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บทคัดย่อ
การโฆษณาในทุกวันนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำ�วันของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาในทุกๆสื่อจนกล่าวได้
ว่า “การโฆษณานั้นมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากมายทั้งด้านบวกและด้านลบ มีอิทธิพลต่อความคิด จิตใจ ความเชื่อ
ทัศนคติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง”
แต่ก็มักจะมีเสียงโต้แย้งอยู่เสมอๆ (โดยเฉพาะจากสื่อ) ว่าสื่อเองไม่ได้มีอิทธิพลขนาดนั้น แต่ในขณะเดียวกัน
แวดวงโฆษณากลับมีการทุ่มเม็ดเงินจำ�นวนมหาศาลเพื่อแย่งชิงพื้นที่สื่อทุกประเภทรวมทั้งใช้กลยุทธ์การสื่อสารทุกรูป
แบบเพื่อสร้างผลกำ�ไรจากการโฆษณา แต่เมื่อพื้นที่ของสื่อเริ่มเหลือน้อยลงทุกวันๆสวนทางกับอัตราค่าโฆษณาที่สูงขึ้น
อีกทั้งข้อกำ�หนดด้านเวลาในการโฆษณาไม่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency)
ทำ�ให้นักโฆษณาต้องแสวงหากลยุทธ์ใหม่ในการนำ�เสนอสินค้า เพื่อแอบแฝงหรือกระทำ�ทุกวิถีทางให้สินค้านั้นเข้าไปอยู่
ในใจของผู้บริโภคอย่างแนบเนียนที่สุด ที่เราเรียกว่า “โฆษณาแฝง”
Abstract
Advertising in today’s world mass media plays such a significant role in people’s daily life
that it can be stated that advertising positively and negatively impact on attitude, mind, belief,
thought, culture, economy and politics.
Despite the denias, especially by media, the effects of mass media are exaggerated, the high
competition and major investment an advertising society make the most profit, tell a different
story. Unfortunately, the room for new advertising entry constantly declines, while the cost of onair advertising goes in the opposite direction. To illustrate, the airing room for new ads cannot meet
the demands of advertising agencies. This is when a new strategy called “Material that surreptitious
advertisement” comes into play. This refers to advertising tactfully allows the promotion audience
to appreciate the particular product without noticing.
บทนำ�

ทุกวันนี้ “โฆษณาแฝง” หรือการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝงผ่านสื่อต่างๆทุกประเภทนับวันจะเป็นกลยุทธ์ที่นัก
โฆษณานิยมใช้เพิ่มมากขึ้นและมีรูปแบบการใช้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น คือการโฆษณาแอบแฝงกับละครหรือภาพยนตร์
หรือที่เราเรียกว่า Product Placement เป็นการโฆษณาแอบแฝงมากับรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ โดยโฆษณา
แฝงนี้ไม่ได้ปรากฏอย่างเด่นชัด ต่เป็นการโฆษณาสินค้าให้เข้ากับเนื้อหาสาระของรายการหรือละครอย่างแนบเนียน
ซึ่งการโฆษณาแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะผู้บริโภคเองก็ไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดให้รู้จักสินค้า แต่ทำ�ให้ได้รับความสนใจ
*ปวรรศ จันทร์เพ็ญ			
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จากผู้บริโภคได้ดีกว่าการยัดเยียดด้วยโฆษณากันตรงๆ
เนื่องจากทุกวันนี้ผู้บริโภคสามารถกดรีโมตเปลี่ยนช่อง
หรือเลือกดูสื่ออื่นๆ ที่ไม่มีโฆษณาแทน อย่างเช่น ดิจิตอล
วิดีโอ หรือเคเบิลทีวี โดยเหตุผลหลักที่การโฆษณาใน
ลักษณะนี้ได้รับความนิยมเนื่องจากผู้ชมมักจะมีอารมณ์
ร่วมกับสินค้า และสามารถแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์
ที่ ผู้ ช มจะได้ รั บ จากการใช้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารซึ่ ง การ
โฆษณาในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่ เพราะ
ในอดี ต ที่ ผ่ า นมามี แ บรนด์ เ ป็ น จำ � นวนมากที่ มี ก าร
โฆษณาแฝงผ่านทางภาพยนตร์ เช่น ในภาพยนตร์ต่าง
ประเทศ เท่าที่พอจะนึกได้ก็เรื่อง ทรานสฟอร์เมอร์ ที่
โฆษณารถยนต์ เชฟโรเลต หรือ เรื่อง เจมส์บอนด์ ที่มี
สินค้าหลายแบรนด์ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องในภาคต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ BMW,Ford หรือ Omaga เป็นต้น
นอกจากนั้นละครต่างประเทศอย่างเช่น Sex
and the city ที่หนึ่งในตัวละครใช้คอมพิวเตอร์ของ
Apple ส่วนในประเทศไทย โฆษณาแฝงมักจะพบได้บ่อ
ยๆในละครซิตคอมต่างๆละครซิตคอมแทบทุกเรื่องมักจ
ะมีฉากที่เกี่ยวกับร้านขายของชำ�ซึ่งมีการจัดวางของใช้อุ
ปโภคบริโภค แบรนด์ต่างๆของผู้สนับสนุนรายการวาง
ให้เห็นอย่างเด่นชัดในฉากของรายการ ดังนั้นบทความ
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงโฆษณา
แฝงในรู ป แบบที่ เ ป็ น สื่ อ บุ ค คลซึ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ที่
นิยมนำ�มาใช้กันในรายการต่างๆนอกเหนือจากโฆษณา
แฝงในลักษณะอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีข้อสังเกต
ว่ า การโฆษณาแฝงที่ ผ่ า นสื่ อ บุ ค คลที่ เ ป็ น นั ก วิ ช าชี พ
โฆษณามาให้ความรู้หรือบริการวิชาการแก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ในการบรรยายโดยรูป
แบบการนำ�เสนอสินค้าเพื่อเป็นการยกตัวอย่างในการ
บรรยายนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นโฆษณาแฝงประเภทหนึ่ง
หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายก็คือนักศึกษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง หมดที่ มี จำ � นวนมากพอและ
สินค้าที่ยกตัวอย่างขึ้นซ้ำ�ๆในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น
ทั่วประเทศอาจเป็นโฆษณาแฝงที่เกิดขึ้นจากกลยุทธ์
ทางการโฆษณาก็เป็นได้ ซึ่งในการวิเคราะห์ถึงการนำ�
กลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้ในการโฆษณาแฝงนั้น จำ�เป็นจะต้อง
ทราบถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาแฝง
การโฆษณาแฝงหมายถึอะไร
นั ก วิ ช าการได ใ ห คํ า นิ ย ามเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด
ของการโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศนไวดัง นี้F ord
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and Ford ไดใหคํานิยามวาการโฆษณาแฝงในรายการ
โทรทัศน (Product Placement) หมายถึงการนําสินคา
หรือบริการไปไวในรายการโทรทัศนหรือภาพยนตรโดย
มีการจายคาตอบแทนในรูปของเงินหรือสินค าใหกับ
ผูผลิตหรือเจาของรายการนั้นๆ (James Ford and Bianca Ford, 1993: 142) ส่วน Tellisไดใหคํานิยามกา
รโฆษณาแฝงในโทรทัศน ไววาเปนการเสียคาใชจายเพื่อ
ที่จะไดชื่อตราสินคาหรือภาพของสินคาไปปรากฏเคียง
คูไปกับรายการโดยไมไดมีการระบุชื่อวาเปนผูสนับสนุ
นอยางชัดเจน (Gerard J. Tellis, 1997: 142)
จากการอธิบายความหมายของโฆษณาแฝง
ขางตนจะพบวา
ประเด็นที่มีความสอดคลองกันคือ
โฆษณาแฝงเป็นความพยายามที่จะนําตราสินคาหรือ
บริการใหเขาไปปรากฏในเนื้อหาของแตละสื่อซึ่งภายใน
ตราสินคานั้นยังมีสวนสะทอนความหมาย 6 ลักษณะดัง
ที่ Kotler (Philip Kotler, 1994: 444-445) ไดระบุไว
กลาวคือ
1. ตราสินคาสามารถสรางใหเกิดความหมาย
ตอผูบริโภคในเชิงคุณลักษณะ (Attribute)
2. ผลประโยชน (Benefits) 3)มูลคา (Values)
วัฒนธรรม (Cultures) บุคลิกภาพ (Personality) และ
ยังสื่อถึงผูใช สินคา (User) วาเปนใครดวยเหตุนี้เองกา
รนําตราสินคาไปปรากฏในรูปแบบการโฆษณาแฝงใน
สื่อโทรทัศนจึงเปนเสมือนการสะทอนตราสินคาผานเนื้อ
หาตางๆไปยังผูบริโภคนั่นเอง
ประเภทของโฆษณาแฝง
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย และบทความที่
เกี่ยวข้องกับโฆษณาแฝงพบว่า ลักษณะของโฆษณาแฝง
สามารถแบ่งออกได้ 5 รูปแบบดังนี้
1.การแฝงภาพกราฟกหมายถึงโฆษณาแฝงที่มี
การปรากฏโลโกของสินค้าเปนลักษณะภาพกราฟกมุม
จอทั้งตอนตนและทายรายการหรือแม้กระทั่งระหวางที่
รายการกําลังดําเนินอยูนอกจากนี้รวมไปถึงปายโฆษณา
ขนาดใหญที่ปรากฏอยูในเรื่อง
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4.การแฝงกับบุคคล หมายถึง การสอดแทรก
สินคาหรือลักษณะของสินคาเขาไปเปนสวนหนึ่งหรือ
มี ค วามสั ม พั น ธ  กั บ ตั ว บุ ค คลเช  น เสื้ อ ผ  า และเครื่ อ ง
แตงกายที่ตัวละครหรือพิธีกรใสหรือใสเสื้อที่มีโลโกบาง
ก็วางตัวละครหลัก หรือไมก็ใหเปนตัวตลกนําเสนอสิน
คาใหเห็นเชนเดี๋ยวก็หิวนํ้าแลวก็เดินไปดื่มเปนตน
ภาพที่1  ตัวอย่างการแฝงภาพกราฟิกจากละครซิตคอม

2.การแฝงสปอตสั้น หมายถึง โฆษณาแฝงที่มี
ลักษณะเปนสปอตสั้น เชน โดย ุช่วงนี้สนับสนุน...หรือ
สนับสนุนโดย..โดยมากมักปรากฏก่อนเขาชวงรายการ
ในแตละชวง
ภาพที่4 ตัวอย่างการแฝงกับบุคคลจากละคร

ภาพที่2 ตัวอย่างการแฝงสปอตสั้นจากรายการเกมส์โชว์

3.การแฝงกั บ วั ต ถุ หมายถึ ง การสอดแทรก
สิ น ค า หรื อ ลั ก ษณะของสิ น ค  า ที่ มี ลั ก ษณะเป น สิ่ ง ของ
หรื อ แผ  น ป  า ยเข  า ไปเป  น ส  ว นหนึ่ ง ในรายการไม  ว  า
จะเป  น แผ น ป า ยชื่ อ สิ น ค า ผู  ส นั บ สนุ น รายการทั้ ง ใน
ลักษณะภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวฉากรายการการ
วางสิ่ ง ของประกอบบนโต ะ พิ ธี ก รโดยมี โ ลโก ข องสิ น
คาประกอบอยูดวยในลักษณะที่กลองสามาถจับภาพ
ใหผูชมรายการมองเห็นไดอยางชัดเจนตลอดเวลาหรือ
คอมพิวเตอรโนตบุคที่นํามาวางไวเฉยๆ เป็นต้น

ภาพที่3 ตัวอย่างการแฝงกับวัตถุจากรายการข่าว

5. การแฝงกับเนื้อหา หมายถึง การสอดแทรก
สินคาหรือลักษณะของสินคาเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
เนื้อหารายการ เชน การสนับสนุนชวงรายการ, การ
สนับสนุนรางวัลโดยบอกที่มาที่ไปวารางวัลนี้เปนรางวัล
ที่มีสินคารายใดเปนผูสนับสนุน, พิเศษที่พิธีกร สวมใส
ไดรับการสนับสนุนมาจากแหลงใด เปนตน

ภาพที่5 ตัวอย่างการแฝงกับเนื้อหาในรายการอาหาร

จึ ง เห็ น ได้ ว่ า รู ป แบบการนํ า เสนอสิ น ค  า ที่
ปรากฏในสื่อตางๆ เหลานี้สะทอนเจตนารมณอันเดนชัด
ของนักโฆษณาที่มีความพยายามที่จะทําใหการโฆษณา
สินคาสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแนบเนียน
มากขึ้นเพื่อใหผูบริโภคไมรูสึกวาถูกกระตุนหรือถูกผลัก
ดันใหซื้อสินคามากจนเกินไป โดยตองการใหผูบริโภค
รูสึกวาเปนการนําเสนอสินคาในลักษณะการสรางความ
เขาใจคุณสมบัติของสินคามากกวาซึ่งการนําเสนอสินคา
ในลักษณะของการโฆษณาสินคาแฝงในรายการละคร
โทรทัศนนี้ถือเปนวิธีการโฆษณาที่เพิ่มคุณคาใหกับตรา
สินคาไดเปนอยางมาก
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รวมทั้งยังทําใหตราสินคาเขาถึงผูบริโภคในทางที่ดีอี
กดวย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้เขียนต้องการหยิบยกตัวอย่าง
การใช้ โ ฆษณาแฝงที่ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ใ หม่ ข องนั ก โฆษณา
ที่มาในรูปของสื่อบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
ด้านงานโฆษณา วิทยากร หรือบุคคลที่อยู่ในแวดวง
โฆษณาโดยการให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนั้น ในการใช้สื่อการสอนที่เป็น
วิดิทัศน์ที่สอดแทรกชิ้นงานโฆษณาเพื่อเป็นกรณีศึกษา
ต่ า งๆอาจมี ผ ลต่ อ การกระตุ้ น พฤติ ก รรมต่ อ กลุ่ ม เป้ า
หมาย และหากพูดถึงคำ�ว่า“Opinion Leader” คือผู้
ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นในด้านทัศนคติและพฤติกรรม
หรืออาจกล่าวโดยง่ายในแง่ของการสื่อสารว่า หมายถึง
ผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆแล้ว
ผ่านต่อไปยังคนรอบตัวในการให้ข้อมูลคำ�ปรึกษานั้น
ผู้รับความคิดเห็น (Opinion seeker หรือ Opinion
follower) จะให้ความเชื่อถือสูง เนื่องจากผู้รับความคิด
เห็นมีความเชื่อว่า
• ผู้นำ�ทางความคิด มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องหนึ่งๆ
เป็นพิเศษหรือเป็นผู้มีประสบการณ์
• ผู้นำ�ทางความคิดให้ข้อมูลอย่างไม่มีอคติเป็นการให้
ข้อมูลโดยไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ
กระบวนการตอบสนอง
ขั้นความเข้าใจ
ขั้นความรู้สึก
ขั้นพฤติกรรม
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• ผู้นำ�ทางความคิดให้ข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบของ
ผลิตภัณฑ์
• ผู้นำ�ทางความคิด อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกับผู้รับข้อมูล
เป็นผู้ที่มีความใกล้เคียงกันในเรื่อง ความเชื่อ ค่านิยม
ฯลฯ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น ผู้ เขี ย นจะ
แสดงโมเดลลำ�ดับขั้นการตอบสนอง โดยจะนำ�โมเดล
Aida โมเดล ลำ�ดับขั้นของผลกระทบ โมเดลกระบวน
การของข้ อ มู ล มาประกอบการพิ จ ารณาในเรื่ อ งของ
กลยุทธ์การโฆษณาโดยใช้สื่อบุคคล
1.โมเดล Aida ต้องทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 ขั้นความตั้งใจ ผู้ส่งสารคือวิทยากรจะต้อง
ทำ�ให้ผู้รับสารเกิดความตั้งใจที่จะรับฟังเสียก่อนซึ่งสาร
ที่ส่งไปนั้นจะต้องน่าสนใจสะดุดหู สะดุดตา แปลกใหม่
1.2 ขั้นความสนใจ หลังจากเกิดความตั้งใจรับ
ฟังสารของผู้ส่งสารแล้วผู้บรรยายจะต้องสร้างสารผ่าน
สื่อเพื่อให้ผู้รับสารติดตามข่าวสารของตนต่อไป
1.3 ขั้นการตัดสินใจ หลังจากผู้รับสารได้สนใจ
ในข้อมูลของผู้บรรยายได้ส่งผ่านสื่อแล้ว ก็จะตอกยํ้าให้
นักศึกษาเข้าไปสมัครเป็นแฟนเพจของตน เช่น เฟสบุ๊ค

โมเดลลำ�ดับขั้นของผลก โมเดลกระบวนการของ
ระทบ
ข้อมูล
ขั้นความตั้งใจ
การเปิดรับข้อมูล/รับรู้
การนำ�เสนอ
ความสนใจ
การเกิดทัศนคติ
การเกิดความทรงจำ�
การตัดสินใจ
การเกิดพฤติกรรม
การเกิดพฤติกรรม
Response hierarchy model ปรับปรุงจาก Kotler. 2003: 568

กลยุทธ์ใหม่กับโฆษณาแฝงในปัจจุบัน

2.โมเดลลำ �ดับ ขั้นของผลกระทบ“เป็นโมเดลที่แ สดง
ว่าผู้รับข่าวสารผ่านขั้นตอนการเกิดความรู้ ความชอบ
ความพอใจ ความเชื่อมั่น และก่อให้เกิดพฤติกรรม”
หรืออาจหมายถึง “กระบวนการซึ่งงานโฆษณามีผลกระ
ทบต่อผู้รับสารโดยมีขั้นตอนที่ผู้รับสารผ่านกระบวนการ
เริ่มจากรู้จักจนกระทั่งเกิดพฤติกรรมคือไปสมัครเป็น
แฟนเพจของวิทยากรผู้นั้น” โดยมีรายละเอียดตามขั้น
ตอนดังนี้
2.1 การรู้ จั ก คื อ เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ รั บ สารที่ เ ป็ น
นักศึกษา รู้จักวิทยากรผู้บรรยาย เช่น การบรรยายตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆ การให้ข่าวสารและข้อมูลในเฟสบุ๊ค
ของวิทยากรผู้นั้นอย่างต่อเนื่อง
2.2 การเกิ ด ทั ศ นคติ คื อ อาจจะชอบหรื อ ไม่
ชอบในสิ่งที่ผู้ส่งสาร (วิทยากร) ได้ส่งข่าวสารมายังผู้รับ
สารที่เป็นนักศึกษา
2.3 การเกิดพฤติกรรมคือไปติดตามและสมัคร
เป็นแฟนเพจของวิทยากรผู้บรรยาย
3.โมเดลกระบวนการของข้ อ มู ล ต้ อ งทำ � ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดังนี้
3.1 การเสนอข่าวสารคือเป็นการเสนอข่าวสาร
และผู้รับสารที่เป็นนักศึกษาเกิดความตั้งใจ ในการรับ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารจนทำ � ให้ เ กิ ด การยอมรั บ คล้ อ ยตามใน
ข่าวสารนั้นและจดจำ�ได้
3.2 การยอมรั บ ข่ า วสารคื อ ผู้ ส่ ง ข่ า วสาร
ต้องการให้ผู้รับสารเกิดความทรงจำ�ในสารและเกิดการ
ยอมรับในที่สุด เสรี วงษ์มณฑา(2547:15
สาเหตุหลักที่ต้องใช้โฆษณาแฝง
1.  พฤติกรรมการเลี่ยงการเปิดรับชมโฆษณา
จากการใช้เทคโนโลยี ยุคแรกคือการกดรีโมทหนีโฆษณา
ยุคสองคือการเกิดขึ้นของ ipTv เครื่องบันทึกรายการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ที่สามารถเลือกดูรายการใด
เวลาไหน และสามารถตัด-ข้าม เนื้อหาโฆษณาได้ด้วย
2.เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การโฆษณาของเจ้ า ของ
สิ น ค้ า เนื่ อ งจากเจ้ า ของสิ น ค้ า และบริ ก ารค้ น พบว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพของโฆษณาตรงๆ ที่ ทำ � เป็ น ภาพยนตร์
โฆษณาความยาว 15-30 วินาที ที่ฉายออกอากาศใน
ช่ ว งเวลาโฆษณานั้ น ไม่ น่ า จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
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สร้าง โน้มน้าวใจ หรือเชื้อเชิญให้เกิดพฤติกรรมซื้อได้
มากเท่าใดนักขณะที่โฆษณาตรงนั้น ขายอย่างโจ่งแจ้ง
แต่ โ ฆษณาแฝงสามารถขายแบบแนบเนี ย นได้ ผู้ ช ม
รู้ สึ ก ว่ า กำ � ลั ง โดนสื่ อ สารเพื่ อ จะขายสิ น ค้ า ระดั บ การ
ปฏิเสธจึงมีน้อยกว่ามากการตลาด-ประสัมพันธ์ ยังมี
ส่วนอย่างยิ่งกับการโฆษณาแฝงเช่น กระบวนการสร้าง
ข่าว ขณะที่การโฆษณาผ่านสื่อกระแสหลักอย่าง เรียก
ว่า “above the line” เข้าถึงคนมากกว่า แต่ใช้เงิน
สูงกว่า และก็ไม่แน่ชัดในกลุ่มเป้าหมายว่าสื่อสารไปถึง
หรือไม่เพียงใด, ส่วนโฆษณาผ่านกิจกรรมสื่อรอง เรียก
ว่า “below the line” ก็เข้าถึงคนเฉพาะกลุ่มมากกว่า
ใช้เงินน้อยกว่า แต่ก็ไม่สร้างตลาดขนาดใหญ่และกลุ่ม
เป้าหมายอื่นๆ ได้โฆษณาแฝงเข้ามาอุดช่องโหว่ที่ระบบ
การโฆษณาผ่านสื่อหลัก/รอง ทำ�ไม่ได้ เรียกว่า โฆษณา
ไปพร้อมๆ กับเนื้อหารายการโทรทัศน์(สื่อหลัก) ด้วยวิธี
การแฝงเนื้อหา (ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กับการโฆษณาผ่าน
สื่อรอง) เรียกว่า “through the line”โฆษณาแฝง จึง
ใช้ช่องทางสื่อกระแสหลักเข้าถึงมวลชนมหาศาลด้วย
ด้วยวิธีการสร้างสถานการณ์ (ความเนียน-กลมกลืน) ให้
เข้ากับเนื้อหารายการและสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงๆ
ของผู้ชม“โฆษณาแฝง” นับเป็นวิธีการหนึ่งในการส่ง
ข้อมูลอย่างแนบเนียนของสินค้าไปสู่ผู้บริโภคผ่านสื่อ
ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ โดยมีเป้าหมายในระดับต่ำ�
ที่สุดคือการ“มองเห็นสินค้า”ขณะที่โฆษณาตรงมีคนซื้อ
จองเต็มพื้นที่แล้ว ด้วยการกวาดซื้อ ทำ�สัญญาล่วงหน้า
ผูกขาดการซื้อด้วยลักษณะอุปถัมภ์สื่อก็ตาม เจ้าของ
สินค้าที่ซื้อเวลาโฆษณาปกติไม่ได้ จึงจำ�เป็นที่จะต้องไป
ซื้อโฆษณาแฝงดังกล่าวโฆษณาแฝงจึงถูกใช้เพื่ออุดช่อง
โหว่พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณา และเป็นการหนีภาวะ
ความชุก/แน่นของโฆษณาในช่วงเวลาโฆษณาตรง
3. เพื่อลดต้นทุนและหรือเพิ่มรายได้พิเศษ
ของผู้ผลิต หรือสถานี เพราะโฆษณา ถูกนำ�ไปใช้ใน 2
ลักษณะ คือ 1)ผู้ผลิตรายการใช้เพิ่มอำ�นาจต่อรองใน
การขายโฆษณาในระยะยาวต่อเจ้าของสินค้า โดยขาย
เป็นแพ็คเกจเช่น ซื้อโฆษณาตรงก็จะแถมโฆษณาแฝง
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อดึงดูดใจเจ้าของสินค้า และ 2)ผู้
ผลิตรายการ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถสร้างราย
ได้พิเศษจากการขายโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์
ได้อย่างมากซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่จำ�เป็นต้องถูกตรวจสอบ
เม็ดเงินโฆษณาแฝงที่ไม่เข้ากระบวนการตรวจสอบนี้จึง
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มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือผู้ผลิตรายการและช่องสถานี
ตลอดจน ดารา ผู้ประกาศข่าว บางคนที่รับหน้าที่เป็น
พรีเซ็นเตอร์ช่วยบอกขายข่าวไปในตัว จากการอธิบาย
ความหมายและวิ ธี ก ารในการโฆษณาแฝงลั ก ษณะ
ต่างๆดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการโฆษณาแฝงมีความ
หมายต่างๆดังนี้ “product placement” หมายถึง
การวางสินค้าและในส่วนที่เป็นเนื้อหารายการเช่นแฝง
ป้ า ยสิ่ ง ของวั ต ถุ ห รื อ แฝงกั บ ตั ว เสื้ อ ผ้ า ที่ พิ ธี ก รสวมใส่
“tie-in” หมายถึง การผูกสินค้าและบริการเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของเนื้อหารายการและ“brand content”
หมายถึ ง การผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ โ ดยเจ้ า ของสิ น ค้ า
และบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ ผลิต โดย
ออกแบบให้ ทุ ก ๆ องค์ ป ระกอบของเนื้ อ หารายการ
สามารถเชื่อมโยงไปถึงตราสินค้าและภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ได้
สรุป

โฆษณาแฝงเป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ในการวางแผน
กลยุทธ์ทางการโฆษณาในปัจจุบัน หากว่าการบรรยาย
เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งจริงแล้ว
เราไม่อาจทราบได้เลยว่าวัตถุประสงค์ในการบรรยาย
นั้นเพื่ออะไรหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ ทั้งนี้เรา
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ไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยและคงต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของ
จรรยาบรรณที่มีอยู่ในตัวของนักวิชาชีพโฆษณาที่เป็น
วิทยากรในการบรรยายเหล่านั้นเอง เนื่องจากผลจาก
การกระทำ�ดังกล่าวทำ�ให้เกิดความนิยมในตัวผู้บรรยาย
และทำ � ให้ ผู้ รั บ สารที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ศ คติ ที่ ดี ต่ อ
วิทยากรผู้นั้นและเกิดการคล้อยตามความคิดได้โดยง่าย
ส่วนที่เป็นความผิดของโฆษณาแฝงนั้นหากเราพิจารณา
อย่างลึกซึ้งว่าถ้าการโฆษณาไม่สามารถใช้โฆษณาแฝงได้
อีกต่อไปนั่นหมายถึงรูปแบบการใช้โฆษณาแฝงทั้งหมด
ที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาแฝงที่มากับภาพยนตร์
ละครหรือสื่อบุคคลก็ตามอรรถรสในการชมเพื่อความ
บั น เทิ ง จะสู ญ เสี ย ไปหรื อ ไม่ ถ้ า เราต้ อ งชมภาพยนตร์
หรือละครซิตคอมต่างๆโดยมีการเซ็นเซอร์ด้วยการเบลอ
ภาพของสินค้าในทุกฉากทุกตอน ดังนั้นหากนักโฆษณา
ใช้จรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยไม่นำ�เสนอสินค้าเป็น
โฆษณาแฝงมากจนเกินไปอาจทำ�ให้ผู้บริโภคเกิดความ
รู้สึกดีต่อการชมภาพยนตร์หรือรายการนั้นๆ อย่างไร
ก็ ต ามไม่ ว่ า โฆษณาแฝงในแต่ ล ะรายการจะมากน้ อ ย
เพียงใด ภาพลักษณ์ของสิ่งที่เราเรียกว่า “โฆษณาแฝง”
ในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นจำ�เลยทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เสียแล้ว

กลยุทธ์ใหม่กับโฆษณาแฝงในปัจจุบัน

นิเทศสยามปริทัศน์
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