บทที$ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
รายงานงานสหกิจศึกษาเรื0 อง “การวางแผนและการผลิตสื0 อโฆษณาของบริ ษทั ออลแมชมีเดีย
แอนด์แอดเวอไทซิ0 งจํากัด ทัHงนีH ผูศ้ ึ กษาได้นําแนวคิ ดทฤษฎี มาใช้เป็ นแนวทางในการศึ กษาเรี ยนรู ้
กระบวนการทํางานและวิเคราะห์งานดังนีH
2.1 แนวคิดหน้าที0ฝ่ายสื0 อสารการตลาด
2.2 แนวคิดการใช้สื0อโฆษณา
2.3 แนวคิดการวางแผนสื0 อโฆษณา
2.1 แนวคิดหน้ าทีข$ องฝ่ ายสื$ อสารการตลาด
การสื0 อสารการตลาดเป็ นการทํางานเพื0อเชื0 อมโยงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ที0ปฏิบตั ิงานใน
ด้านกิจกรรมทางการตลาด เพื0อสร้างการรับรู ้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุ รกิจกับ
ผูบ้ ริ โภค โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสําคัญคือช่วยกระตุน้ การขาย (Sale) และสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า
(Customer Loyalty) กิ จกรรมการสื0 อสารการตลาดจึ งประกอบด้วยส่ วนสําคัญ คื อ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย และการตลาด โดยทําให้สื0อออกไปยังกลุ่มเป้ าหมายตามที0ผูผ้ ลิต
ต้องการได้มากที0 สุด โดยการสื0 อสารทางการตลาดสามารถทําได้ดว้ ยการใช้คาํ พูด รู ปภาพ ผ่านช่ อง
ทางด้านสื0 อต่างๆ
ฝ่ ายสื0 อสารการตลาดจําเป็ นต้องใช้เครื0 องมือการติดต่อสื0 อสารการตลาดเพื0อแจ้งข่าวสารจูงใจ
สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซืHอ ดังนีH
1. การโฆษณา คือกิจกรรมทางการตลาดที0จดั ทําขึHนมาเพื0อสนับสนุนการขาย เพิ0มกําไร แนะนํา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที0รู้จกั มากขึHนในตลาด
2. การประชาสัมพันธ์ เป็ นหนึ0งในกลยุทธ์การตลาดที0สาํ คัญอีกอย่างหนึ0งอย่าง ที0นบั วันจะยิง0 มี
บทบาทมากขึHน ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างเสริ มเพิ0มความแข็งแกร่ งให้แก่แบรนด์ หรื อสิ นค้าทัHงทางตรง และ
ทางอ้อมโดยการสร้างภาพลักษณ์ที0ดีเหนือคู่แข่งและเพื0อเป็ นการให้ขอ้ มูลสามารถส่ งเสริ มการขายได้
เป็ นอย่าง
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3. การสื0 อสารการตลาดทางตรง เป็ นการทําการตลาดโดยการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ระหว่าง
ธุรกิจ กับผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื0อกระตุน้ ความสัมพันธ์ โดยสื0 อสารกับลูกค้าโดยตรง
ด้วยการพูดคุย ซึ0งการพูดคุยถือเป็ นพืHนฐานของการสร้างความสัมพันธ์
4. การสื0 อสารเพื0อส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการทําการตลาดเพื0อจูงใจ และกระตุน้ ให้เกิดการขายที0
เร็ วขึHน การหาลูกค้าใหม่เป็ นการทําให้ลูกค้าที0ไม่เคยใช้สินค้า และบริ การมาก่อน เกิดความสนใจ และ
ต้องการซืHอสิ นค้า อาจเป็ นการ ลด แลก แจก แถม เพื0อรักษาลูกค้า
5. สื0 อสารแบบส่ วนตัว หรื อการสื0 อสารโดยพนักงาน เป็ นการสื0 อสารทางการตลาดแบบใช้
พนักงานขาย มักจะถูกใช้กบั สิ นค้าที0มีรายละเอียดการใช้งาน หรื อวิธีการใช้งานที0ซบั ซ้อน เพื0อให้
พนักงานอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ ที0ไม่สามารถขายทางอินเทอร์เน็ต หรื อขายตามหน้าร้านปกติ
การสื0 อสารทางการตลาด ถูกทําขึHนมาเพื0อสนับสนุนการทําการตลาดในเรื0 องของการสร้างการ
รับรู ้ ความเข้าใจ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค สามารถนําแนวคิดมาใช้ในการทําการสื0 อการตลาดให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้จากช่องทางต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
อ้างอิงจากเว็บไซต์เว็บไซต์ https://www.am2bmarketing.co.th/online-marketing-article/definitionmarketing-communication/ (การสื0 อสารการตลาดคืออะไรและ6เครื0 องมือการทําการตลาด)
2.2 แนวคิดการใช้ สื$อโฆษณา
การใช้สื0อโฆษณา คือกระบวนการเตรี ยมงานโฆษณาที0ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
กลยุทธ์ในการใช้สื0อโฆษณา มีความสําคัญมากในปั จจุบนั นอกจากจะทําให้กลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั กับ
ธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริ การ ยังเป็ นตัวช่วยสําคัญในการกระตุน้ ความต้องการซืH อในตัวของกลุ่มลูกค้า
กระตุ ้น ยอดขาย โดยการทําโฆษณาสามารถเลื อกได้จากเกณฑ์ของการเลื อกสื0 อโฆษณา ให้เข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายคือ วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายว่าเป็ นใคร มีพฤติกรรมในการซืH อ การใช้ชีวิต การตัดสิ นใจ
แบบไหน เพื0อนํามาเป็ นข้อมู ลในการคัดเลื อก สื0 อโฆษณาและกําหนดรู ปแบบของการสื0 อสาร ช่ อง
ทางการสื0 อ สาร ช่ ว งเวลาที0 เหมาะสมในการกระจายข่ า วสาร เพื0 อ ทํา ให้ ก ารทํา โฆษณาตรงกับ
ก ลุ่ ม
เ ป้
า ห
ม
า ย ม
า ก ที0
สุ
ด
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การใช้สื0อโฆษณาก็ได้มีการแยกย่อยแบ่งออกเป็ นแต่ละประเภทดังนีH
1. สื0 อสิ0 งพิมพ์ เป็ นสื0 อที0มีรูปแบบการทําโฆษณาผ่านหน้ากระดาษ เช่น หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์
2. สื0 อโทรทัศน์ เป็ นสื0 อโฆษณาที0สามารถเข้าถึงลูกค้า หรื อกลุ่มเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี ที0มีทH งั
ภาพเคลื0อนไหว และเสี ยงในการทําโฆษณา ที0สามารถสร้างการจดจํา และทําให้ผเู ้ ข้าชมสามารถเข้าใจ
ในสิ0 งที0ตอ้ งการสื0 อสารได้ง่าย
3. สื0 อวิทยุ เป็ นสื0 อที0ใช้เสี ยงเพื0อสร้างความสนใจ สามารถเข้าถึงผูฟ้ ังได้จาํ นวนมากในวงกว้าง
แม้จะเป็ นแถบชนบทที0ยงั ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ก็สามารถใช้วทิ ยุได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําก็ถูก ซึ0งเหมาะกับ
ประเภทโฆษณาเฉพาะพืHนที0 หรื อการทําโฆษณาสิ นค้า และบริ การทัว0 ไปที0ไม่ตอ้ งใช้คาํ บรรยายที0
ซับซ้อนเพราะเป็ นการโฆษณาที0ใช้เสี ยง หรื อคําพูดเพียงอย่างเดียว หากเป็ นธุรกิจที0ตอ้ งใช้คาํ อธิบาย
เยอะ และซับซ้อนจะทําให้ผฟู ้ ังไม่เข้าใจในสิ0 งที0จะโฆษณาได้
4. สื0 อกลางแจ้ง คือสื0 อโฆษณาแบบแผ่นป้าย โปสเตอร์ หรื อโฆษณาที0สามารถติดตามสถานที0
สาธารณะอย่างป้ายรถเมล์หรื อบนรถเมล์, สถานี BTS, MRT ไม่เว้นแม้แต่บริ เวณข้างถนนที0มีรถสัญจร
ไปมา หรื อศูนย์การค้าดังๆ ก็จะสามารถดึงดูดความสนใจผูค้ นได้เป็ นจํานวนมาก เพราะการจัดวางสื0 อ
ได้เลือกพืHนที0ที0ถูกพบเห็นได้ง่าย
5. สื0 อออนไลน์ เนื0องจากในปัจจุบนั การใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงทุกคนได้มากขึHน ทําให้
สื0 อออนไลน์เป็ นสถานที0ที0เหมาะแก่การทําโฆษณาที0มากขึHน และได้รับความนิยมมากที0สุดในปัจจุบนั
โดยการทําสื0 อออนไลน์มีขอ้ ดีคือการทําโฆษณาได้ตลอดเวลา การกระจายข้อมูลได้รวดเร็ วในวงกว้าง
จึงเหมาะกับประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ที0กาํ ลังเริ0 มต้นตีตลาด หรื อธุรกิจที0กาํ ลังแนะนําสิ นค้าใหม่เข้าตลาด
ทุกประเภท
สามารถนําแนวคิดมาใช้ในการทําการโฆษณาโดยการเลือกใช้สื0อโฆษณาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการกระจายข่าวสารต่างๆ เพื0อที0จะทําให้การโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมายมากที0สุด
(อ้างอิงจาก กัลป์ ยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. 2551. การโฆษณาเบืHองต้น)

2.3 แนวคิดการวางแผนสื$ อโฆษณา
การวางแผนการใช้สื0 อโฆษณา จะมี กระบวนการการทํางาน ที0 ป ระกอบด้วย วัตถุ ป ระสงค์
ระยะเวลา กลยุทธ์การใช้สื0อโฆษณา การเลือกสื0 อโฆษณา และประสิ ทธิ ภาพของแผนงานโฆษณานัHน
จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนการตลาด โดยการวางแผนสื0 อโฆษณามีความสําคัญกับงานโฆษณา
เพราะจะช่ วยเผยแพร่ ข่าวสารทางการตลาดจากผูผ้ ลิ ตไปสู่ ผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพภายใต้
งบประมาณและเวลาที0จาํ กัด
ดังนัHนการวางแผนการใช้สื0อโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต้องคํานึ งถึง
องค์ประกอบหลักดังต่อไปนีH
1. เลือกใช้สื0อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายการอาศัยข้อมูลต่างๆจากงานวิจยั ผูบ้ ริ โภค งานวิจยั ตลาด
ในเชิงประชากรศาสตร์ เศรษกิจและสังคม เชิงพฤติกรรม
2. ช่ วงเวลาในการทําโฆษณา การเข้าถึ งช่ วงเวลาที0 ผูบ้ ริ โภคเข้าถึ งมากที0 สุด ปั จจัยด้านเวลา
ฤดูกาล ด้านวันหยุดและเทศกาล สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ระยะเวลาในการทําโฆษณา
3. การเข้าถึงหรื อความถี0 ขึHนอยูก่ บั วัตถุประสงค์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปัจจัยด้านอื0นๆ
4. การกระตุน้ การรับรู ้ การกระตุน้ ด้วยเนืH อหาความน่ าสนใจของชิHนงาน เทคนิ คการใช้สื0อให้
สอดคล้องกับเนืHอหาที0สื0อสาร
5.แหล่งข้อมูลที0ใช้ในการวางแผนสื0 อ ข้อมูลจากผูผ้ ลิต ลักษณะผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ข้อมูล
คู่แข่ง ข้อมูลเกี0ยวกับเนืHอหาโฆษณา
สามารถนําแนวคิดที0ได้มาใช้ในการวางแผนก่อนที0การโฆษณาเพื0อเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อน
วางแผนงาน และกลยุทธ์การนําเสนองานก่อนการทําการโฆษณาให้เกิ ดความสอดคล้องและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา เพื0อเกิดประโยชน์ในด้านการตลาดและการสื0 อสาร
(อ้างอิงจาก ไพจิตร เทียนทอง การวางแผนสื0 อโฆษณา (Media Plan) .)

