
การโฆษณา 



การโฆษณา  หมายถึง 
 
  การให้ข้อมลู ขา่วสาร ผา่นสื่อโฆษณาประเภทตา่ง ๆ เพื่อจงูใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุม่
ผู้บริโภค   มีพฤติกรรมคล้อยตามโฆษณา    และซือ้หรือใช้สินค้าและบริการ  ตลอดจนชกัน าให้
ปฏิบตัิตามแนวความคดิตา่ง ๆ 



ลกัษณะของการโฆษณา 
    1. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจงูใจให้เกิดพฤติกรรมการซือ้โดยวิธีการพดู  การเขียนหรือการสื่อความหมายใด ๆ   ที่มีผลให้
ผู้บริโภคเป้าหมาย คดิคล้อยตาม  กระท าตามหรือเปลี่ยนแปลง พฤตกิรรมไปตามท่ีผู้ โฆษณาต้องการ 
     2. การโฆษณาเป็นการจงูใจด้วยเหตผุลจริงและเหตผุลสมมติ  หมายถึง การจงูใจโดยบอกคณุสมบตัิท่ี เป็น
ประโยชน์ของผลติภณัฑ์  และการจงูใจโดยใช้หลกัการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิทยา 
  3. การโฆษณาเป็นการน าเสนอ สื่อสารผ่านสื่อมวลชนประเภทตา่ง ๆ  ซึง่สามารถเผยแพร่ขา่วสาร เก่ียวกบัสนิค้า
และบริการในระยะกว้างไกลได้สะดวก รวดเร็วท่ีสดุ ไปสูก่ลุม่เป้าหมาย อยา่งกว้างขวาง  
 



ลกัษณะของการโฆษณา 

4. การโฆษณาเป็นการเสนอขายความคิด  สนิค้า  และบริการ  โดยใช้วิธีการจงูใจให้ผู้บริโภค เกิดความพอใจ  
เกิดทศันคติท่ีดี  อนัจะน าไปสูก่ารซือ้สนิค้า หรือบริการท่ีเสนอขาย 

  5. การโฆษณาต้องจ่ายคา่ตอบแทนในการโฆษณาในสื่อตา่ง ๆ   เช่น  วิทยกุระจายเสียง  วิทยโุทรทศัน์  
หนงัสือพิมพ์  วารสารและนิตยสาร  เป็นต้น  ดงันัน้ผู้ โฆษณาจะต้องมีงบประมาณ เพ่ือการโฆษณาสินค้าหรือ
บริการต่าง ๆ ด้วย  

 



องคป์ระกอบของการโฆษณาจ าแนกออกเป็น  4  ประการ  ไดแ้ก่ 
 

1. ผู้โฆษณา (advertiser)           คือ  เจ้าของสนิค้า  เจ้าของบริการ   
 

2. ข้อความโฆษณา (advertisement)           คือ  โฆษณาที่ท าส าเร็จรูปแล้ว  ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพซึง่จะสื่อ 
ถงึสนิค้าหรือบริการ 

 

3. สื่อโฆษณา (advertising)    คือ สื่อท่ีผู้ โฆษณาเลือกใช้ในการเผยแพร่งานโฆษณาไปยงักลุม่บริโภคเป้าหมาย เช่น 
โทรทศัน์  วิทย ุ หนงัสือพิมพ์  ป้ายโฆษณา  ธงราว  แผ่นป้ายตา่ง ๆ ท่ีติดตัง้ไว้ตามอาคารสงู ๆ หรือตามสี่แยก  เป็นต้น 

 

4. ผู้บริโภค (consumer)  คือ    ผู้ รับฟังโฆษณา 



การใช้ภาษาในการโฆษณา  

          ต้องใช้ภาษาท่ีดงึดดูความสนใจของคนอา่นคนฟัง นกัโฆษณาจงึมกัคดิค้นถ้อยค า 
ส านวนภาษาแปลก ๆ ใหม ่ๆ น ามาโฆษณาอยูเ่สมอ เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนซือ้ ใน
ขณะเดียวกนัการโฆษณาต้องใช้ภาษาท่ีง่าย ๆ กะทดัรัด ได้ใจความชดัเจนดี น่าสนใจ ให้ทนั
เหตกุารณ์ รวดเร็ว มีเสียงสมัผสัคล้องจอง จดจ าได้ง่ายด้วย จงึมีถ้อยค าเกิดใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 
 
 



การใช้ภาษาเพือ่การโฆษณา มดีงันี ้
 

    1. ใช้ส านวนท่ีน่าสนใจ จดจ าได้ง่าย 
    2. ใช้ถ้อยค า ภาษาท่ีถกูต้อง เหมาะสม ไม่ใช้ภาษาแสลง วิบตัิ หรือค าต ่ากวา่มาตรฐาน 
    3. ไม่ใช้ค าท่ีมีความหมายก ากวม   เข้าใจได้สองแง่สองมมุ  ค าผวน  ค าภาษาตลาด 
    5. ไม่ใช้ค าวิชาการหรือศพัท์เทคนิคเกินความจ าเป็น 
    6. ไม่เขียนข้อความเกินความจริง และไม่ใสร้่ายสนิค้าชนิดอ่ืนๆ 
    7. เขียนอกัษรให้อา่นง่าย  เขียนสะกดการันต์ถกูต้อง 
    8. ควรมีค าปิดท้ายสัน้ๆ  จ าได้ง่ายๆ  เช่น  คณุคา่ท่ีดิฉนัคูค่วร  
อาจมีการจงูใจ เช่น ลดราคา มีของเเถม ได้รับสิทธิพิเศษ บริการทัง้เงินสดเเละเงินผอ่น เป็นต้น 
 



การเขียนข้อความปิดท้ายโฆษณา 
               การเขียนข้อความปิดท้ายในโฆษณาเป็นสว่นท่ีส าคญัมาก ค าขวญัหรือค าคมท่ีใช้ในการโฆษณามกั

เป็นวลีหรือประโยคสัน้ๆ มีถ้อยค าท่ีสมัผสัคล้องจองกนัเพื่อความไพเราะและจดจ าง่าย มี ๒ ลกัษณะ  คือ 
              ๑. ค าขวญัท่ีใช้ช่ือสถาบนั ช่ือบริษัท หรือช่ือผลิตภณัฑ์ในการโฆษณา เช่น 
               -  ผู้น าด้านการก่อสร้าง  บริษัทเอสซีจี 
               - ไทยประกนัชีวิต บริษัทคนไทย เพ่ือคนไทย 
              ๒. ค าขวญัท่ีโฆษณาสินค้าโดยตรง  เป็นการกลา่วถึงลกัษณะเดน่ของสินค้าหรือบริการ เช่น 
                - เต็มรสหวาน แตมี่แคลอร่ีเพียงคร่ึงเดียว  (ไลท์ ชกูาร์)    
                -  ทกุหยดซา่  โซดาสงิห์ 
                -  ดื่มความสดช่ืน  ดื่มโค้ก 
 



โฆษณาที่ดี จะต้อง 
     - สัน้  แต ่ได้ใจความ 
   -  ตรงประเดน็ 
    - สร้างความอยากรู้ อยากเห็น ให้เกิดขึน้ได้ในเสีย้ววินาที (ข้อนีส้ าคญัมาก ๆ) 

โฆษณาจะประกอบไปด้วย 
         1 หวัข้อ 
        2  เนือ้หา  (ควรมีภาพประกอบ) 



ส่ิงท่ีมนุษยมี์อยูใ่นตวั กคื็อ "ความรู้สึกอยากรู้ อยากเห็น" 
 

โดยเฉพาะ ถ้าเร่ืองท่ีเราน าเสนอ เป็นเร่ืองท่ีคน ๆ นัน้สนใจอยูแ่ล้ว ก็จะยิ่งอยากรู้มากขึน้ไปอีก 
ดงันัน้ เราต้องพยายามใช้ถ้อยค าท่ีสะดดุ  ท าให้เขาอยากอา่น  อยากรู้  แตอ่ยา่ให้ยืดยาวเกินไป   



ตวัอยา่ง  การโฆษณา 

ยกตวัอย่างเช่น   ถ้าหากคุณขายน า้หอมชาย ระหว่างหวัข้อที่เขียนว่า 

 

ฟลอเร่  น ำ้หอมสำ้หรบัคณุผูช้ำย กลิ่นไมฉ่นุ แห้งไว ไมร่ะคำยเคืองผวิ เพิ่มเสนห่์ใหต้วัคุณ" 
 

กับหวัข้อที่ว่า 

 

“ฟลอเร ่ สำวสะดุด  หนุ่มสะดุ้ง  น ้ำหอมทีท่ำ้ใหคุ้ณมเีสน่หม์ดัใจคน  " 



ตัวอย่างการเขียนโฆษณา 
(หวัข้อ)  เพื่อความสวยท่ีทนทานของกระเบือ้ง เจาะจงใช้แต่...ปนูซีเมนต์ขาว ตราเสือ 
(เนือ้หา) 
           เพราะปนูซีเมนต์ขาวตราเสือผลิตขึน้เพื่อใช้กบังานปแูละยา กระเบือ้งโดยเฉพาะ    
ด้วยคณุสมบตัิพิเศษท่ีให้การยดึเกาะได้แน่นกวา่และป้องกนัความชืน้ใต้แผ่นกระเบือ้ง 
 จงึไมท่ าให้เกิดคราบดา่งด าขึน้ภายหลงั  ทัง้ยงัมีเวลาแห้งตวัพอเหมาะพอท่ีช่างจะปรับแตง่
ระดบัและแนวกระเบือ้งได้อยา่งประณีต  จงึไมมี่ปัญหาเร่ืองหลดุร่อนของพืน้และผนงักระเบือ้ง
ได้อยา่งเดด็ขาด 
 (ข้อความปิดท้าย) 
             ส าหรับกระเบือ้ง...ต้องปนูซีเมนต์ขาวตราเสือเท่านัน้ 
 



ตวัอยา่งค าปิดทา้ยโฆษณา 

ได้ผลคุ้มคา่    เมื่อลงโฆษณาข่าวสด 
เชิต้คือแอร์โรว์   แอร์โรว์คือเชิต้ 
กินไมไ่ด้แตเ่ท่  
รสชาติของคนรุ่นใหม ่” 
คุ้มคา่ทกุนาที  ดทีูวีสีช่องสาม 
ช่องเจ็ดสี ทีวีเพื่อคณุ 
 
 
 



ตวัอยา่ง 

(หัวข้อ) 
ขาว  ใส  สวย   คุณสามารถท าได้ ด้วยครีมนางฟ้า 
(เนื้อหา) 
ครีมนางฟ้า  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก อย. ช่วยให้คุณมีผิวสวย
ใส  ไร้สิวฝ้า  ด้วยส่วนผสมชั้นดีจากต่างประเทศ  ราคาไม่แพง  มีจ าหน่ายที่  
(ข้อความปิดท้าย) 
ขาวให้สุด  สวยและใสจนต้องตะลึง   ซื้อวันนี้ได้ฟรีอีกหนึ่ง  สวยเหมือนนางฟ้า 
ต้องครีมนางฟ้า 


