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• สือ่โฆษณาคอืเครือ่งมอืทางการตลาด
ชิน้หนึง่ ทีม่หีนา้ทีน่ําพาขา่วสารทีผู่ ้
โฆษณาตอ้งการใหผู้บ้รโิภคไดร้ับรู ้และ
เกดิความตอ้งการในสนิคา้ การทีผู่ ้
โฆษณาจะประสบความสําเร็จทางดา้น
การสือ่สารผูโ้ฆษณาควรทีจ่ะรูจ้ัก
ลกัษณะของสือ่โฆษณาแตล่ะชนดิ 
เพือ่ใหเ้กดิการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

Link

http://www.dektube.com/action/viewvideo/147/Best_Foods/


ความหมายของการโฆษณา

• การโฆษณามาจากภาษาองักฤษ
วา่ Advertising มรีากศพัทจ์ากภาษา
ลาตนิ หมายถงึ การหนัเหจติใจ ตน้
ศพัทข์อง 

• การโฆษณา มาจากภาษา สนัสกฤตวา่ 
“โฆษ” แปลวา่กกึกอ้ง 

• การโฆษณา หมายถงึ การสรา้งความ
สนใจไมว่า่วธิใีดก็ตาม เพือ่จงูใจหรอื
สนับสนุนใหเ้กดิความตอ้งการซือ้สนิคา้
หรอืบรกิาร 



ประวตัขิองการโฆษณา

• การโฆษณาเริม่มมีาตัง้แต ่มนุษยเ์ริม่
รูจ้ักการทําการคา้ ในยคุแรกๆ ผูผ้ลติ
จะทําการโฆษณาดว้ยตนเอง ตอ่มาได ้
มกีารใชผู้ป้่าวประกาศ ในยคุโบราณ
หนังสอืยังไมแ่พรห่ลายจงึมกันยิมใชร้ปู
สญัลกัษณ์ แทนตวัหนังสอื เชน่

• รา้นขายรองเทา้ มกันยิมใชร้ปู
สญัลกัษณ์รองเทา้ เมือ่การศกึษา
แพรห่ลายเริม่มกีารใชร้ปูประกอบ
ขอ้ความโฆษณา 



• ค.ศ.1307 มกีารปรับปรงุการพมิพโ์ดยทํา
แมพ่มิพแ์ยกเป็นตวัๆ 

• ค.ศ.1440 โยฮนัน์ กเูทนแบรก์ ประดษิฐ์
เครือ่งพมิพข์ึน้เป็นคนแรก ทําใหก้ารพมิพ์
แพรห่ลาย

• ค.ศ.1622 ออกหนังสอืพมิพข์ึน้เป็นครัง้แรก 
ณ ประเทศองักฤษ และไดล้งโฆษณาเป็นครัง้
แรกเมือ่ ค.ศ.1625

• ค.ศ.1741 เบนจามนิ แฟรงคลนิ ไดอ้อก
นติยสารและเขยีนขอ้ความโฆษณาเอง 

• ค.ศ.1869 มบีรษิัทตวัแทนโฆษณาขึน้เป็น
แหง่แรก ทีอ่เมรกิา อนัเป็นตน้แบบ ของ
บรษิัทตวัแทนโฆษณาจนถงึปัจจบุนั 

• ค.ศ.1910 มกีารรวมกลุม่เป็นสมาคมโฆษณา 
ชือ่ American Association of Advertising 
Agencies

• ค.ศ.1911 เริม่ออกระเบยีบจรรยาบรรณของ
อาชพีการโฆษณา 



ประวตัขิองการโฆษณาไทย

• เริม่แรกผูผ้ลติไดท้ําการโฆษณาเอง ในยคุ
ตอ่ๆมาเริม่มกีารใชส้ญัญาณชว่ยในการ
สือ่สาร เชน่การใชป้๋องแป๋ง หรอืกระดิง่ 

• การโฆษณาของไทยไดก้า้วหนา้มาสูส่มยั 
รัชกาลที ่3 เมือ่ ดร.แดน บชี บรัดเลย่์ ได ้
ออกหนังสอืพมิพช์ือ่ “หนังสอืจดหมายเหต”ุ 
(The Bangkok Recorder) ออกครัง้แรก 4 
กรกฎาคม พ.ศ.2387

• ในปีตอ่มาเริม่ลงโฆษณาขึน้เป็นครัง้แรก เป็น
การโฆษณาขายยาควนินิ โดยหมอ
บรัดเลย์ เป็นผูเ้ขยีนเอง มลีกูคา้เขา้มาลง
โฆษณาครัง้แรกในหนังสอืพมิพ ์เมือ่ 
พ.ศ.2408 



• พลเอกพระบรมวงศเ์ธอ กรมพระกําแพงเพชร
อคัรโยธนิ พระบดิาแหง่วงการโฆษณาไทย 
โดยไดท้รงบกุเบกิพัฒนาการโฆษณาของ
ไทยใหเ้จรญิกา้วหนา้เป็นอนัมาก

• พ.ศ.2471 มเีครือ่งมอืสือ่สาร 
วทิยกุระจายเสยีงเป็นครัง้แรก 

• พ.ศ.2472 กรมพระกําแพงเพชร อคัรโยธนิได ้
สัง่วทิยเุขา้มาเพิม่ขึน้ อนัเป็นจดุกําเนดิใหเ้กดิ
สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย

• พ.ศ.2498 สถานโีทรทศันช์อ่งแรกของไทย
เริม่ออกอากาศประจํา

• บรษิัทโฆษณาขึน้เป็นบรษิัทแรกในประเทศ
ไทย คอืบ.สยามแอดเวอรไ์ทซิง่ อนัเป็น
จดุเริม่ตน้ของบรษิัทตวัแทนโฆษณาใน
ประเทศไทย 



วตัถปุระสงคห์ลกัของการโฆษณา
1. เพือ่แนะนําสนิคา้หรอืบรกิารให้
เป็นทีรู่จ้กั พรอ้มทัง้ใหผู้บ้รโิภคหนั
มาสนใจใชส้นิคา้หรอืบรกิารที่
โฆษณา สิน้คา้หรอืบรกิารใดก็ตาม 
ถา้ไมโ่ฆษณาก็จะมคีนรูจ้ักหรอืสนใจ
นอ้ย ไมส่ง่ผลดสีูก่ารขายเทา่ทีค่วร 
แตถ่า้การโฆษณาดมีปีระสทิธภิาพ 
ประกอบกบัไดม้สีนิคา้หรอืบรกิารทีด่ี
ก็จะไดร้ับความสนใจ เชือ่ถอืหรอื
อาจจะไดร้ับความนยิมชมชอบจากผู ้
ซือ้จนเป็นลกูคา้ประจํากนัตอ่ไป 



2. เพือ่รณรงคส์ง่เสรมิการซือ้การใชส้นิคา้
หรอืบรกิารใหม้ากยิง่ข ึน้ การโฆษณา
นอกจากจะชว่ยใหผู้บ้รโิภคไดรู้จ้ัก ไดส้นใจ
สนิคา้หรอืบรกิารแลว้ ในกรณีทีจ่ําเป็น
ตอ้งการรณรงคเ์พือ่สง่เสรมิการขาย หรอื
ตอ้งการทําเป้าหมายของยอดขายใหส้งูขึน้ 
เชน่ ตอ้งการตอ่สูก้บัคูแ่ขง่ขนั สามารถทุม่
งบประมาณ ดําเนนิการโฆษณาโดยใชส้ือ่
ตา่ง ๆ อยา่งเต็มที ่เพือ่ใหไ้ดผ้ลตามตอ้ง
เป้าหมายทีก่ําหนดไว ้



3. เพือ่รกัษาคา่นยิมในการใชส้นิคา้
หรอืบรกิาร ใหม้ัน่คงอยูเ่สมอ สนิคา้ที่
ลกูคา้เคยรูจ้ักเคยนยิมใช ้ยงัคง
จําเป็นตอ้งโฆษณาเพือ่รักษาชือ่เสยีง
รักษาคา่นยิมใหค้งอยูเ่สมอ เพราะถา้
หยดุโฆษณา ลกูคา้จะรูส้กึวา่สนิคา้ที่
กําลงัใชอ้ยูห่มดยคุหมดสมยัไปแลว้ 
การทีส่นิคา้หรอืบรกิารทีใ่ชย้งัคง
โฆษณาอยู ่ยงัมชีือ่เสยีงเป็นทีน่ยิมกนั
อยูเ่สมอ จงึเป็นการป้องการกนัมใิห ้
ลกูคา้หรอืบรกิารของคูแ่ขง่ขนั 



วตัถปุระสงคท ัว่ไปของการโฆษณา

1. เพือ่เพิม่การใชใ้หบ้อ่ยขึน้ (to increase 
the often of use)  สนิคา้หรอืบรกิาร
บางอยา่งไมม่คีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ตอ้งใช ้
ในชวีติประจําวนัเทา่ใดนัก หรอืจําเป็นตอ้งใช ้
แตจ่ําเป็นตอ้งใชบ้อ่ย ๆ ไมจ่ําเป็นตอ้งใชม้าก 
ๆ ก็ได ้ ผูโ้ฆษณาจงึจําเป็นตอ้งกระตุน้เตอืน
ใหผู้บ้รโิภคนกึถงึ และใชส้นิคา้หรอืบรกิาร
บอ่ย ๆ หรอืใชใ้หม้ากขึน้เพือ่ใหส้ ิน้คา้หรอื
บรกิารนัน้กลายเป็นสิง่คุน้เคยใน
ชวีติประจําวนั ใหผู้บ้รโิภคไดอ้ดุหนุนสนิคา้
หรอืบรกิารนัน้มากขึน้
เชน่ เพือ่สขุภาพปากและฟัน ควรแปรงฟันทกุ
ครัง้หลงัอาหาร ดว้ยยาสฟีัน 



2. เพือ่เพิม่การใชไ้ดห้ลายทาง (to 
increase the variety of use) สนิคา้ใด
ทีส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายทาง การ
โฆษณามักจะพยายามเนน้ใหเ้ห็นประโยชน์
หลาย ๆ ดา้นเพือ่ใหผู้บ้รโิภครูส้กึวา่คุม้คา่
แกก่ารซือ้การใช ้และตลาดการจําหน่ายก็
สามารถแพรห่ลายออกไปอยา่งกวา้งขวาง 
เชน่ ยาหมอ่ง ............ ใชท้าเพือ่บรรเทา
อาการวงิเวยีนศรีษะ แกห้วดั คดัจมกู ปวด 
เมือ่ย เคล็ด ขดั ยอก ทาถอนพษิแมลงสตัว์
กดัตอ่ย 



3. เพือ่เพิม่การสบัเปลีย่น (to 
increase the frequency) เป็น
การโฆษณาโดยวตัถปุระสงคจ์ะให ้
ผูบ้รโิภคเปลีย่นจากสนิคา้ยีห่อ้อืน่มา
ใชย้ีห่อ้ทีโ่ฆษณา หรอืใหผู้บ้รโิภคที่
ใชส้นิคา้ยีห่อ้ทีโ่ฆษณาอยู่ ใหเ้ปลีย่น
มาใชรุ้น่ใหมท่ีป่รับปรงุหรอืพัฒนาให ้
กา้วหนา้ยิง่ขึน้ เพือ่ใหก้ารขายสนิคา้
ใหม้ากยิง่ขึน้ เชน่ นําโทรศพัทม์อืถอื
รุน่เกา่มาแลกซือ้รุน่ใหม่ ดว้ยขอ้เสนอ
ทีใ่หป้ระโยชนน์่าสนใจหลายประการ 



4. เพือ่เพิม่ปรมิาณการซือ้ (to increase the 
quantity purchased) สนิคา้หรอืบรกิารโดยทัว่ไป
มักตอ้งการใหผู้บ้รโิภคซือ้หรอืใชบ้รกิารในปรมิาณมาก
โดยวธิกีารตา่ง ๆ เชน่ ใหส้ะสมบตัรหรอืคปูองสําหรับ
ลดราคาพเิศษเมือ่ครบจํานวน ใชแ้ลกซือ้ของแถมใน
ราคาพเิศษ
เชน่ ...ซือ้2 แถม 1 



5. เพือ่ยดืฤดกูาลซือ้ใหย้าวออกไป (to 
increase the length of the buying 
season)  สนิคา้หรอืบรกิารบางอยา่ง นยิม
ซือ้หรอืใชใ้นฤดกูาลใดฤดกูาลหนึง่ หรอื
ระยะเวลาใดเวลาหนึง่เมอืหมดฤดกูาลซือ้จะ
ทําใหย้อดขายตก จงึจําเป็นตอ้งใชว้ธิกีาร
โฆษณาสนับสนุนเพือ่สง่เสรมิการขาย เชน่ 
เสือ้กนัหนาว ชดุอาบนํ้า โรงแรม สถานทีพ่ัก
ตากอากาศ หรอืชดุนักเรยีน ที ่1 ปี จะมี
ชว่งเวลาซือ้ขายในชว่งกอ่นเปิดภาคเรยีน 
ฯลฯ โดยการใหส้ว่นลดหรอืจักรายการพเิศษ
ตา่ง ๆขึน้ 



ประเภทของการโฆษณา

1. การโฆษณาระดบัชาติ
2. การโฆษณาการคา้ปลกี
3. การโฆษณาการคา้
4. การโฆษณานําพนักงานขาย
5. การโฆษณาในอตุสาหกรรม
6. การโฆษณาในงานอาชพี
7. การโฆษณาทางไปรษณีย์
8. การโฆษณาสถาบนั 



การโฆษณาระดบัชาต ิ
National Advertising

• เป็นการโฆษณาทีเ่หมาะสําหรับสนิคา้ทีม่ี
จําหน่ายแพรห่ลายทัว่ไปทัง้ประเทศ หรอื
รวมไปถงึตา่งประเทศดว้ย การใชส้ือ่ควร
เป็นสือ่ทีม่ปีระสทิธภิาพครอบคลมุอาณา
เขตกวา้งไกลทัว่ไปทัว่ประเทศ เชน่ 
หนังสอืพมิพห์รอืนติยสารทีว่างจําหน่ายทัว่
ประเทศ วทิยกุระจายเสยีง และวทิยุ
โทรทศัน ์ทีม่กีําลงัสง่สงู รับไดท้ัว่ประเทศ
หรอืถา่ยทอดในระบบเครอืขา่ย 
(Network) ไปทัว่ประเทศ

การใชส้ือ่โฆษณาระดบัชาตจิะเสยี
คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่สือ่โฆษณาระดบัทอ้งถิน่
มาก แตใ่หผ้ลคุม้คา่เมือ่เทยีบอตัราเฉลีย่
ระหวา่งคา่โฆษณากบัจํานวนประชาชนที่
รับทราบขา่วสารการโฆษณานัน้ 



การโฆษณาการคา้ปลกี 
Retail Advertising

• หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่การโฆษณารับ
ทอ้งถิน่ (Local Advertising) เป็นการ
โฆษณาทีเ่หมาะสําหรับสนิคา้หรอืบรกิารที่
มขีอบเขตการจําหน่ายอยูแ่ตล่ะทอ้งถิน่ 
เชน่ หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร อูซ่อ่ม
รถยนต ์ฯลฯ ซึง่เหมาะสําหรับการใชส้ือ่
โฆษณาระดบัทอ้งถิน่ เชน่ การโฆษณา
ทางไปรษณีย ์การทําป้ายโฆษณา
กลางแจง้ขนาดใหญ ่(Cut-Out) โปสเตอร ์
(Poster) หรอื “ใบปิด” ใบปลวิ ใบโฆษณา
พับ จดหมายขาย วทิยกุระจายเสยีง 
โทรทศัน(์เคเบิล้ทอ้งถิน่) หนังสอืพมิพ์
ทอ้งถิน่ 



การโฆษณาการคา้ 
Trade Advertising 

• เป็นการโฆษณาสนิคา้ของผูผ้ลติหรอื
ตวัแทนจําหน่าย โฆษณาไปยงัผูค้า้
ปลกีหรอืผูค้า้สง่ทัว่ไป เพือ่ใหร้ับซือ้
สนิคา้ไวจ้ําหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคอกี
ตอ่หนึง่
สือ่ทีน่ยิมใช ้ไดแ้ก ่การสง่จดหมาย
โดยตรง ใบโฆษณาพับ แคตตาล็อก 
(catalogs) เอกสารแนะนําประกอบ 
(Brochure) การจัดนทิรรศการแนะนํา
สนิคา้ เป็นตน้ 



การโฆษณานําทางพนกังานขายสนิคา้
พเิศษ Advertising to get leads for 
special salesman

• คอืการโฆษณาเพือ่ขายสนิคา้ทีม่รีาคา
แพงหรอืมนีํ้าหนักมาก นําตดิตวัเพือ่
ไปแสวงหาลกูคา้ลําบาก โดยนยิม
โฆษณาผา่นสือ่สิง่พมิพ ์เชน่ 
หนังสอืพมิพ ์หรอืนติยสารและมี
แบบฟอรม์ใหก้รอกแลว้สง่กลบัมาทาง
ไปรษณีย ์เพือ่ใหท้ราบวา่ผูส้นใจสนิคา้
เป็นใคร อยูท่ีไ่หน จะไดส้ง่พนักงาน
ขายไปพบอนัเป็นการประหยดัเวลาใน
การแสวงหาลกูคา้ของพนักงานขาย 
เพราะผูท้ีต่ดิตอ่มาคอืผูท้ีม่คีวามสนใน
สนิคา้อยูก่อ่นแลว้การตกลงซือ้ขายก็
จะงา่ยขึน้ 



การโฆษณาสนิคา้ทีใ่ชใ้นแวดวง
อตุสาหกรรม Industrial Advertising 

• เป็นการโฆษณาสนิคา้ของผูผ้ลติหรอื
ตวัแทนจําหน่าย โฆษณาไปยังผูค้า้ปลกี
หรอืผูค้า้สง่ทั่วไป เพือ่ใหร้ับซือ้สนิคา้ไว ้
จําหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคอกีตอ่หนึง่

สือ่ทีน่ยิมใช ้ไดแ้ก ่การสง่จดหมาย
โดยตรง ใบโฆษณาพับ แคตตาล็อก 
(catalogs) เอกสารแนะนําประกอบ 
(Brochure) การจัดนทิรรศการแนะนํา
สนิคา้ 



การโฆษณาในงาน
อาชพี Professional Advertising 

• เป็นการโฆษณาทีผู่ผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่าย 
โฆษณาใหแ้กบ่คุคลผูม้อีาชพีตา่ง ๆ ไดซ้ือ้
สนิคา้เอาไวใ้ชใ้นการประกอบอาชพี หรอืใหผู้ ้
ทีม่อีาชพีเหลา่นัน้แนะนําใหล้กูคา้และ
ผูเ้กีย่วขอ้งไดซ้ือ้สนิคา้ไวใ้ช ้เพราะผูม้อีาชพี
ตา่ง ๆ มกัจะไดร้ับการยอมรับและเชือ่ถอืของ
บคุคลทัว่ไปมาก เชน่ แพทย ์วศิวกร 
เกษตรกร กุก๊ ดารา นักรอ้ง-นักแสดง นักกฬีา 
นักออกแบบเสือ้ผา้ ชา่งผมคนดงั ฯลฯ 



การโฆษณาส ัง่ซือ้สนิคา้ทางไปรษณีย ์
Mail - Order Advertising 

• เป็นการโฆษณาพรอ้มทัง้ชายสนิคา้ไปในตวั 
โดยทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายไมจ่ําเป็นตอ้งพบกนั 
เพยีงแตใ่ชบ้รกิารไปรษณียเ์ทา่นัน้ เหมาะ
สําหรับสือ่โฆษณาประเภทสิง่พมิพ ์เชน่ จลุ
สาร (booklet) ใบโฆษณาพับ และทีน่ยิมใช ้
กนัมาก คอื นติยสาร โดยการพมิพร์ปูภาพ
ของสนิคา้พรอ้มทัง้แบบฟอรม์สัง่ซือ้ไวใ้ห ้
ผูส้นใจกรอกแบบฟอรม์สัง่ซือ้ ซึง่ผูข้ายจะสง่
สนิคา้ไปใหโ้ดยวธิเีก็บเงนิปลายทาง วธินีีใ้ห ้
ความสะดวกเหมาะสําหรับผูไ้มม่เีวลาไปหา
ซือ้สนิคา้ดว้ยตน้เอง แตม่ปีัญหาวา่การไมไ่ด ้
ไปดสูนิคา้ดว้ยตนเองนัน้ เมือ่สัง่ซือ้สนิคา้
มาแลว้อาจจะไดข้องทีไ่มถ่กูใจก็ได ้



การโฆษณาทีไ่มเ่กีย่วกบัสนิคา้ 
Non Product Advertising 
• ไดแ้กก่ารโฆษณาทีไ่มเ่กีย่วกบัสนิคา้ (Non-

Product or Idea Advertising) ไดแ้ก ่การ
โฆษณาสถาบนั พรรคการเมอืง หรอืองคก์ร
ตา่ง ๆ รวมถงึบรษิัท หา้งรา้นทีม่ไิดเ้นน้การ
จําหน่ายสนิคา้ หรอืบรกิารแตเ่พือ่ตอ้งการ
สรา้งชือ่เสยีงเพือ่เผยแพรข่า่วสารกจิการตา่ง 
ๆ หรอืเพือ่เผยแพรแ่นวความคดิตา่ง ๆ ให ้
ไดร้ับความยอมรับ เชือ่ถอื หรอืรว่มมอืตามทีผู่ ้
โฆษณาตอ้งการ อนัเป็นการโฆษณาใน
ลกัษณะของประชาสมัพันธ ์



การเขยีนขอ้ความโฆษณา



โครงรา่งขอ้ความโฆษณา

1. พาดหวั (Headline)
2. พาดหวัรอง (Sub Headline)
3. ประโยชนห์รอืรายละเอยีด (Body 

text)
4. ขอ้ความพสิจูนก์ลา่วอา้ง (Proof)
5. ขอ้ความปิดทา้ย (Closing)





พาดหวั (Headline) 

• ในการเขยีนขอ้ความโฆษณา 
จําเป็นจะตอ้งมพีาดหวัเสมอ
เพราะพาดหวัเป็นสว่นทีเ่ดน่ทีส่ดุ
ในประเภทของขอ้ความโฆษณา 
มไีวเ้พือ่ใหส้ะดดุตาสะดดุใจชวน
ใหต้ดิตามอา่นเรือ่งราวตอ่ไป 
ลกัษณะของพาดหวัทีด่ ีควรจะมี
ขนาดตวัอกัษรโตหรอืเดน่ เป็น
ขอ้ความทีส่ัน้ กะทดัรัด ชวนให ้
น่าคดหรอืน่าตดิตามอา่นตอ่ไป 



พาดหวัรอง 
(Subheadline or Subcaption) 

คอื ขอ้ความทีม่ขีนาดและความสําคญั
รองลงมาจากพาดหวั หรอืในกรณีที่
พาดหัวเป็นประโยคยาว ๆ ทําใหไ้ม่
เดน่ไมส่ะดดุตา อาจจะตดัทอนตอนใด
ตอนหนึง่ลงมาใหเ้ป็นพาดหวัรองก็ได ้
โดยลดใหต้วัอกัษรมขีนาดรองลงมา
จากพาดหวั ถา้เป็นพาดหวัประเภท
อยากรูอ้ยากเห็นหรอืแบบฉงน ซึง่มี
จดุมุง่หมายเพือ่ใหผู้อ้า่นสนเทห่ห์รอื
ประหลาดใจ อาจจะตอ้งใชพ้าดหวัรอง
ทําหนา้ทีข่ยายความจากพาดหวัให ้
เขา้ใจเพิม่ขึน้ 



ขอ้ความบอกรายละเอยีด 
(◌Bฺody text) 

• สําหรับสนิคา้ใหมท่ีป่ระชาชนยงั
ไมรู่ย้งัไมเ่ขา้ใจประโยชนว์า่ใชท้ํา
อะไร ใชอ้ยา่งไร หรอืรูจ้ักแลว้แต่
การโฆษณาตอ้งการเนน้ใหถ้งึ
ประโยชนเ์พือ่การจงูใจซือ้ จงึควร
ชีใ้หเ้ห็นวา่สนิคา้นีใ้หป้ระโยชน์
คุม้คา่อยา่งไร แตถ่า้เป็นสนิคา้ที่
รูจ้ักกนัดโีดยทั่วไป อาจจะไม่
จําเป็นตอ้งเนน้ประโยชนก์็ได ้
เพือ่ใหพ้ืน้ทีโ่ฆษณาดโูปรง่ตา ไม่
รกไปดว้ยขอ้ความ ซึง่จะดดูกีวา่
โฆษณาทีแ่น่นไปทัง้ภาพดว้ย
เรือ่งราวตา่งๆ เต็มพืน้ที ่



ขอ้ความพสิจูนข์อ้อา้ง (Proof) 

• ขอ้ความสว่นนีม้ไีวเ้พือ่สรา้งความเชือ่ถอืหรอืชว่ยให ้
เกดิความมั่นใจในสนิคา้ โดยมักจะอา้งองิบคุคลที่
สามารถอา้งองิไดต้ัง้แตบ่คุคลธรรมดาทั่ว ๆ ไปทีใ่ช ้
สนิคา้หรอืบรกิาร แตถ่า้เป็นดาราหรอืบคุคลทีม่ี
ชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับและรูจ้ักกนัดใีนสงัคม ก็จะ
ไดร้ับความสนใจและไดร้ับความเชือ่ถอืเป็นพเิศษ
โดยเฉพาะคนเดน่คนดงัในสาขาอาชพีนัน้ๆ เชน่ 
นักกฬีาทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัชาต ิหรอืระดบั
โลก โฆษณาสนิคา้ทีเ่กีย่วกบักฬีาประเภทนัน้ๆ ผูม้ี
ชือ่เสยีงเกีย่วกบัอาหารการกนิ แนะนําเรือ่งอาหาร
หรอืเกีย่วกบัอาหาร เป็นตน้

การอา้งถงึสถาบนั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรับรอง 
เชน่ การไดร้ับเครือ่งหมายรับรองของ 
อย. (คณะกรรมการอาหารและยา) หรอืเครือ่งหมาย
รับรองของ มอก. (ซึง่เป็นเครือ่งหมายรับรองของ
สํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม) เป็นตน้ 
หรอือา้งถงึหน่วยงานหรอืกจิกรรมทีย่อมรับและ
นําไปใชใ้นการปฏบิตังิาน เชน่ นาฬกิาทีใ่ชจ้ับเวลา
ในการแขง่ขนักฬีาระดบัภาค ระดบัชาต ิไปจนถงึ
ระดบัโลก เป็นตน้ 



ขอ้ความลงทา้ย (Closing) 

• เป็นการจบโฆษณา โดยสรปุ
ใหท้ราบวา่ผูอ้า่นควรจะทํา
อยา่งไร เชน่ ใหต้ดัสนิใจ
ซือ้ ซือ้ไดท้ีไ่หน ซือ้ไดโ้ดย
วธิใีด ใครเป็นผูผ้ลติหรอื
ตวัแทนจําหน่าย และคําขวญั 
กเ็ป็นทีน่ยิมในสว่นขอ้ความปิด
ทา้ย เป็นตน้ 



หลกัการเขยีน
ขอ้ความโฆษณา



การเขยีนขอ้ความโฆษณา 

• สือ่แตล่ะประเภทมคีณุสมบตัทิีแ่ตกตา่ง
กนัออกไป เพือ่ใหม้กีารเขยีนขอ้ความ
ทีเ่หมาะสมและดทีีส่ดุ มหีลกัเกณฑใ์น
การพจิารณาการเขยีนแตกตา่งกนั



การเขยีนขอ้ความโฆษณา 
1. วทิยุ ควรฟังงา่ย เขา้ใจงา่ย ไดภ้าพพจน์

ชดัเจนจากการฟัง 
2. โทรทศัน์ ตอ้งคํานงึถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง

ภาพและเสยีง และการเคลือ่นไหว เพราะ
สิง่เหลา่นีส้ามารถสือ่ความหมายแทนคําพดู
ไดม้าก

3. หนังสอืพมิพ์ ตอ้งคํานงึถงึความสําคญั
ระหวา่งภาพและขอ้ความ 

4. นติยสาร ตอ้งคํานงึถงึระยะเวลาของอายุ
นติยสาร เพือ่ใหผู้อ้า่นมคีวามรูส้กึวา่มนัไม่
ลา้สมยั 

5. โปสเตอร์ เขยีนขอ้ความสัน้ๆ เนน้จดุเดน่ 
ของภาพ และขอ้ความ 



ลกัษณะทีด่ขีองขอ้ความโฆษณา 

1. ความชดัเจน (Clearness) เขา้ใจงา่ย ไม่
คลมุเครอื 

2. ความเหมาะสม (Aptness) ขอ้ความตอ้ง
ตรงกบักลุม่เป้าหมาย 

3. ความกะทดัรัด (Brief) ไดใ้จความ ไมเ่ยิน่
เยอ้ 

4. เป็นการสว่นตวั (Personal) ใหผู้อ้า่นมี
ความรูส้กึวา่กําลงัสือ่สารกบัเขา

5. ขอ้ความลงทา้ย (Closing) ทําใหผู้อ้า่นรูว้า่
ตอ้งการใหท้ําอะไร 





การใชภ้าพโฆษณา



ความสาํคญัของการสือ่
ความหมายดว้ยภาพ
   รปูภาพมบีทบาทและความสําคญัของ
การสือ่ความหมายดว้ยภาพมาก ซึง่
สามารถจําแนกขอ้เดน่ไดด้งันี ้

1. สะดดุตา 
2. น่าสนใจ 
3. สือ่ความหมายงา่ย
4. ประทับใจ 



วธิกีารสือ่ความหมายดว้ยภาพ 

• การสือ่ความหมายดว้ยภาพ คอืการสรา้ง
ภาพพจนจ์ากจนิตนาการ แลว้ถา่ยทอด
ออกมาเป็นรปูภาพ สามารถทําได ้3 วธิ ี

1. แบบบวก คอืการแสดงภาพพจนใ์น
ความรูส้กึทีด่ ี
2. แบบลบ คอืภาพทีด่แูลว้ใหค้วามรูส้กึทีน่่า
เกลยีดสิง่ทีค่วรคํานงึในการใชภ้าพโฆษณา
แบบลบ 

1. พงึระวงัดา้นมารยาทของการโฆษณา 
2. พงึระวงัภาพพจนใ์นทางลบของสนิคา้ 

3. แบบอปุสรรค คอื ภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 





ประเภทของภาพ

1. ภาพสนิคา้โดด (Product Alone) 
คอื การออกแบบโฆษณาโดยใชภ้าพ
ของสนิคา้เพยีงอยา่งเดยีว โดยมี
ขอ้ความโฆษณาประกอบไดบ้า้งตาม
สมควร วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหม้ลีกัษณะ
ทีโ่ดดเดน่เห็นไดชดัเจน เป็นโฆษณา
ทีอ่อกแบบงา่ยทีส่ดุ ผูด้รููง้า่ยเขา้ใจ
งา่ย วา่เป็นโฆษณาอะไร เพราะไมม่ี
ส ิง่มาปะปนใหส้บัสนยุง่ยาก 



2. ภาพสนิคา้พรอ้มการตกแตง่
ประกอบ (Product in setting) 
คอื การโฆษณาสนิคา้พรอ้ม
องคป์ระกอบอืน่ ๆ เชน่ฉากหลงั 
(Background) หรอืสว่นประกอบ
อืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสนิคา้นัน้ 
วตัถปุระสงค ์เพือ่เพิม่บรรยากาศ 
เพิม่ความหมาย เพิม่ความประทบัใจ
แกภ่าพทีโ่ฆษณายิง่ขึน้ 



3. ภาพสนิคา้ขณะถกูใช ้
(Product in Use) คอื ภาพ
โฆษณาทีแ่สดงการใชส้นิคา้
เพือ่ใหเ้ห็นวา่สนิคา้นัน้ใชอ้ยา่งไร
วตัถปุระสงค ์เพือ่เตอืนใจใหน้กึถงึ
สนิคา้ นกึถงึการใช ้เห็นประโยชน์
จากการใช ้เรา้ใจใหเ้กดิความ
ตอ้งการซือ้ และการทีม่ภีาพคน
กําลงัใชส้นิคา้หรอืบรกิาร ชว่ยเพิม่
ความมชีวีติชวีาใหแ้กภ่าพที่
โฆษณายิง่ขึน้ 



4. ภาพแสดงปญัหาจากการทีไ่มไ่ดใ้ช้
สนิคา้(Problems) หรอื แสดง
ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการใชส้นิคา้ (Users) 
คอื การใชภ้าพโฆษณาทีแ่สดงใหเ้ห็น
อยา่งเดน่ชดัวา่ ถา้ไมไ่ดใ้ชส้นิคา้หรอื
บรกิารทีโ่ฆษณาจะเกดิผลเสยีอยา่งไร 
ถา้ไดใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิารทีโ่ฆษณาแลว้
จะเกดิผลดอียา่งไร วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหผู้ด้รููง้า่ย เขา้ใจงา่ย แสดงผลให ้
เห็นไดช้ดัเจน 

ฟิลมก์รองแสง



5. ภาพประกอบพาดหวั 
(Dramatizing the Headline) คอื 
การเลอืกใชภ้าพโฆษณาทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งสมัพันธก์บัพาดหวัโดยตรง 
วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหพ้าดหวัมนีํ้าหนัก 
ไดภ้าพพจนช์ดัเจน เชือ่ถอืได ้ชวนให ้
ตดิตามอา่นเรือ่งราวรายละเอยีดตอ่ไป 



6.ใชภ้าพประกอบขอ้ความโฆษณา 
(Dramatizing the Caption) คอื 
การเลอืกใชภ้าพโฆษณาทีม่คีวามหมาย
เกีย่วขอ้งสมัพันธก์บัขอ้ความทีใ่ช ้
โฆษณาโดยตรง วตัถปุระสงค ์เพือ่ให ้
การโฆษณานัน้น่าสนใจ ไดภ้าพพจน์
ชดัเจน เขา้ใจงา่ย จํางา่ย 



7.ภาพแสดงคณุภาพของสนิคา้ 
(Testimonial) คอื การใชภ้าพที่
แสดงใหเ้ห็นคณุภาพของสนิคา้ โดย
สามารถถา่ยทอดออกมาเป็นภาพใหเ้ห็น
ไดอ้ยา่งเดน่ชดั แทนทีจ่ะใชข้อ้ความ
โฆษณากลา่วถงึประโยชนล์อย ๆ 
วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหเ้ป็นหลกัฐาน
เสมอืนประจักษ์พยานทีเ่ชือ่ถอืได ้
ยอมรับได ้



8. ภาพแสดงเรือ่งราว
ตอ่เนือ่งกนั (Continuous) 
คอื การโฆษณาทีใ่ชภ้าพตอ่เนือ่ง
กนัเป็นขัน้เป็นตอน หรอืเป็นฉาก 
ๆ อยา่งมโีครงเรือ่ง (Plot) ใช ้
ภาพวาดหรอืภาพถา่ยก็ได ้



• 9. ภาพขยายสว่นหนึง่สว่นใดของ
สนิคา้เป็นพเิศษ (Product 
Feature) คอื ภาพโฆษณาที่
ประกอบดว้ยสว่นทีเ่จาะจงขยายจดุที่
ตอ้งการเนน้ออกมาใหเ้ดน่เป็นพเิศษ 
เพือ่ใหส้งัเกตงา่ย วา่แตกตา่งจากสนิคา้
โดยทั่วไปอยา่งไร วตัถปุระสงค ์เพือ่ให ้
เกดิความสนใจเป็นพเิศษ เป็นจดุจงูใจ
ใหต้ดัสนิใจไดง้า่ยเมอืจะเลอืกซือ้สนิคา้ 



10. ภาพแสดงภาพพจนข์องสนิคา้ 
หรอืภาพเทยีบเคยีง (Comparison) 
คอื การใชภ้าพโฆษณาทีแ่สดง
ภาพพจนข์องสนิา้วา่เปรยีบเทยีบเสมอืน
อะไร
วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ย ได ้
ภาพพจนท์ีช่ดัเจน 



• 11. ภาพโฆษณาเปรยีบเทยีบ หรอืภาพ
แสดงความแตกตา่ง (Contrast) คอื การ
ใชภ้าพโฆษณาเปรยีบเทยีบ แสดงใหเ้ห็น
ความแตกตา่งของสนิคา้ทีโ่ฆษณากบัสนิคา้
คูแ่ขง่ขนัวา่แตกตา่งกนัอยา่งไร หรอืใช ้
เปรยีบเทยีบสนิคา้ยีห่อ้เดยีวกนัแตต่า่งยคุ
สมยักนั เพือ่แสดงใหเ้ห็นการพัฒนาของ
สนิคา้วา่กา้วหนา้เพยีงใด วตัถปุระสงค ์เพือ่
แสดงสว่นดทีีเ่หนอืกวา่คูแ่ขง่ขนั หรอืสนิคา้
ชนดิเดยีวกนัแตแ่ดสงใหเ้ห็นวา่รุน่ใหมด่กีวา่
รุน่เกา่อยา่งไร 



• 12. ภาพการต์นู (Cartoon) คอื 
ภาพทีเ่ขยีนขึน้ใหด้ผูดิเพีย้นเพือ่
ลอ้เลยีนธรรมชาตปิระชาชนโดยทั่วไป
ชอบการต์นูมาก โดยเฉพาะเด็ก ๆ 
วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหก้ารโฆษณาดู
สนุกสนาน หรอืตลกขบขนั ทําเรือ่งยาก
ใหด้งูา่ย ๆ ไมเ่ครง่เครยีด เหมาะทีจ่ะใช ้
โฆษณาสนิคา้สําหรับเด็ก ๆ เป็นพเิศษ 



• 13. ภาพฝนั หรอืจนิตนาการ 
(Fantasy) คอื ภาพทีเ่จาะจงสรา้ง
ขึน้มาเพือ่ใหแ้ปลก พสิดารกวา่ภาพ
โฆษณาทั่ว ๆ ไป โดยใชเ้ทคนคิในการ
ผลติหรอืถา่ยทํา วตัถปุระสงค ์เพือ่ให ้
สะดดุตา น่าสนใจ ประทับใจ 
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องคป์ระกอบของการโฆษณา 

1. กลุม่โฆษณาทีเ่ป็นคําพดู 
(Verbal)ไดแ้กก่ารใชค้ําพดูหรอื
ขอ้ความในการสือ่ความหมาย

2. กลุม่โฆษณาทีไ่มเ่ป็นคําพดู 
(Nonverbal) เป็นการสือ่สารเพือ่การ
โฆษณาโดยใชร้ปูแบบและวธิกีาร เชน่ 
รปูภาพ สญัลกัษณ์ การชม การดม 
เป็นตน้ 





สือ่โฆษณา



สือ่โฆษณาเบือ้งตน้

• สือ่โฆษณาคอืเครือ่งมอืทางการตลาด
ชิน้หนึง่ ทีม่หีนา้ทีน่ําพาขา่วสารทีผู่ ้
โฆษณาตอ้งการใหผู้บ้รโิภคไดร้ับรู ้และ
เกดิความตอ้งการในสนิคา้ การทีผู่ ้
โฆษณาจะประสบความสําเร็จทางดา้น
การสือ่สารผูโ้ฆษณาควรทีจ่ะรูจ้ัก
ลกัษณะของสือ่โฆษณาแตล่ะชนดิ 
เพือ่ใหเ้กดิการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 



ประเภทของสือ่โฆษณา
1.  สือ่ส ิง่พมิพ ์Printed media advertising 

1.1 หนังสอืพมิพ ์Newspaper 
1.2 นติยสาร Magazine 
1.3 สือ่ทางไปรษณีย ์Mail-order media 
1.4 สมดุโทรศพัทห์นา้เหลอืง Directories 

2.  สือ่กระจายภาพและเสยีง Broadcast media  
advertising 
2.1 โทรทศัน ์Television 
2.2 วทิย ุRadio 
2.3 โรงภาพยนตร ์Cinema 
2.4 อนิเทอรเ์น็ต Internet 

3.  สือ่อ ืน่ๆ Other media advertising 
3.1 สือ่กลางแจง้ Outdoor media
3.2 สือ่ทางยานพาหนะ Transit media 
3.3 สือ่โฆษณา ณ จดุซือ้ Point of purchase 



หนงัสอืพมิพ ์Newspaper 

• หนังสอืพมิพเ์ป็นสือ่ทีม่คีวามสําคญั ไดร้ับ
ความสนใจและมอีทิธพิลตอ่ชวีติประจําวนั
ของผูบ้รโิภคอยา่งยิง่ โดยเฉพาะใน
ชวีติประจําวนัของคนเมอืงทีม่คีวามเจรญิแลว้ 
ยิง่จะไดร้ับความสนใจในการอา่นกนัอยา่ง
แพรห่ลาย การเลอืกใชส้ือ่โฆษณาทาง
หนังสอืพมิพเ์พือ่นําขา่วสารโฆษณาไปสู่
กลุม่เป้าหมาย เราจงึตอ้งมคีวามเขา้ใจ
ลกัษณะของตวัสือ่หนังสอืพมิพ ์นั่นก็จะทําให ้
การโฆษณาของเรามปีระสทิธภิาพ 

1.  สือ่ส ิง่พมิพ ์Printed media advertising





หนงัสอืพมิพ ์Newspaper 
• ขอ้ดี

1. เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
2. เลอืกกลุม่เป้าหมายทางภมูศิาสตรไ์ด ้
3. สง่ขา่วสารไดร้วดเร็วทนัสมัย ทนัเวลา
4. คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่หวัถกูกวา่สือ่ชนดิอืน่ๆ (ใน
    ประเภทสือ่สิง่พมิพ)์
5. เป็นสือ่ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืจากคนทัว่ไป

• ขอ้เสยี
1. ไมส่ามารถเจาะจงกลุม่เป้าหมายแบบเฉพาะกลุม่ได ้
2. รปูภาพ สสีนั และคณุภาพกระดาษคอ่นขา้งตํา่
3. อายขุองหนังสือ่พมิพจ์ะสัน้ ทําใหผ้า่นตาผูบ้รโิภคได ้
    นอ้ยครัง้ 

1.  สือ่ส ิง่พมิพ ์Printed media advertising



นติยสาร Magazine 

• นติยสารเป็นสงิพมิพท์ีร่วมเนือ้หาสาระ
ประเภทตา่งๆเขา้ไวด้ว้ยกนั ทีม่คีวาม
น่าสนใจหลายๆเรือ่ง แตเ่ป็นเรือ่ง
ประเภทเดยีวกนั ทําใหส้ามารถเลอืก
กลุม่เป้าหมายเฉพาะได ้ตรงกบั
กลุม่เป้าหมายของสนิคา้ และจัดพมิพ์
ออกมาเป็นเลม่วางตลาดเป็นรายคาบ 
(Periodical Publication) คอืราย
สปัดาห ์รายปักษ์ รายเดอืน เป็นตน้

1.  สือ่ส ิง่พมิพ ์Printed media advertising



• ขอ้ดี
1. เป็นสือ่ทีส่ามารถเจาะจงกลุม่เป้าหมายไดง้า่ย
2. สือ่มอีายยุาวนาน ทําใหโ้ฆษณาผา่นตาผูบ้รโิภค
    บอ่ยครัง้
3. สือ่มคีณุภาพ เพราะกระดาษมคีณุภาพ และการพมิพ์
    มคีณุภาพสงู
4. มจีํานวนผูอ้า่นตอ่ฉบบัสงู
5. เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดใ้นวงกวา้ง

• ขอ้เสยี
1. ระยะเวลาในการวางแผงจําหน่ายไมต่รงเวลาทําให ้
    ขา่วสารเกดิความลา่ชา้ จนบางครัง้ขอ้มลูดเีดยอ์าจ
    พน้กําหนดไปแลว้

1.  สือ่ส ิง่พมิพ ์Printed media advertising



สือ่ทางไปรษณีย ์Mail-order 
advertising
• 1. จดหมายขาย Sales Letters เป็นรปูแบบการโฆษณาทีใ่ช ้
ขอ้ความตวัอกัษรเป็นหลกั มลีกัษณะคลา้ยจดหมายสําคญัทาง
ราชการ หากมกีารเซ็นตช์ือ่ผูส้ง่ดว้ยลายเซน็ตข์องตนเองแลว้ ยิง่
ทําใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึทีด่ี

2. โปสการด์ Postcards สามารถใชไ้ปรษณียบตัรพมิพ์
ขอ้ความโฆษณาทีเ่ตรยีมไว ้หรอืใชว้ธิกีารพมิพไ์ปรษณียบตัร
ขึน้มาใหม ่แลว้สง่ใหล้กูคา้เป้าหมาย ขอ้ความโฆษณาจะเป็น
ขอ้ความทีส่ัน้ๆ

3. ใบปลวิ Leaflets เป็นใบโฆษณาเล็กๆ แนบมากบัจดหมาย 
นํามาเสรมิเพราะใบปลวิสามารถพมิพร์ปูแบบการโฆษณาได ้
สวยงาม และมเีนือ้หาทีน่่าสนใจ

4. แผน่พับ Folder or Brochure มลีกัษณะคลา้ยใบปลวิผสม
จลุสาร บางครัง้สามารถพับใหเ้ป็นตวัซองจดหมายไดใ้นตวั

5. จลุสาร Booklets มลีกัษณะคลา้ยหนังสอืเลม่บางๆ เล็กๆ มี
เนือ้หาหลายหนา้กระดาษ บรรจขุา่วสารรายละเอยีดไดอ้ยา่ง
ครบถว้น แมจ้ลุสารจะมคีา่ใชจ้ย่ทีส่งูแตก่็ใหผ้ลทางดา้นความรสูกึ
ทีคุ่ม้คา่

6. แค็ตตาล็อก Catalogs เป็นเอกสารหนังสอืทีอ่ธบิาย
รายละเอยีดของสนิคา้ทีส่มบรูณท์ีส่ดุ จะมภีาพสนิคา้ ขนาด 
นํ้าหนัก ส ีและรหสัสนิคา้ เพือ่ใชอ้า้งองิในการสัง่ซือ้ไดท้นัทโีดย
ไมจ่ําเป็นตอ้งไปดสูนิคา้จรงิ 

1.  สือ่ส ิง่พมิพ ์Printed media advertising



• ขอ้ดี
1. สามารถเลอืกกลุม่เป้าหมายกลุม่ใดกลุม่หนึง่ได ้
2. สามารถสง่ขา่วสารถงึกลุม่เป้าหมาย หลายกลุม่ได ้
ในเวลาทีพ่รอ้มกนัได ้
3. เป็นสือ่ทีเ่หมาะกบัการสง่ขา่วสารแบบเทศกาล 
และการสง่เสรมิการขายพเิศษ
4. สามารถออกแบบรปูแบบสือ่ไดเ้ต็มที ่เพราะไมม่ี
ขอ้จํากดัดา้นเนือ้ที ่ขนาด
5. มผีูโ้ฆษณาเพยีงรายเดยีวทําใหผู้บ้รโิภคไมส่บัสน

• ขอ้เสยี
1. คา่ใชจ้า่ยตอ่หวัสงู
2. โฆษณาจะสมัฤทธิผ์ล จะขึน้อยูก่บัคณุภาพของ
รายชือ่ลกูคา้เป็นสําคญั

1.  สือ่ส ิง่พมิพ ์Printed media advertising



สือ่สมดุโทรศพัทห์นา้เหลอืง 
Directories
• นอกจากสือ่สงิพมิพเ์บือ้งตน้ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ก็ยังมี
สือ่ส ิง่พมิพช์นดิตา่งๆ อกีมากมายเชน่ สมดุโทรศพัท์
ไดเร็คทอรี ่สมดุโทรศพัทไ์ดเร็คทรอรี ่คอืหนังสอืที่
รวบรวมรายชือ่ โทรศพัท ์กลุม่ธรุกจิ รา้นคา้ สนิคา้
ตา่งๆ แยกออกเป็นหมวดหมู ่เรยีงลําดบัตวัอกัษร 
ลกัษณะการโฆษณาก็จะมพีืน้ทีพ่เิศษ คอืนอกจากจะ
มกีารบอกชือ่รา้นคา้ และเบอรโ์ทรศพัทแ์ลว้ยงัมพีืน้ที่
สําหรับการลงรปูถา่ยรา้นคา้หรอืสนิคา้ รวมถงึขอ้มลู
เบือ้งตน้ดว้ย สือ่ชนดินีจ้ะมขีอ้ดอ้ยตรงทีก่ระดาษทีใ่ช ้
พมิพเ์ป็นกระดาษคณุภาพตํา่ และไมพ่มิพส์ีส่ ีอยา่งไร
ก็ดสีือ่ชนดินีน้ับเป็นสือ่ทีส่ําคญัอกีสือ่หนึง่ทีห่น่วยงาน
ธรุกจิตา่งๆ ไมค่วรมองขา้ม เพราะเป็นสือ่ทีใ่ห ้
ประโยชนจ์รงิๆ อายขุองสือ่ก็ยาวนานใชก้นัเป็นปี 
ผูบ้รโิภคทีต่อ้งการสนิคา้ สามารถเปิดหารา้นคา้ที่
จําหน่ายไดท้นัท ี

1.  สือ่ส ิง่พมิพ ์Printed media advertising



• ขอ้ดี
1. เสยีคา่ใชจ้า่ยตํา่
2. สือ่มอีายทุีย่าวนาน
ขอ้ดี
1. คณุภาพกระดาษตํา่
2. เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายในวงแคบ

1.  สือ่ส ิง่พมิพ ์Printed media advertising



โทรทศัน ์(Television) 

• โทรทัศน ์เป็นสือ่โฆษณาทีม่คีณุภาพ
ทีส่ดุสําหรับการโฆษณา เพราะเป็นสือ่ที่
มคีณุลกัษณะเดน่ทีเ่หนอืกวา่สือ่อืน่ๆ 
คอื สามารถนําเสนอไดท้ัง้
ภาพเคลือ่นไหวและเสยีงไดใ้นเวลา
เดยีวกนั สือ่โทรทัศนจ์งึเป็นสือ่ทีท่รง
อทิธพิลสงูสดุในบรรดาสือ่ทัง้หลาย 

2. สือ่กระจายภาพและเสยีง (Broadcast Media)



• การซือ้เวลาสาํหรบัสือ่โทรทศันท์าํ
ได ้3 วธิี
1. การเป็นผูอ้ปุถัมภร์ายการเพยีงผูเ้ดยีว
ในรายการนัน้ๆ Single Sponsorship
2. การเป็นผูอ้มุปถัมภร์ว่มกนัหลาย
รายการ Multiple Sponsorship
3. การซือ้เวลาเป็นสปอตโฆษณายอ่ย
รว่มกนั Participating Advertiser

2. สือ่กระจายภาพและเสยีง (Broadcast Media)



• ขอ้ดี
1. เป็นสือ่ทีจ่งูใจผูบ้รโิภคไดส้งู เพราะมภีาพเคลือ่นไหว เสยีง 
ตวัอกัษร ทําใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจสนิคา้ไดง้า่ย
2. เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
3. อตัราคา่โฆษณาตอ่หวัตํา่
4. กลุม่เป้าหมายมสีมาธใินการรับฟังขา่วสารดี
5. สามารถสาธติสนิคา้ไดเ้ห็นทกุแงม่มุ
6. เป็นสือ่ทีอ่ยูใ่นความทรงจําไดด้ี
ขอ้เสยี
1. มคีา่ใชจ้า่ยสงูมากทัง้คา่การผลติ และคา่ซือ้สือ่
2. สือ่มอีายสุัน้มาก
3. ผูบ้รโิภคอาจสนใจในความแปลกของโฆษณามากกวา่สนใจ
เนือ้สนิคา้
4. มรีโีมทคอนโทรเปลีย่นชอ่งโทรทศัน ์ทําใหผู้ช้มหลกีเหลีย่ง
การชมโฆษณา

2. สือ่กระจายภาพและเสยีง (Broadcast Media)



สือ่วทิย ุradio

• วทิยกุระจายเสยีงเป็นสือ่โฆษณาทีก่ระจาย
ครอบคลมุพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งกวา้งขวางมาก เพราะ
มสีถานวีทิยอุยูม่ากมายหลายแหง่ รวมถงึวทิยุ
ชมุชนทีเ่กดิขึน้อกีมาก วทิยยุงัเป็นสือ่ที่
สามารถทําใหผู้ร้ับฟังรับรูข้า่วสารไดใ้นทกุ
อรยิบถ เชน่รับฟังในขณะขบัรถ ทํางาน นอน
พักผอ่น ออกกําลงักาย จงึกลา่วไดว้า่วทิยุ
เป็นสือ่ทีเ่ขา้ถงึผูบ้รโิภคมากและสามารถ
ตดิตามกลุม่เป้าหมายไปไดท้กุหนแหง่ 

2. สือ่กระจายภาพและเสยีง (Broadcast Media)



ระบบการสง่วทิยกุระจายเสยีงที่
อยูใ่นเชงิพาณชิย์
• 1. ระบบ AM (Amplitude modulation) 

2. ระบบ FM (Frequency 
modulation) 

2. สือ่กระจายภาพและเสยีง (Broadcast Media)



สือ่ภาพยนตร ์Cinema 

• การโฆษณาในโรงภาพยนตรข์องไทยนัน้ มมีานาน
เกอืบ 40 ปีทีแ่ลว้ สว่นใหญภ่าพยนตรโ์ฆษณาเป็น
เรือ่งเดยีวกบัโฆษณาในสือ่โทรทศัน ์โดยนักโฆษณา
มักใชเ้ป็นสือ่เสรมิ ความยาวของภาพยนตรโ์ฆษณา
จงึเหมอืนกบัความยาวทางโทรทศันค์อื 30 วนิาท ี45 
วนิาท ีจากนัน้ก็พัฒนามาเป็นการโฆษณาแฝงใน
ภาพยนตร ์คอืใหผู้บ้รโิภคชมภาพยนตรไ์ปพรอ้มกบั
การเห็นสนิคา้ นอกจากนัน้โรงภาพยนตรบ์างแหง่ยังมี
การโฆษณาทีห่ลงับตัรเขา้ชมภาพยนตรด์ว้ย

จากตวัอยา่งภาพยนตเ์รือ่ง Cast away เราจะเห็น
วา่มกีารโฆษณาแฝงของผลติภณัฑ ์FedEx ที่
พยายามใหผู้ช้มเห็นถงึความรวดเร็วในการสง่ของ
และสง่ไดแ้มใ้นที่ๆ หา่งไกลจากตวัเมอืง 

2. สือ่กระจายภาพและเสยีง (Broadcast Media)



• ขอ้ดี
1. กลุม่เป้าหมายมสีมาธใินการรับขา่วสารดมีาก 
เนือ่งจากไมม่สี ิง่ภายนอกรบกวน
2. เป็นสือ่ทีม่ผีลพลอยไดม้าจากสือ่โทรทศันท์ําให ้
ไมเ่สยีคา่ผลติโฆษณา
3. สือ่มคีวามน่าสนใจสงู เนือ่งจากภาพยนตรโ์ฆษณา
จะมขีนาดทีใ่หญม่าก
ขอ้เสยี
1. การซือ้สือ่ตอ้งซือ้เป็นเดอืน และซือ้ทีร่วมหลาย
แหง่
2. การตรวจสอบเป็นไปไดย้าก ผูโ้ฆษณาไมส่ามารถรู ้
วา่โรงภาพยนตรฉ์ายใหค้รบทกุครัง้ตามทีต่กลง
หรอืไม่
3. ภาพยนตรบ์างรอบมผีูบ้รโิภคเขา้ชมนอ้ยมาก

2. สือ่กระจายภาพและเสยีง (Broadcast Media)



สือ่อนิเทอรเ์น็ต Internet 
• การโฆษณาผา่นอนิเทอรเ์น็ต คอืการนําภาพโฆษณา
ลงในเว็บไซดข์องคนอืน่ทีม่ชี ือ่เสยีง และมผีูน้ยิมเปิด
เขา้ไปเลน่เป็นจํานวนมาก เชน่ www.sanook.com 
www.siamsport.co.th www.kapook.com เป็นตน้ 
เนือ่งจากระบบอนิเทอรเ์น็ตไดร้ับความนยิมอยา่ง
แพรห่ลายมากขึน้ทกุวนั เพราะสามารถเขา้ถงึ
กลุม่เป้าหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวางทัว่โลก และเป็น
กลุม่เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิ มใิชเ่กดิจากการคาดเดา
เหมอืนสือ่อืน่ๆ ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมักเป็นผูม้อีํานาจและ
มกีําลงัซือ้แทบทัง้สิน้ จงึทําใหก้ารโฆษณาไมส่ญู
เปลา่ นอกจากทีส่ามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายแบบไร ้
พรหมแดนแลว้ ยังสามารถทํางานไดต้ลอด 24 
ชัว่โมงอกีดว้ย 

2. สือ่กระจายภาพและเสยีง (Broadcast Media)

http://www.sanook.com/
http://www.siamsport.co.th/
http://www.kapook.com/




สือ่กลางแจง้ Outdoor media

• เป็นสือ่โฆษณาทีส่ามารถแสดงเครือ่งหมาย
การคา้ สญัลกัษณก์ารคา้ ชือ่ผลติภณัฑ ์คํา
ขวญั บรรจภุณัฑ ์ความเคลือ่นไหว และแสงสี
ในเวลากลางคนืไดด้ว้ยรปูและขนาดทีใ่หญ่
มาก สามารถทําใหเ้กดิความสะดดุตาสะดดุใจ 
เรยีกรอ้งความสนใจจากประชาชนทีผ่า่นไปมา
ไดเ้ป็นอยา่งด ีเชน่ป้ายโฆษณาตามทางแยก 
ตามแนวถนนทางออกนอกเมอืง บนหลงัคา
ตกึสงู ผนังตกึดา้นนอกตกึ 

3. สือ่อืน่ๆ (Other Advertising Media)



ประเภทของสือ่โฆษณากลางแจง้ 

• 1. ป้ายโฆษณาขนาดใหญ ่Billboard
2. ป้ายโฆษณาทางเทา้ Cut out
3. โปสเตอร ์Poster
4. ป้ายผา้ Banner
5. ป้ายอเิล็กทรอนกิส ์Tri Vision
6. สือ่อาคาร Tower Vision 

3. สือ่อืน่ๆ (Other Advertising Media)



• ขอ้ดี
1. เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดใ้นวงกวา้ง
2. อตัราคา่โฆษณาตอ่หวัตํา่
3. ขอ้ความโฆษณาผา่ยสายตากลุม่เป้าหมาย
ไดบ้อ่ยครัง้
4. สือ่มอีายยุาวนาน เนือ่งดว้ยใชว้ตัถทุีถ่าวร
ขอ้เสยี
1. ใชข้อ้ความโฆษณาไดไ้มม่าก เพราะ
กลุม่เป้าหมายขบัยานพาหนะดว้ยความ
รวดเร็ว
2. ไมส่ามารถเจาะจงกลุม่เป้าหมายทีร่ับ
ขา่วสารได ้

3. สือ่อืน่ๆ (Other Advertising Media)



สือ่ยานพาหนะ Transit media 

• สือ่ชนดินีค้อืการตดิตัง้แผน่ป้าย
โฆษณาไปกบัยานพาหนะ
สาธารณะทกุชนดิ ซึง่อาจจะอยู่
ในรปูแบบของการตดิตัง้ภายใน 
หรอืภายนอกยานพาหนะ 
รวมถงึการตดิตัง้โฆษณาทีป่้าย
รถเมล ์ในบรเิวณชานชลา 
สถานขีนสง่ ทา่อากาศยาน 
สถานนรีะหวา่งทาง รวมถงึการ
พมิพข์อ้ความบนตัว๋โดยสาร 
กระเป๋าเดนิทาง การฉาย
ภาพยนตรโ์ฆษณาทาง
วดิโีอเทป 

3. สือ่อืน่ๆ (Other Advertising Media)



• ขอ้ดี
1. กลุม่เป้าหมายรับรูข้า่วสารไดด้ ีเนือ่งจาก
ขณะโดยสาร กลุม่เป้าหมายไมม่กีจิกรรมอืน่
ทํา ทําใหโ้ฆษณาทีอ่ยูใ่นสายตาถกูอา่นอยา่ง
ละเอยีด
2. เลือ่กกลุม่เป้าหมายไดท้ัง้ในเชงิภมูศิาตร ์
และประชากรศาสตร์
3. เสยีคา่ใชจ้า่ตํา่ เนือ่งจากสือ่มขีนาดเล็ก
ขอ้เสยี
1. ไมส่ามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดก้วา้ง
ขาง
2. รปูภาพ ขอ้ความมกัถกูตอ่เตมิ ขดีฆา่ 
ทําลาย

3. สือ่อืน่ๆ (Other Advertising Media)



สือ่อืน่ๆ (Other Advertising 
Media)

• สือ่ ณ จดุซือ้ Point of purchase 
media 

คอืลกัษณะการโฆษณาคา้ปลกีซึง่
ทําภายในรา้นคา้ โดยการจัดตกแตง่
รา้นคา้ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่ให ้
เกดิความสวยสะดดุตา เพือ่กระตุน้ให ้
เกดิความสนใจและแวะชมสนิคา้ 
วตัถปุระสงคห์ลกัของการโฆษณา ณ 
จดุซือ้ คอืเพือ่เตอืนความทรงจําของ
ลกูคา้ใหร้ะลกึถงึตรายีห่อ้ หรอืเพือ่จะ
หยดุลกูคา้ทีก่ําลงัผา่นไปมาใหแ้วะชม
และเกดิอารมณก์ารซือ้ สรปุคอืเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้แบบ
ฉับพลนั

3. สือ่อืน่ๆ (Other Advertising Media)



• ขอ้ดี
1. เสยีคา่ใชจ้า่ยนอ้ย
2. กระตุน้ใหเ้กดิกระทําทนัที
3. เพือ่เตอืนความทรงจําในตรายีห่อ้

• ขอ้เสยี
1. เป็นสือ่โฆษณาเฉพาะจดุ ไมก่วา้งขวาง
2. มขีอ้จํากดัในเชงิพืน้ทีข่องรา้คาปลกี

3. สือ่อืน่ๆ (Other Advertising Media)



การประเมนิ
การโฆษณา



วตัถปุระสงคข์องการประเมนิผล
การโฆษณา 
1. ตอ้งการทราบรปูแบบของการโฆษณาวา่

ไดผ้ลหรอืไม่
2. ตอ้งการทราบวา่ขอ้ความโฆษณาสง่ผลดมีา

สูก่ารขายหรอืไม ่
3. ตอ้งการทราบวา่โฆษณาชนดิใดสง่ผลดมีาสู่

การจําหน่ายมากนอ้ยเพยีงใด 
4. ตอ้งการทราบวา่ลกูคา้และผูส้นใจเป็น

ใคร อยูท่ีไ่หน
5. ตอ้งการทราบวา่สือ่ใดบา้งทีล่กูคา้สนใจ 



รปูแบบของการโฆษณา 
การทดสอบการโฆษณาทําไดห้ลายรปูแบบ หลายวธิี ข ึน้อยูก่บั
เป้าหมายวา่เราตอ้งการวดัผลอะไรบา้ง โดยทั่วไปสามารถ
จําแนกการวดัผลไดอ้ยา่งกวา้งไว ้2 ประการดงันี ้

1. การทดสอบชิน้งานโฆษณา เป็นการทดสอบงานโฆษณาในดา้น
ตา่งๆ โดยอาศยัหลกัของ AIDCA MODEL มาใชใ้นการ
ตรวจสอบดงันี ้

1. Attention สะดดุใจ เป็นสิง่แรกทีง่านโฆษณาควรมี เป็น
การวดัความรูส้กึครัง้แรกในการเห็นงานโฆษณา 

2. Interest ความสนใจ สิง่ทีจ่ะทําใหผู้บ้รโิภคสนใจไปสู่
การอา่นรายละเอยีด เป็นการวดัวา่ความสนใจในงานโฆษณาอยู่
ในระดบัใด 

3. Desire ความปรารถนา เป็นตวัเรง่เรา้ใหเ้กดิความอยาก
ไดอ้ยากซือ้ เป็นการวดัผลวา่ซือ้สนิคา้จากงานโฆษณาหรอืไม ่

4. Conviction ความเชือ่มั่น คอืความเชือ่มั่นในสนิคา้และ
บรกิาร เป็นการวดัวา่ลกูคา้มคีวามเชือ่มั่นในสนิคา้ จากงาน
โฆษณาหรอืไม ่

5. Action การกระทํา คอืการกระตุน้เตอืนใหเ้กดิการกระทํา
ตาม เป็นการวดัผลการโฆษณาทีม่ผีลตอ่การซือ้สนิคา้ และใช ้
บรกิาร

2. การทดสอบสือ่โฆษณา เป็นการทดสอบวา่สือ่ใดไดผ้ลดกีวา่กนั 



วธิกีารประเมนิผลโฆษณา

1. การทดสอบผลของการโฆษณาดว้ย
คปูอง  เหมาะสําหรับการโฆษณาทางสือ่
สิง่พมิพ ์



2. การทดสอบจากยอดขาย เป็นวธิกีาร
ทดสอบทีง่า่ยๆ 



3. การทดสอบผลโดยการสง่ชิน้สว่น
มาจบัฉลากชงิรางวลั 



4. การทดสอบผลของการโฆษณา
โดยใชแ้บบสอบถาม 
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