บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
รายงานผลการดาเนิ นงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการทาโฆษณาผลิตภัณฑ์ Trusty Buy
โดย บริ ษ ัท ประกิ ต แอดเวอร์ ไ ทซิ่ ง จากัด ” ผู จ้ ัด ท ามุ่ ง ศึ ก ษาขั้น ตอนการผลิ ต งานโฆษณา ใน
กระบวนการท างานของที ม ฝ่ ายสร้ างสรรค์ (Creative) ของบริ ษ ทั ตัวแทนโฆษณา รวมถึ งวิธี คิด
สร้ างสรรค์งานโฆษณาที่ น่าสนใจ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องผูจ้ ดั ท าได้
ศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 ความหมายของการโฆษณา
2.2 การสร้างสรรค์งานโฆษณาให้ตอบโจทย์การตลาด
2.3 การเลือกสื่ อโฆษณาให้เหมาะสม
2.1 ความหมายของการโฆษณา
วิลเลียม เวลส์ , เบอร์ เนตต์ และ โมเรี ยร์ ที (Wells, Burnett & Moriarty, 1995, p. 11) ได้ให้
คาจากัดความเกี่ ยวกับโฆษณาไว้ว่า หมายถึง “ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจากการสื่ อสารที่ ไม่เป็ นส่ วนตัว
(Non-Personal Communication) ที่ออกโดยผูส้ นับสนุ น (Sponsor) ที่ระบุตวั ได้ โดยผ่านสื่ อมวลชน
เพื่อการโน้มน้าวใจ หรื อเพื่อต้องการมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับชม (Audience)”
วิลเลียม เอ็ม เวลเบเซอร์ (Weilbacher, 1984, p. 1) กล่าวว่า โฆษณาเป็ นสารที่ ปรากฏทาง
สื่ อต่าง ๆ ซึ่ งถูกกาหนดและออกค่าใช้จ่ายโดยองค์กรธุ รกิ จหรื อสถาบันที่หวังให้สารที่ปรากฏตาม
สื่ อต่าง ๆ นี้ ส่งผลในการเพิ่มโอกาสให้แก่การเกิดพฤติกรรม หรื อความเชื่ อตามความมุ่งหมายของ
นักโฆษณา
มอริ ส ไอ แมนเดลล์ (Mandell, 1984, p. 6) กล่ า วว่า การโฆษณา หมายถึ ง รู ป แบบการ
ส่ งเสริ มการขาย (Promotion) โดยผ่านสื่ อโฆษณาที่ไม่ใช่ตวั บุคคล และต้องชาระเงินค่าโฆษณาโดย
ผูอ้ ุปถัมภ์ (Sponsor) ซึ่ งการโฆษณานี้ มีความหมายที่ แตกต่างไปจากการสงเสริ มในรู ปแบบอื่น ๆ
เช่ น การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และการส่ งเสริ มการจาหน่ าย (Sales Promotion)
เป็ นต้น
เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 2) ได้ให้คาจากัดความของโฆษณาว่า เป็ นการสื่ อสารมวลชนที่
เกิดขึ้นเพื่อจูงใจผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้มีพฤติกรรมที่จะเอื้ออานวยต่อการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ
ได้แก่ การซื้ อ การใช้ สิ นค้าหรื อบริ การ โดยอาศัยเหตุผลทั้งเหตุผลจริ ง และเหตุผลสมมติในการจูง
ใจ ซึ่ งจะต้องมีการซื้ อสื่ อและเวลาในสื่ อสารมวลชน เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
ตลอดจนการระบุผปู ้ ระสงค์จะทาการโฆษณาอย่างชัดแจ้ง
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จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ศึกษาความหมายของการโฆษณาที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ การ
โฆษณาถื อเป็ นการสื่ อ สารข้อมู ล ข่ าวสารของสิ น ค้าและบริ ก าร ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ อ งของคุ ณ ภาพ
วิธีการใช้งาน ราคา ตลอดจนการจัดท าโปรโมชั่นต่าง ๆ อะไรก็ตามที่ เป็ นข่าวสารเกี่ ยวเนื่ องกับ
สิ นค้าหรื อแบรนด์ โดยทาการสื่ อสารผ่านสื่ อ (media) และต้องมีการเสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อโดย
เจ้าของสิ นค้าเป็ นผูจ้ ่าย โดยมุ่งเน้นการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ให้ได้รับรู ้การโฆษณา
ข่าวสารข้อมูล และควรมีประสิ ทธิ ภาพในการโน้มน้าวชักจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายสนใจได้
2.2 การสร้ างสรรค์ งานโฆษณาให้ ตอบโจทย์การตลาด
การผลิตงานโฆษณาต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
อยู่ไ ม่ น้ อ ย เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งสรรค์ ง านโฆษณาได้อ ย่า งสอดคล้อ งกับ การน าไปใช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ ท้ ัง ในด้า นการตลาดและการสื่ อ สาร โดยอาศัย หลัก การและขั้น ตอนที่ ท าให้ บ รรลุ
เป้ าหมายเดียวกันได้ (Ple jung, 2015) นัน่ คือ
1. การทาความเข้าใจโจทย์ เพราะปั จจุบนั มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง การทาความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการทางานจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน
ในลาดับต่อ ๆ ไป เพื่อให้งานโฆษณาชิ้ นนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้
ว่าจ้างได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์
2. การศึกษาหาข้อมูล เพราะข้อมูลที่เกี่ ยวข้องจะเป็ นวัตถุ ดิบชั้นดี ที่ทาให้นกั สร้างสรรค์
งานโฆษณาสามารถออกแบบโฆษณาได้อย่างตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
ยิง่ ช่วยให้การสร้างสรรค์โฆษณานั้นโดนใจผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
3. การพัฒนากลยุทธ์ ต้องให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก เพื่อที่จะวางแผนว่า
จะต้องสื่ อสารด้วยภาพหรื อข้อความอย่างไร ให้สามารถโน้มน้าวใจคนได้
4. การหาแนวความคิ ด สร้ างสรรค์ เป็ นการคิ ด ค้น ไอเดี ย สร้ างสรรค์ใ หม่ ๆ เพื่ อ ที่ จ ะ
นาไปใช้เป็ นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้เป็ นที่น่าสนใจ
5. การคิดหาวิธีหรื อรู ปแบบการนาเสนอ หารู ปแบบการนาเสนอใหม่ ๆ ที่แตกต่าง ต่อจาก
แนวความคิดหลัก โดยการใส่ รายละเอียดที่ตอ้ งกาสื่ อสารลงไปในงานโฆษณา เพื่อให้
ผูร้ ับสารเห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
6. การผลิตงานโฆษณา ถื อเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนที่จะถู กนาไปใช้จริ ง ซึ่ งการผลิ ตงาน
โฆษณานี้ สามารถทาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กบั กลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้ ไม่วา่ จะเป็ นการถ่าย
ทา การพิมพ์เป็ นต้น
จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้ตอบโจทย์การตลาดที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นพอสรุ ปได้ว่า การสร้ างสรรค์งานโฆษณาผูส้ ร้ างสรรค์จะต้องเข้าใจในพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
อีกทั้งในเรื่ องของการตลาดและไปพร้อม ๆ กับทางด้าน Creativity เพราะการโฆษณาก็คือศิลปะ แต่
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เป็ นพาณิ ช ย์-ศิ ล ป์ (Commercial-Art) โฆษณาเป็ นศิ ล ปะการสื่ อ สารที่ ต้อ งขายได้ ใช้วิธี สื่ อสาร
อย่างไรให้ น่าสนใจ ต้องมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการจู งใจ สื่ อสารข้อมู ล ให้ ผูบ้ ริ โภคได้เข้าใจ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ค วามต้อ งการของเจ้า ของธุ รกิ จ เป็ นเป้ า หมาย ท าให้ ผู ้ส ร้ า งสรรค์ก็ ต้อ งมี ท ัก ษะ
ความสามารถและค้นหาข้อมูลพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ
2.3 การเลือกสื่ อโฆษณาให้ เหมาะสม
การใช้สื่อโฆษณา มีความสาคัญมากในปัจจุบนั เพราะการทาโฆษณานอกจากจะทาให้ผคู ้ น
หรื อกลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั กับธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริ การของคุณมากขึ้นแล้ว ยังเป็ นตัวช่วยสาคัญ
ในการกระตุน้ ความต้องการซื้ อในตัวของกลุ่มลู กค้า กระตุน้ ยอดขาย ตลอดไปจนถึงการสร้างผล
กาไรให้กบั ธุ รกิจของคุณได้มากมาย โดยสื่ อในการโฆษณาแบ่งออกเป็ นประเภทหลัก ๆ คือ
สื่ อสิ่ งพิมพ์มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็ น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร แผ่นพับ ใบปลิ ว ฯลฯ ซึ่ ง
สิ่ งพิม พ์แต่ละชนิ ดล้วนแตกต่ างกัน และให้ Feedback ที่ แตกต่างกัน เช่ น หนังสื อพิ มพ์ สามารถ
เข้าถึงผูค้ นได้จานวนมากและสามารถลงเนื้อหาที่ละเอียดได้ นิตยสารใช้กระดาษที่มีคุณภาพ มีสีสัน
สวยงาม เหมาะกับโฆษณาที่ใช้ภาพเพื่อดึงดูดความสนใจ
สื่ อ โทรทัศ น์ เป็ นสื่ อ โฆษณาที่ เข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ใ นวงกว้า ง โดดเด่ น ด้ว ยการใช้
ภาพเคลื่ อนไหวและเสี ยงประกอบ สามารถสร้ างความสนใจได้เป็ นอย่างดี และสร้างการจดจาได้
ง่าย แต่มีขอ้ เสี ยก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วยเมื่อเทียบกับสื่ อโฆษณาประเภทอื่น ๆ
สื่ อวิทยุเป็ นสื่ อที่ใช้เสี ยงเพื่อสร้ างความสนใจ สามารถเข้าถึ งกลุ่มผูฟ้ ั งได้จานวนมากและ
รวดเร็ ว แต่ท้ งั นี้อาจมีขอ้ ด้อย คือ ในขณะที่โฆษณาผูฟ้ ังอาจไม่ได้จดจ่ออยูก่ บั การฟังเพียงอย่างเดียว
สื่ อกลางแจ้ง เช่ น ป้ ายโฆษณา โปสเตอร์ โฆษณาที่ ติดตามรถสาธารณะต่าง ๆ หรื อตามสี่
แยก ตึกห้างสรรพสิ นค้า สื่ อประเภทนี้ เน้นติดตั้งตามบริ เวณที่มีผูค้ นสัญจรไปมาจานวนมาก และ
สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เน้นสร้างความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากผูท้ ี่ผา่ นไปมา
สื่ อออนไลน์เนื่องจากปั จจุบนั อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้จากทัว่ ทุกมุมโลก บวกกับยอด
ผูใ้ ช้ Social Media ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ สื่ อออนไลน์จึงถือเป็ นสื่ อโฆษณาที่มาแรงและตอบโจทย์ยุค
ดิจิทลั ที่สุด ด้วยจุดเด่นคือเป็ นโฆษณาที่ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถเปลี่ ยนแปลงข้อมูล
ได้ง่ายและรวดเร็ ว และที่สาคัญคือราคาไม่แพงนัน่ เอง
โดยการทาโฆษณาสามารถเลือกใช้สื่อโฆษณาตามเกณฑ์การเลือก ให้โดนใจกลุ่มเป้ าหมายคือ
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1. คานึ งถึ งการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นสภาพแวดล้อมทาง
การเมือง เศรษฐกิ จที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา หรื อจะเป็ นด้านสังคม ประเพณี ความ
เชื่อ และอื่น ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยูต่ ลอดเวลา
2. วิเคราะกลุ่มเป้ าหมายว่าเป็ นใคร มีพฤติกรรมในการซื้ อ การใช้ชีวิต การตัดสิ นใจแบบไหน
เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการคัดเลือก สื่ อ โฆษณา และกาหนด รู ปแบบของการสื่ อสาร ช่อง
ทางการสื่ อสาร ช่ วงเวลาที่เหมาะสมในการกระจายข่าวสาร เพื่อทาให้การทาโฆษณาตรง
กับกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
3. การใช้เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ หรื อก็คือการเลือกช่องทางการส่ งสาร การกระจาย
ข่าวสาร ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย โดยเครื่ องมือที่จะเข้ามาเป็ นตัวช่ วยในการประชาสัมพันธ์ก็
จะเป็ นการใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ หรื อการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วย อย่างโทรทัศน์
อินเทอร์ เน็ต โดยเครื่ องมือแต่ละอย่างจะมีวธิ ี การส่ งสารที่แตกต่างกัน
4. เกณฑ์การใช้ความส าเร็ จในการวัดผล โดยเกณฑ์น้ ี จะมี ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง และมี วิธีที่
ซับซ้อน แต่ก็ทาให้ทราบถึงผลของการทาโฆษณา ว่าในอนาคตธุ รกิจของคุณจะทาโฆษณา
ในลักษณะไหนถึงจะเหมาะสมมากที่สุด
5. เกณฑ์ ก ารด าเนิ น งานโฆษณาที่ ยื ด หยุ่น ตามสถานการณ์ ที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้การทาโฆษณาเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หรื อกลุ่มเป้ าหมาย
มากที่สุด
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ศึกษาการเลือกสื่ อโฆษณาให้เหมาะสมที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้
ว่า ในการทาโฆษณาไม่ใช่เพียงความคิดสร้างสรรค์อย่างเดี ยว ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายให้
รับรู ้ได้อย่างกว้างขวาง แต่การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมและชาญฉลาดก็มีอิทธิ พลอยูม่ าก เราต้องรู ้จกั
ใช้กลยุทธ์เลือกสื่ อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมายมีวิถีการดาเนิ นชีวิต มีพฤติกรรมอย่างไร
ก็ตอ้ งศึกษาให้เข้าใจเพราะล้วนมีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณาทั้งสิ้ น กับตัวธุ รกิจหรื อองค์กรเองก็มี
ส่ วนสาคัญที่การใช้สื่อจะสามารถบ่งบอกถึ งภาพลักษณ์ความน่าเชื่ อถือให้กบั องค์กรได้ และไม่ว่า
เราจะศึกษากลุ่มเป้ าหมาย หรื อคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาอย่างไร สุ ดท้ายสื่ อโฆษณาแต่ละประเภท
มีจุดเด่นที่แตกต่างกันดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น กุญแจสู่ ความสาเร็ จของการทาโฆษณาจึงอยูท่ ี่การ
เลือกสื่ อโฆษณาให้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับธุ รกิจนัน่ เอง

