนาเสนอ

เพราะบุคคลเมื่อฟั งเสี ยงอย่างเดียวโดยไม่เห็นภาพจะไม่

สามารถฟังอะไรทีละหลายประเด็นได้ ขณะเดียวกันโฆษณาทางวิทยุที่ดีไม่ควรจะเป็ นการประกาศโดย
ใช้ผปู ้ ระกาศเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะจะทาให้ไม่น่าสนใจ ต้องมีคาพูดที่เด่นชัดหรื อมี เพลงประกอบ
เพื่อให้ช่วยดึงดูดผูฟ้ ังได้แม้ว่าจะเป็ นการใช้โฆษณาเพียงอย่างเดียว
ลักษณะของโฆษณาที่ดีทางสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
1. สามารถสร้างจินตนาการให้กบั ผูฟ้ ั งได้มากที่สุด ด้วยการใช้เสี ยงพูด เสี ยงดนตรี และ
เสียง ประกอบ
2. ควรนาเสนอแง่คิดเพียงแง่เดียว เพราะเป็ นการยากที่จะให้ผฟู ้ ั งเข้าใจสิ นค้าในหลายๆ
มุมด้วยการได้ยนิ เพียงเสียง แต่ไม่ได้เห็นภาพ
3. มีการเลือกใช้ภาษาที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายที่ฟังโฆษณา และควร
เป็ นประโยคสั้น ๆ เข้าใจง่าย ที่เน้นสื่ อสารในลักษณะการสนทนาหรื อพูดคุยกับผูฟ้ ั งเพื่อสร้าง
ความรู้สึกคุน้ เคยและเป็ นกันเอง
4. ควรมีการเน้นย้าชื่อตราสิ นค้าเสมอ เพื่อให้ผฟู ้ ั งรับถึงตราสินค้า
5. การใช้เสียงประกอบ อันได้แก่ เสี ยงเพลง เสี ยงดนตรี หรื อ เสี ยงประกอบอื่น ๆ จะ
ช่วย สร้างบรรยากาศและความต่อเนื่องในงานโฆษณาได้

6.

เลือกสถานีรายการ

และช่วงเวลาที่ได้ออกอากาศให้ตรงกับเวลาที่กลุ่มเป้ าหมายฟั ง

รายการวิทยุ
7. ควรพิจารณาเลือกผูป้ ระกาศที่มีน้ าเสี ยงเหมาะสม สอดคล้องกับแนวความคิดและ
เนื้อหาที่นาเสนอในบทโฆษณา (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,2545, น.207)

2.4 รู ปแบบของสปอตโฆษณาทางสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
1. Loose Spot เป็ นลักษณะของสปอตโฆษณาที่มีการสร้างสรรค์เป็ นเรื่ องราวต่างๆ ที่กาหนด
ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ความยาวเฉลี่ยโดยทัว่ ไปประมาณ 30 วินาทีต่อ 1 เรื่ อง
2. In Program เป็ นลักษณะของสปอตโฆษณา ที่อยูใ่ นช่วงของการสนับสนุ นกิจกรรม ของ
รายการวิทยุ ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น
2.1 Jingle In Program เป็ นลักษณะของสปอดตสั้นๆ ที่บางครั้งอาจจะมีแค่ชื่อ ของ
สิ นค้าเท่านั้น ซึ่ งมาจาการที่สินค้าเข้าไปมีส่วนร่ วม In Program กับกิจกรรมที่รายการมีอยูแ่ ล้ว
โดยความยาวเฉลี่ยโดยทัว่ ไปประมาณ 5-8 วินาทีต่อ 1 ครั้ง
2.2 Sponsor In Program เป็ นลักษณะของการที่เจ้าของสิ นค้าเป็ นผูค้ ิดกิจกรรมใน
รายการขึ้นมาเองเพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมในรายการวิทยุ โดยความยาวเฉลี่ยโดยทัว่ ไป
ประมาณ 1-2 นาทีต่อ 1 ครั้ง
3.

Scoop

ลักษณะของการสร้างเรื่ องราวให้มีความต่อเนื่องและกี่ยวพันกันกับสิ นค้าที่ ลง

โฆษณา อาจเป็ นการสมมติสถานการณ์ หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อให้มีความน่าสนใจ ความยาว โดย
เฉลี่ย 1 นาที หรื อตามแต่ขอ้ ตกลงระหว่างเจ้าของสิ นค้ากับเอเยนซี ผสู ้ ร้างสรรค์บทโฆษณาและ รายการ
ที่ซ้ื อโฆษณา (เสรี วงษ์มณฑา,2540, น.208)

2.5 รู ปแบบของบทโฆษณาทางสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
สื่ อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงนี้เน้นใช้ประสาทสัมผัสทางหู ในการรับสาร

ดังนั้นสิ่ งที่

นาเสนอจะต้องชัดเจนและสามารถนาเสนอสิ่ งที่ตอ้ งการได้อย่างครบถ้วน สามารถทาให้ผฟู ้ ั งเข้าใจใน
สิ่ งที่ตอ้ งการเสนอโดยรู ปแบบของการเขียนบทโฆษณาทางวิทยุที่นิยมกันประกอบด้วย

2.5.1 บทโฆษณาที่เน้ นหนักคุณภาพของสิ นค้ าโดยตรง จะเป็ นลักษณะของการเน้นคุณสมบัติ
ของสินค้าเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่าง
ผู้ประกาศ

:

วันนี้... ด้วยความมุ่งมัน่ และตั้งใจใส่ใจในทุกความต้องการ

คัดเลือกใบชาสดๆจากไร่ ดว้ ยความพิถีพิถนั และการผลิตเข้มงวดกับ
ทุกๆ อย่างแม้แต่กบั ตัวเอง เราจึงได้ชาเขียวที่ได้มาตรฐานภายใต้การ
ใส่ ใจในทุกขั้นตอนจนได้มาเป็ น “อิชิตนั ออร์แกนิ กส์ กรี นที”
Sfx

:

เสี ยงดนตรี ประกอบยิง่ ใหญ่

ผู้ประกาศ

:

อิชิตนั ออร์แกนิกส์ กรี นทีชาเขียว ชงจากใจ

2.5.2 บทโฆษณาในลักษณะการพูดสนทนา เป็ นการพูดคุยถึงคุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้น ๆ ตัวอย่าง
ญ 1 : เอ่อ.....คือว่า
ช 1 : ขอโทษนะครับตอนนี้ไม่ว่าง
ญ 1 : เอ่อ..... คือ... คือ...

ช 1 : ขอโทษจริ ง ๆ ครับ ตอนนี้ไม่ว่างจริ ง ๆ
ญ 1 : เอ่อ..... คือ... จะบอกว่า
ช 1 : ก็บอกแล้วไงครับ ว่าตอนนี้ไม่ว่าง
ญ 1 : แค่จะบอกว่า วันนี้เดอะมอลล์รับปี ใหม่ลดมากกว่า 50% ทุกชั้นทุกแผนก วันนี้
ถึง 31 มกราคมนี้ค่ะ อ้าว...ไปไหนละ?
Sfx : เสี ยงดนตรี ประกอบแบบวิ่งไปอย่างรวดเร็ว “ฟิ้ วววว”
ผู้ประกาศ : เป็ นใครก็ตอ้ งว่า เพราะเดอะมอลล์มิดไนท์เซลล์ที่ลดแบบไม่ตอ้ ง รอ..ร้อ...
รอ... เดอะมอลล์ อาณาจักรแห่ งความสุ ขทุกครอบครัว

2.5.3 บทโฆษณาในลักษณะการสร้ างสถานการณ์ เปรี ยบเรื่ องราว หรื อจาลองกิจกรรม อย่าง
หนึ่งอย่างใด อาทิ ละคร เกมโชว์ เพื่อเรี ยกร้องความสนใจ
ตัวอย่าง
ช 1 : ท่านผูฟ้ ั งครับ วันนี้ผมเอกราช ขอยอมรับครับว่าผม..........
“อม” จริ งๆ ครับ ตลอดเวลาที่อยูใ่ นวงการผม “อม” มาตลอด บอลยูโรผมก็อม บอลโลก
พรี เมียร์ลีก ไทยลีก ผม “อม” หมดเลย ผมขอขอสารภาพเลยนะครับว่าผมนี่ชอบ
“อม”......................... ฟิ ชเชอร์แมน เฟรนด์ จริ ง ๆ เลยครับ ก็ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ รส
เข้าถึงใจ
Sfx : เสียงฉีกซอง
ช 1 : อื้ม........
ผู้ประกาศ : ฟิ ชเชอร์แมน เฟรนด์บรรเทาอาการระคายคอจากอังกฤษ

2.5.4 บทโฆษณาโดยใช้ เพลง อาจเป็ นคาร้องทานองแต่งใหม่เลย หรื อใช้เนื้อหาของสิ นค้าและ
บริ การไปอิงกับทานองเพลงที่มีชื่อเสี ยงอยูแ่ ล้ว เป็ นการสร้างการจดจาได้เป็ นอย่างดี
ตัวอย่าง
เนื้อเพลง : แล็คตาซอย 5 บาท 125 มิลลิลิตร ปริ มาณคับกล่อง เต็มที่ ดื่มได้ดื่มดี ใคร ๆ
ก็ชอบ เด็ก ๆ ก็ชอบ ดื่มได้ดื่มดี ดื่มแล็คตาซอย 5 บาท
ประกาศ : วันนี้ ใคร ๆก็ดื่ม แล็คตาซอย 5 บาท เพิ่มปริ มาณไม่เพิ่มราคา

2.6 องค์ ประกอบของบทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง
ส่ วนนา (Lead) หมายถึงส่ วนเริ่ มต้นที่สาคัญของบทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง ได้แก่
คาพูด เสียงประกอบ เสียงเพลง หรื อเสี ยงดนตรี ที่ถูกนามาใช้เป็ นส่ วนนา เป็ นส่ วนแรกที่ผฟู ้ ั งได้ยนิ ซึ่ ง
จะทาหน้าที่ดึงดูดความสนใจผูฟ้ ั งตั้งแต่เริ่ ม
ตัวอย่างที่ 1 ส่ วนนาด้ วยคาพูด
ญ 1 : หัวใจของริ ตา้ .... ไม่ว่างแล้วล่ะค่ะ ห้องซ้าย ก้องไปด้วยเพลงสก็อต ห้องขวา
ก็ไว้เก็บกระโปรงลายสก็อต ส่ วนห้องบน ก็ไว้ใส่ หมวกลายสก็อต ห้องล่าง มี
ไว้เก็บผ้าพันคอลายสก็อต ริ ตา้ ...สก็อตทั้งตัว ฮิๆๆ (หัวเราะเบาๆ)
สก็อตที่ว่าเนี่ยะ... สก็อตคอลลาเจนอีต่างหากค่ะ ที่ประกอบไปด้วยวิตามินอี
และคอลลาเจน สกัดจากปลาทะเลน้ าลึก สก็อตคอลลาเจนอี อีกระดับของการ
ดูแล
ตัวอย่างที่ 2 ส่ วนนาด้วยเสี ยงประกอบ
Sfx : เสียงเคาะระฆัง เกร๊ ง!!!!!

ช 1 : ยกที่ 1 เริ่ มขึ้นแล้ว ฝ่ ายน้ าเงินเร่ งบุก ฮุคเข้าไปฝ่ ายแดง
Sfx : เสียงบรรยากาศของคนเชียร์มวย
ช 1 : ฝ่ ายน้ าเงินฮุคเข้าไป โอ้โห!!.... โอ้โห!! มีเสี ยว มีเสี ยว โอ้โห!! แต่กย็ งั แทงไป
ไม่ยง้ ั ฝ่ ายแดงรี บพุ่งออกตัวมาแล้วพ่นลมใส่ หน้า อย่างจังเบ้อเร่ อ
Sfx : เสียงบรรยากาศของคนเชียร์มวย ช 1 ฝ่ ายน้ าเงินเจอของจริ งแบบนี้หน้าจังงัง
ไปเลย!!!! Sfx : เสี ยงโห่ ร้องของคนเชียร์มวย
ผูป้ ระกาศ : ถ้ากลิ่นปากทลายส่ วนอื่นขนาดนี้ เห็นทีตอ้ งใช้ซอลค์ เหงือกดีฟันดี ซอลค์
...เค็มแต่ดี
เนื้อหา (Copy) ได้แก่ ข้อความโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคาพูดวลีหรื อ
ประโยค ที่เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับสินค้าหรื อบริ การ ที่ตอ้ งการนาเสนอในโฆษณา
ตัวอย่าง
ช 1 : ชีวิตผม ไม่มีค่าอะไรแล้ว
ช 2 : สม
ช 1 : ก็ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเทอม ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนบ้าน ค่างวดรถ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
การกุศล ค่าผ่อนตูเ้ ย็นค่ายูบีซี ค่าบัตรเครดิต....โฮ.....(พูดเร็ วขึ้นเรื่ อยๆ) ก็จ่ายที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิส...หมดแล้ว
ช 2 : อ่อ...
Sfx : ดนตรี สนุกสนาน ประกาศค่าอะไรก็จ่ายได้เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับชาระกว่า
280 รายการ 5,000 สาขา ทัว่ ประเทศ
Sfx : เสียงยิงบาร์โคต Jingle เพลง เคาน์เตอร์เซอร์วิส สะดวกจ่ายใกล้ทุกเวลา

ช 1 : ผมไม่เหลือค่าอะไรให้จ่ายอีกแล้ว

เสี ยงประกอบ (Sound) ได้แก่เสี ยงพูด บทสนทนา เพลง เสี ยงดนตรี เสี ยงประกอบต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ ตื่นเต้นเร้าใจ ให้กบั โฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยง เราสามารถ แบ่ง
ออกเป็ น
3.1 เสียงประกอบที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง น้ าตก คลื่นซัด เป็ นต้น
3.2 เสี ยงประกอบที่สร้างขึ้นเลียนแบบสถานการณ์จริ ง เช่น ประตูปิด แก้วแตก เปิ ดกระป๋ อง
เป็ นต้น
3.3 เสี ยงประกอบตามสถานการณ์ เช่น เสี ยง ตึ้ง!! เสี ยง แป่ ว!! เป็ นต้น
3.4 เสี ยงดนตรี ประกอบ มีเฉพาะดนตรี ไม่มีเนื้อร้อง
3.5 เสี ยงเพลงประกอบ มีท้ งั เนื้อร้องและเสี ยงดนตรี

2.7 คาศั พท์ ต่างๆ ที่ใช้ ในการเขียนบทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง
Ann. / ANNC (Announcers) ผูป้ ระกาศหรื อโฆษก เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการสื่ อสารงานโฆษณา
วิทยุทาหน้าที่อ่านบทโฆษณา และเป็ นผูส้ รุ ปประเด็นทั้งหมดในการโฆษณา มีความสาคัญมากในบท
โฆษณาทางวิทยุ
SFX. (Sound Effect) เสียงประกอบทาหน้าที่ในการสื่ อสารเพื่อสร้างจินตนาการให้กบั ผูฟ้ ั งใน
งานโฆษณาทางวิทยุ โดยสามารถเป็ นไปได้ท้ งั เสี ยงประกอบจากธรรมชาติ เชน เสี ยงฟ้าร้อง เสี ยงฝนตก
เสี ยงน้ าไหล หรื อเสี ยงประกอบที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เสี ยงปิ ดประตู เสี ยงเดิน เสี ยง กระจกแตก เป็ นต้น

Music. ดนตรี หรื อ เพลงประกอบทาหน้าที่ในการเพิม่ สี สนั และจังหวะ เพื่อให้เกิด อารมณ์
ความรู้สึกคล้อยตามในงานโฆษณาทางวิทยุ หากไม่มีจะทาให้งานโฆษณาทางวิทยุเงียบ จนเกินไป ไม่
เกิดความน่าสนใจ แต่ในโฆษณาทางวิทยุบางประเภทก็อาจไม่ตอ้ งใช้ดนตรี หรื อเพลงประกอบเลยก็ได้
V. (Voice) เสี ยงของผูป้ ระกาศหญิงหรื อชายที่เป็ นตัวละครสมมติหรื อตัวแสดงที่ก าหนดขึ้น ถ้า
มีมากกว่าหนึ่งคน ถ้าเป็ นเสียงผูช้ ายนิยมใช้ ช.1, ช.2, ช.3, ช.4,.... หรื ออาจระบุชื่อของตัวละครไว้ที่
วงเล็บด้านหลัง เช่น ช.1 (ณเดชน์), ช.2 (มาริ โอ้) เป็ นต้น ถ้าเป็ นเสี ยงผูห้ ญิงนิยมใช้ ญ.1, ญ.2, ญ.3, ญ.
4,.... หรื ออาจระบุชื่อของตัวละครไว้ที่วงเล็บด้านหลัง เช่น ญ.1 (ดอกโศก), ญ.2 (ลายอง) เป็ นต้น (จริ ยา
ปั นทวังกูร. 2551, น.213)

ส่ วนประกอบของโครงสร้ างการสร้ างสรรค์ บทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง

ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้างการสร้างสรรค์บทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยง

ภาพที่ 2.2 แสดงตัวอย่างบทโฆษณาประเภทวิทยุกระจายเสี ยงของ Big C

