
บทที่ 1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
การโฆษณาในปจจุบันมีสวนสําคัญอยางยิ่งสําหรับการตัดสินใจซื้อสินคาใหเหมาะกับการใช

งานในชีวิตประจําวัน และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการไดสินคามาใชโดยคุมคากับเม็ดเงินที่เสีย
ไป ผูบริโภคมักจะต่ืนตาต่ืนใจกับรูปแบบการโฆษณาที่ดึงดูดใหซื้อสินคา โดยอาจมีการเปรียบเทียบกับ
ตราสินคาอ่ืนๆ เพื่อสรางจุดเดนใหกับตราสินคาของตนเอง ผู บริโภคเมื่อไดรับชมสินคาก็มักให
ความสําคัญกับรูปลักษณของสินคา และผลที่ไดรับจากการใชสินคาของตราสินคาน้ันๆ แตผูบริโภคจะ
ตระหนักหรือไมวา กลไกการโฆษณาตางๆที่สอดแทรกวัฒนธรรมการบริโภคผานภาพแทนตางๆน้ัน
เขามามี อิทธิพลในการควบคุมรางกาย บุคลิกภาพ ที่มีผลตอความคิดและการแสดงออกใน
ชีวิตประจําวันหรือไมอยางไร หรือมีอิทธิพลตอการควบคุมแนวคิดการใชชีวิตไปในทิศทางใดบาง

การโฆษณาโดยทั่วไปน้ันก็เพื่อมุงเนนในการเผยแพรขอเสนอใหกับกลุมเปาหมายอยาง
กวางขวางอยางพรอมกัน และทั่วถึง ทั้งน้ีอาจจะเปนการสื่อสารเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนการเปดเผย
ขอมูลแบบเปดเผยขอเท็จจริงเพียงกึ่งหน่ึง (Half Truth) เชน ในการโฆษณาอาจมีการพูดถึงขอดีของตัว
สินคา โดยละเวนการกลาวถึงขอเสียของกลุมผลิตภัณฑน้ันๆ สิ่งที่ผูบริโภครับรูจากการชมโฆษณา
อาจจะเปนความจริงทั้งหมด หากแตขอเท็จจริงทั้งหมดของสินคาอาจไมไดถูกระบุในโฆษณาทั้งหมด
ซึ่งประเภทของโฆษณาน้ันก็มีจุดประสงคหลากหลาย เชน การโฆษณาตราสินคา (Brand Advertising)
การโฆษณาคาปลีก หรือการโฆษณาทองถิ่น (Retail or local Advertising) การโฆษณาการเมือง
(Political Advertising) การโฆษณาในสมุดรายนามผูใชโทรศัพท (Directory Advertising) การโฆษณา
ตอบรับ (Direct Response Advertising) การโฆษณาธุรกิจสูธุรกิจ (Business to Business Advertising)
การโฆษณาองคกร (Corporate Advertising) การโฆษณาบริการสาธารณะ (Public service Advertising)
การโฆษณาทางเคร่ืองอิเลคทรอนิกส (Interactive Advertising) การโฆษณาทางวิทยุ อินเตอรเน็ต สื่อ
สิ่งพิมพน้ันก็ลวนเปนสื่อที่มีพัฒนาการในการสรางแรงจูงใจของผูบริโภคและนํามาซึ่งสินคาและ
บริการตามเปาหมายทางการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่โลกมีการแขงขันสูง ไมเพียงแขงขันตาม
ความแตกตางตามประเภทของสื่อ แตยังตองแขงขันกับผูผลิตสินคาและผลิตภัณฑที่มีตราสินคาแตกตาง
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กันออกไปซึ่งทุกสื่อก็ลวนมุงกุมหัวใจของการบริโภคโดยสื่อสารผานภาพ ขอความเชิญชวน และความ
ต่ืนตาต่ืนใจ สําหรับสื่อโฆษณาในโทรทัศนน้ัน เราแทบจะไมสามารถปฏิเสธไดวารายการโฆษณาทาง
โทรทัศนน้ันเปนสิ่งทีมีความเยายวนใจราวกับเปนภาพฉากละครเคลื่อนไหวของการใชชีวิตตามภาพ
ความฝนและถายทอดอุดมคติในการใชชีวิตผานภาพและเสียงไดไมขาดตกบกพรอง

รายการโฆษณาโทรทัศนโดยทั่วไปแลวจะอยูในเวลา Prime Time มักมีผูชมและผูบริโภค
ติดตามขาวสารการโฆษณาคอนขางมาก การโฆษณาในชวงเวลาน้ีเปนชวงเวลาสั้นๆ Wikipedia ไดให
คําอธิบายเกี่ยวกับชวงเวลา Primetime ไววาเปนชวงเวลาหน่ึงของตารางการออกอากาศของรายการวิทยุ
และโทรทัศนที่มีจํานวนผูรับชมสูงสุดในระยะเวลาการออกอากาศน้ัน โดยในขณะเดียวกันรายการ
โทรทัศนหรือวิทยุที่ออกอากาศในชวงที่มีผูรับชมจํานวนมากสูงสุดน้ันก็จะไดรับผลตอบแทนจาก
ผูสนับสนุนซึ่งไดแกรายการโฆษณาเปนการตอบแทนที่ อาศัยชวงเวลา Primetime น้ีออกอากาศ
ชวงเวลา Primetime น้ี เปนผลของการคิดคนระบบการจัดเรทต้ิงที่รูจักกันวา Nielsen System ที่เปน
ระบบการวัดจํานวนคนดูในชวงเวลาทองของการออกอากาศของรายการโทรทัศนตางๆผูคนสวนใหญ
น้ันจะใชเวลาเพลิดเพลินไปกับรายการบันเทิงและสาระขาวตางๆหลังจากที่พวกเขากลับมาจากการ
ทํางานหรือเรียนเพื่อเปนการผอนคลาย ชวงเวลาทองในการออกอากาศดังกลาวจึงเปนชวงที่มีการ
แขงขันทางการโฆษณาสูงเชนเดียวกัน เวลา Primetime สําหรับประเทศไทยน้ันจะอยูในชวงเวลา 19.00
– 22.00 น.1

การฉายโฆษณาเพื่อนําเสนอสินคาหรือบริการในชวงเวลา Primetime มักจะมีระยะเวลาต้ังแต
15 ,30 ,45 และ 60 วินาที เพื่อนําเสนอจุดเดนของบริการและกลุมสินคา เน่ืองจากการแขงขันของการ
โฆษณาและคาใชจายที่สูงในชวงเวลาทองดังกลาว  การนําเสนอจึงเปนเพียงอัตลักษณของแบรนด หรือ
ภาพลักษณของการใชสินคาน้ันๆ แตไมมีการสาธิต หรืออธิบายในสวนปลีกยอยตางๆเกี่ยวกับ
คุณสมบัติการใชสินคา หรือการสาธิตขอไดเปรียบในการใชสินคาตางๆ ซึ่งผิดจากรายการประเภท
สื่อขอมูลเชิงธุรกิจ ( Infomercial / Infotainment Advertisement) ที่มีเวลาออกอากาศนอกเวลา
Primetime

รายการโฆษณาประเภทสื่อขอมูลธุรกิจ Infotainment หรือ Infomercial ที่ออกอากาศใน
ชวงเวลาดึก (หลังเที่ยงคืนถึงรุงเชา – ประเทศไทย) ซึ่งใชรูปแบบการโฆษณาแบบ Direct Response
Marketing ที่มีลักษณะการนําเสนอโดยการยื่นขอเสนอพรอมขอมูลรายละเอียดที่เพียงพอสําหรับการ

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_ratings
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ตัดสินใจของผูบริโภค และวิธีการโตตอบกับผูบริโภคที่หลากหลายคูตอบรับทางโทรศัพท เวบไซต
และจดหมายอิเลกทรอนิกส และมีการสรางแรงดึงดูดใจในการบริโภค จากลักษณะดังกลาวรายการ
โฆษณาสินคาประเภทสื่อขอมูลธุรกิจจึงสามารถสื่อสาร คานิยมและมายาคติ รวมไปถึงการป รุงแตง
สังคมที่มีผลตอบุคลิกภาพของผูบริโภคยุคใหมได ทั้งน้ีเพราะแตละรายการแนะนําสินคาประเภทน้ีจะมี
ระยะเวลาการนําเสนอประมาณสามสิบนาที เพื่อแสดงตัวสินคาและบริการ รวมไปถึงการนําเสนอ
เทคโนโลยีและขอมูลไดอยางละเอียด ทั้งความบันเทิง ความรู และขอไดเปรียบที่พึงจะไดรับจากการ
บริโภค มีการเปรียบเทียบภาพแทนของผูบริโภคทั้งกอนและหลังการใช รวมไปถึงอภิสิทธิ์ซึ่งผูบริโภค
จะไดรับ ทั้งหมดน้ีเปนกระบวนการประกอบสรางแรงจูงใจอยางเปนระบบ เร่ิมตนจากการสราง
บรรยากาศฉากการนําเสนอถึงการตระเตรียมผูชมในหองสงที่รวมรายการ ดวยภาพแทน สัญลักษณใน
การสื่อสารพรอมสรรพโดยทีมผูผลิตรายการ (Producer Team)

จากองคประกอบและบรรยากาศที่เกี่ยวของในการนําเสนอรายการโฆษณาแนะนําสิน คา
ประเภทสื่อขอมูลธุรกิจแบบครบวงจร สะทอนภาพแทนเกี่ยวกับการใชชีวิตของผูบริโภค ทางออกใน
การแกปญหาโดยการใชสินคา การสรางผลตอบรับ Feedback ของผูชมที่รวมรายการ รวมถึงบุคลิกภาพ
การนําเสนอของพิธีกรลวนเปนสื่อที่แสดงออกถึงภาพการผลิตวัฒนธรรมการบริโภคที่มีความเกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมทางสายตาที่เต็มไปดวยขอมูลภาพที่แฝงเรนไปดวยความหมายภายใตความเชิญชวน

งานวิจัยที่ผานมาที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธในโทรทัศนตางๆ มักจะเปน
การศึกษาวิเคราะหบุคลิกภาพตราสินคาเพื่อประโยชนทางการตลาด หรือศึกษาบุคลิกภาพผูบริโภคอัน
เปนผลที่ไดรับจากการใชสินคายี่หอตางๆ แตยังไมมีการศึกษาถึงเปาประสงคของการโฆษณาในเชิงลึก
เชนคําถามวา องคประกอบของการสรางบรรยากาศในการบริโภคน้ันมีสวนกระตุนใหผูบริโภคเกิด
คานิยมเกี่ยวกับการบริโภคในทิศทางใด การนําเสนอสินคาและผลิตภัณฑพยายามที่จะครอบงํา กํากับ
ชีวิตและรางกายของผูบริโภคอยางไร ภาพแทนที่แสดงออกมาจากสื่อน้ัน ผูบริโภคไดตระหนักถึง
ความสําคัญของมันหรือไม ซึ่งความรูเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอตัวผูบริโภค

งานวิจัยฉบับน้ีตองการศึกษาองคประกอบการนําเสนอรายการและสินคาในสื่อโฆษณาขอมูล
ธุรกิจ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของสื่อโฆษณาขอมูลธุรกิจในฐานะภาพแทนและสัญลักษณที่
สําคัญในวัฒนธรรมทางสายตา อันมีผลตอการครอบงําและกํากับทางดานจิตภาพและกายภาพของ
ผูบริโภค
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1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบและภาพแทนในการนําเสนอในรายก ารโฆษณา

ประเภทสื่อขอมูลธุรกิจ
2. เพื่อพิจารณาภาพแทนและสัญญะที่อยูในองคประกอบรายการโฆษณาประเภท

สื่อขอมูลธุรกิจวาสะทอนการครอบงําในทางจิตวิทยาและกํากับรางกายของผูบริโภคอันมีผลตอรูปแบบ
แนวคิดและการแสดงออกพฤติกรรมในชีวิตประจําวันหรือไมอยางไร

1.3 นิยามศัพท
Infotainment มาจากการผสมคําระหวาง คําวา information กับ Entertainment ที่ใหขอมูล

ผสมกันกันระหวางขาวหรือเหตุการณปจจุบัน ขาวที่เดนๆ หรือเร่ืองราวเดนที่ไดรับความสนใจ
Infotainment ยังหมายถึงรายการโทรทัศนที่ประกอบไปดวยสาระหนักๆ การสัมภาษณคนดัง และ
เร่ืองราวที่เปนการแสดงบทบาทของผูคน (Human Drama Stories) โดยในที่น้ีมีการวิพากษวิจารณวา
การใหขาวสารไมไดมุงไปในทางการใหขาวสาร หรือ การขาว แตมุงประโยชนเพื่อการตลาด เรา
สามารถพบรายการโทรทัศนแบบ Infotainment ในสื่อกระจายเสียงประชาสัมพันธโดยทั่วไป และ
สภาพแวดลอมการคาปลีกที่ตองการแสดงขอมูล จุดเดนของสินคา กําไรและผลประโยชนของสินคา
รวมไปถึงประสบการณในการใชและซื้อสินคา ซึ่งเราเรียกวา Retailtainment ซึ่งเปนการอธิบายกลยุทธ
ทางการตลาดการขายปลีกที่ผสมผสานความบันเทิงลงไปดวย Infotainment ยังครอบคลุมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาวในสังคม เร่ืองราวที่สังคมเนนย้ําและใหความสําคัญ โดยในการแสดงขอมูลหรือ
ชวงระหวางการแนะนําในรายการจะมี Infotainer ซึ่งก็หมายถึงผูใหความบันเทิงในรายการเปนผูดําเนิน
รายการ ซึ่งนําเสนอตัวเองในรูปแบบใหมคือทําหนาที่เผยแพรขอมูลและขณะเดียวกันก็สรางความ
บันเทิงในรายการ ซึ่งถือวาเปนลักษณะบุคลิกภาพของผูดําเนินรายการรูปแบบใหม ที่เขากับรายการ
โทรทัศน Infotainment

Infomercial มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา Television Commercial หมายถึงการแพรภาพการ
ออกอากาศในชวงเวลาหน่ึงของสถานีโทรทัศนเพื่อใหเปนตัวเลือก ในสหรัฐอเมริกามีการใช
ความหมายหลวมๆของ Infomercial แสดงถึงรายการแนะนําสินคาประเภท Direct Response Television
Advertisement ซึ่งหมายถึงรายการโปรแกรมโฆษณาที่มีความยาวประมาณ 30 นาที ในขณะเดียวกัน
Infomercial ยังใชในการอธิบายรายการโทรทัศนที่แนะนําสินคา หรือการนําเสนอในรูปแบบวิดีโอเพื่อ
แสดงความสําคัญของขอมูลมีความมุงเนนที่จะชักชวนใหมีมุมมองที่คลายกับสารใน Infomercial มีการ



5

ออกแบบเพื่อแสดงมุมมองและตอบรับความสนใจของผูสนับสนุนรายการบางคร้ังมีการเลียนแบบ
Talkshow บางคร้ังมีการสรางเหตุการณที่มีพื้นฐานจากปจจัยที่หลากหลายแตเหนือสิ่งอ่ืนใดคือเน้ือเร่ือง
ของเหตุการณที่นํามาเลาหรือแสดงใหเห็นน้ันตองมีการสนับสนุนสินคาหรือบริการที่ตนเองกําลัง
นําเสนออยู โดยความยาวของการออกอากาศจะอยูที่ 30 ถึง120 นาที

Direct Response Marketing การตลาดแบบการตอบสนองฉับพลัน Direct Response
Marketing เปนกลยุทธที่พยายามลวงดึงพฤติกรรมและความจริงออกมาโดยมีลักษณะของการยื่น
ขอเสนอ, ขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือแสดงออก มีลักษณะที่นา
ดึงดูดใจ และตอบโตเพื่อสื่อสารกับผูบริโภคในหลายวิธีไมวาจะเปน Toll Free Number ซึ่งหมายถึง
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ ซึ่งในการโทร คาใชจายจะตกอยูกับผูที่รับสาย ไมใชผูที่โทรไป โดยที่ toll-
free number จะมีหมายเลขเฉพาะนําหนาเชน 0800 ซึ่งผูโทรจะไมเสียคาใชจาย หรือการติดตอผาน
ชองทางเวบไซตและจดหมายอิเลกทรอนิกส รูปแบบรายการโฆษณาโดยยอของรายการโฆษณา
ประเภท Direct Response จะมีความยาวระหวาง 3 วินาที – 2 นาที สวนรายการรูปแบบเต็มรายการจะ
อยูที่ราว 30 นาที การตอบสนองของผูชมจะทําไดโดยการใชโทรศัพท อินเตอรเน็ท หรือการสั่งโดยใช
บริการบัตรเครดิต สื่อโฆษณาแบบตอบสนองฉับพลันจะแตกตางกับรายโฆษณาสินคาทั่วไปเน่ืองจาก
รายการโฆษณาโดยทั่วไปจะไมเชื้อเชิญ จูงใจใหผูชมตอบสนองโดยตรงอยางฉับพลันแตจะเนนการเปน
ที่จดจําของตราสินคาในตลาด

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. สามารถเขาใจกระบวนการประกอบสรางการโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ Infomercial

ซึ่งไดครอบงําและกํากับการแสดงออกตางๆในดานรางกายและบุคลิกภาพในชีวิตประจําวันเปนอยางไร
2. สรางภูมิคุมกันใหกับคนในสังคมในการรับขาวสารตามความเปนจริง และตามความ

จําเปนอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
3. เพื่อสะทอนใหเห็นเห็นรูปแบบการทํางานของมายาคติ คานิยม และอุดมคติ ที่แฝงตัว

อยูในชีวิตประจําวันผานการรับรูทางสื่ออยางแยบยลและเปนระบบกลไก


