
ส่ือโฆษณากบัสุขภาพ

นายวรัทภพ  ศรีวรรณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา



ความหมายของส่ือโฆษณา

ส่ือโฆษณา หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการน าขอ้มูลข่าวสารหรือ
ขอ้ความโฆษณาไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชิญชวนให้
ซ้ือสินคา้หรือใช้บริการจากผูโ้ฆษณา



ประเภทของส่ือโฆษณา

ประเภทของ
ส่ือโฆษณา6.ส่ือประเภท

อ่ืนๆ

1.ส่ือโทรทัศน์ 2.ส่ือวทิยุ

5.ส่ือใน
โรงภาพยนต์

4.ส่ือโฆษณา
กลางแจ้ง

3.ส่ือส่ิงพมิพ์



1.ส่ือโทรทัศน์ (Television )

เป็นส่ือโฆษณาท่ีได้รับความนิยมมากทีสุ่ด เพราะเป็นส่ือท่ีใหท้ั้งภาพ เสียงและการ
เคล่ือนไหวในเวลาเดียวกนั และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดท้ัว่ประเทศและกวา้งขวาง 

การโฆษณาสด ท าเป็นภาพยนตร์โฆษณา การใช้ภาพน่ิงหรือสไลด์

ประเภทของส่ือโฆษณา



การคดิอตัราค่าโฆษณาทางส่ือโทรทัศน์

ตัวอย่างเช่น 
สมมุตริายการละครหลงัข่าวคดิอตัราค่าโฆษณา Spot ละ 300,000 บาท

ผู้โฆษณาต้องการออกอากาศในรายการน้ันจ านวน 6 คร้ัง โดยใช้ Spot 

ความยาว 30 วนิาท ี
ผู้โฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ทางสถานี เป็นเงนิ

300,000 x 6   =  900,000  บาท
2



1. ส่ือโทรทัศน์

จดุเด่นของส่ือโทรทศัน์ ข้อจ ำกดัของส่ือโทรทศัน์

1.มีทัง้แสงสี เสียง และ รปูภำพท่ี
เคล่ือนไหวมีชีวิตชีวำซ่ึงให้ผลด้ำน
ประทบัใจสงู
2.เหมำะกบัสินค้ำท่ีต้องกำรสำธิต
วิธีกำรใช้งำนหรือวิธีกำรท ำงำน
3.เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้กว้ำงขวำง
และรวดเรว็
4.ครอบคลมุกลุ่มผูช้มได้ครัง้ละจ ำนวน
มำก
5.สำมำรถเลือกรำยกำรลงส่ือให้
เหมำะสมและตรงกลุ่มเป้ำหมำยได้

1. ต้นทนุรวมค่อนข้ำงสงู

2. ข้อควำมโฆษณำหำยไปในชัว่พริบตำ
เกบ็ไว้ดไูม่ได้ อำยสุัน้

3. โฆษณำมีมำกท ำให้ผูช้มจ ำข้อควำม
โฆษณำได้น้อย
4.บรรจขุ้อควำมได้น้อยไม่สำมำรถ
บรรยำยสรรพคณุได้หมด



2.ส่ือวทิยุ (Radio)

เป็นส่ือท่ีกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งกว้างขวางมาก และเป็นส่ือท่ีสามารถท าให้
ผูรั้บฟังรับรู้ข่าวสารไดใ้นทุกอริยบถ ส่ือโฆษณาน้ี   เหมาะกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่า 
เป็นส่ือโฆษณาท่ีมีความยดืหยุน่สูงต้นทุนของการโฆษณาค่อนข้างต า่การโฆษณาของ
ส่ือวทิยเุรียกกนัตามภาษาโฆษณาวา่ "สปอตวทิยุ"

รูปแบบของสปอตวทิยุ
1. แบบใช้เพลงโฆษณา
2. สปอตวทิยุแบบเล่าเร่ือง
3. สปอตวทิยุและประกาศตรงๆ 
4. สปอตวทิยุแบบใช้บุคคล 



2. ส่ือวทิยุ

จุดเด่นของส่ือวทิยุ ข้อจ ากดัของส่ือวทิยุ

1. ราคาค่าผลติและค่าส่ือไม่แพง
2. สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
รวดเร็ว
3. สามารถเลือกรายการและสถานีให้
ตรงกบักลุ่มเป้าหมายได้
4. ขณะทีฟั่งสามารถท ากจิกรรมอ่ืนๆ
ได้ เช่น ขับรถ ท างาน พกัผ่อน

1.ไม่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้อย่าง
แท้จริง เพราะในขณะฟังวทิยุ ผู้ฟังก็
ท าอย่างอ่ืนไปด้วย

2.ไม่สามารถมองเห็นภาพได้ไม่
เหมาะกบัสินค้าทีต้่องมกีารสาธิต
วธีิการใช้



3 ส่ือการโฆษณาประเภทส่ิงพมิพ์(Print Media)

3.1หนังสือพมิพ์ (Newspaper)

เป็นส่ือสารมวลชน (Mass media) ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางแพร่หลาย เน่ืองจากหนงัสือพิมพ์
สามารถครอบคลุมพืน้ที ่สามารถเขา้ถึงผูค้นไดจ้  านวนมาก แต่ไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแบบ
เฉพาะกลุ่มไดรู้ปภาพ สีสนัไม่สวย และคุณภาพกระดาษค่อนขา้งต ่า  ข่าวลา้สมยัเร็วอายขุอง
หนังสือพมิพ์จะส้ันเพยีงวนัเดยีว 

การโฆษณาเด่ียว 
การโฆษณาไม่เจาะจงต าแหน่งการโฆษณาหมู่



3. ส่ือโฆษณาประเภทส่ิงพมิพ์
จดุเด่นของส่ือหนังสือพิมพ์ ข้อจ ำกดัของหนังสือพิมพ์

1.เป็นส่ือท่ีมองเหน็ภำพ ดึงดดู
ควำมสนใจผูอ่้ำนสำมำรถ
มองเหน็และเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ
ได้อย่ำงชดัเจน

2.เข้ำถึงกลุ่มคนได้ทัว่ประเทศ

3.สำมำรถให้รำยละเอียดเก่ียวกบั
สินค้ำได้ดีและไม่มีข้อจ ำกดัเร่ือง
เวลำ

1.โฆษณำมีแต่ภำพ ไม่มีกำร
เคล่ือนไหว ไม่มีเสียง ดึงดดูควำม
น่ำสนใจได้น้อยกว่ำโทรทศัน์

2.คณุภำพของส่ือส่ิงพิมพต์ ำ่
เน่ืองจำกคณุภำพกระดำษไม่ดี

3.อำยขุองโฆษณำสัน้
ผำ่นตำผูบ้ริโภคน้อยครัง้

3.1 หนังสือพมิพ์ (Newspaper)



3.2 นิตยสาร (Magazine)

เป็นส่ือโฆษณาท่ีจัดท าเป็นรูปเล่ม มีสีสนัสวยงาม แขง็แรง กะทดัรัด ใชก้ระดาษมีคุณภาพดีท าให้
น่าอ่านส่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทีม่ลีกัษณะเฉพาะได ้

ประเภทของนิตยสาร
1.นิตยสารทัว่ไป (General Magazine)
จะมีเน้ือหาทั้งข่าว บทความ สารคดี ข่าวกีฬา 
ภาพยนต ์บนัเทิง นวนิยาย อยูใ่นเล่มเดียวกนั

2.นิตยสารเฉพาะ (Specialized Magazine)
เป็นนิตยสารท่ีมีเน้ือหาสาระข่าวสาร
มุ่งเฉพาะกลุ่มบุคคล



3. ส่ือโฆษณาประเภทส่ิงพมิพ์
จดุเด่นของนิตยสำร ข้อจ ำกดัของนิตยสำร

1.เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ง่ำยและ
เกิดกำรสญูเปล่ำน้อย
2.ใช้ภำพจงูใจท ำให้ผูอ่้ำนสนใจ
กำรโฆษณำ มีควำมเป็นสดัส่วน
มำกกว่ำหนังสือพิมพ์
3.คณุภำพในกำรพิมพดี์ ทัง้ในแง่
กำรใช้กระดำษและคณุภำพกำร
พิมพ์
4.มีอำยกุำรเกบ็รกัษำนำน ผูอ่้ำน
จึงมีโอกำสเหน็โฆษณำหลำยครัง้

1.สำมำรถสร้ำงควำมถ่ีได้ยำก เพรำะ
กำรพิมพจ์ ำหน่ำยแต่ละเล่มใช้
เวลำนำน

2.ไม่สำมำรถเลือกวนัเวลำในกำร
โฆษณำได้ เพรำะมีกำรก ำหนดเวลำท่ี
แน่นอนไว้แล้ว

3.2. นิตยสาร (Magazine)



3.3 ส่ือโฆษณาทางไปรษณีย์โดยใช้จดหมายตรง (Direct Mail Advertising)

เป็นการส่งเอกสาร ขอ้ความการโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ / บริการของกิจการไปถึง
ผูบ้ริโภคทางไปรษณีย์

รูปแบบการโฆษณาทางไปรษณย์ี

จดหมายขาย
(Sales Letters) โปสการ์ด (Postcards) ใบปลวิ (Leaflet Handbill) แผน่พบั (Folder)

เอกสารเยบ็เล่ม
(Brochure) จุลสาร (Booklets)

คู่มือสินคา้หรือแคต็ตาลอ็ก 
(Catalogs) 

บัตรตอบรับ (Return Cards) 



3. ส่ือโฆษณาประเภทส่ิงพมิพ์

จดุเด่นของส่ือส่ิงพิมพท์ำงตรง ข้อจ ำกดัของส่ือพิมพท์ำงตรง

1.เลือกและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
ได้อย่ำงถกูต้องและมี
ประสิทธิภำพ
2.มีควำมคล่องตวัและยืดหยุ่นสงู
ทัง้ในด้ำนกำรผลิต เวลำ และ
จ ำนวน
3.สำมำรถเป็นพนักงำนขำยไปใน
ตวั โดยสำมำรถสัง่ซ้ือสินค้ำได้
โดยตรง

1.เสียค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสงู
2.ถ้ำหำกจดัท ำรำยช่ือไม่ดีและไม่
ถกูต้องกจ็ะเป็นกำรสญูเปล่ำ
3.เป็นกำรยำกท่ีจะหำช่ือ และท่ีอยู่ของ
บคุคลต่ำงๆให้เป็นปัจจบุนัได้
4.กลุ่มเป้ำหมำยอำจไม่ให้ควำมสนใจ
เพรำะอำจถือว่ำเป็นขยะไปรษณีย์

3.3 ส่ือส่ิงพมิพ์ทางตรง (Direct Print  Media)



4. ส่ือโฆษณากลางแจ้ง

4.1.ส่ือโฆษณาแบบไม่เคล่ือนที ่(Outdoor Media)

-การโฆษณากลางแจ้งโดยใช้ป้ายโฆษณา (Outdoor Advertising) หรือ ส่ือโฆษณากลางแจง้
เป็นการน าเอาเคร่ืองหมายใดๆ หรือแผ่นป้ายโฆษณาไปติดตั้งกลางแจ้งโดยจะตอ้งเลือกท าเลในการ

ติดตั้งท่ีมีผูค้นสญัจรไปมาตามขา้งถนน ส่ีแยก บนหลงัคาตึก 

ประเภทของป้ายโฆษณากลางแจ้ง

ป้ายโฆษณา (Poster of Billboard) 

ป้ายระบายสีหรือป้ายเขียน 
(Painted Bullettines) 

โฆษณาอุปกรณ์กีฬา Nike

ป้ายตกแต่งพิเศษ 
(Spectacular) 

http://bp3.blogger.com/_dkTqO8pKLuU/SGhCCScEGcI/AAAAAAAACA8/4e1FHCslAtk/s1600-h/uad17.jpg


4. ส่ือโฆษณากลางแจ้ง

จดุเด่นของส่ือกลำงแจ้งแบบไม่เคล่ือนท่ี ข้อจ ำกดัของส่ือกลำงแจ้งแบบไม่เคล่ือนท่ี

1.เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในวงกว้ำง
ข้อควำมโฆษณำผำ่นสำยตำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้บอ่ยครัง้
2.ค่ำใช้จ่ำยไม่สงูนัก
3.เหมำะท่ีจะใช้โฆษณำเพื่อเตือน
ควำมจ ำ
4.อำยกุำรใช้งำนนำน

1.ให้ควำมถ่ีแก่กลุ่มเป้ำหมำยท่ี
จ ำกดัเฉพำะผูท่ี้ผำ่นสถำนท่ีท่ีป้ำย
ติดตัง้อยู่เท่ำนัน้
2.ไม่สำมำรถเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำย
ได้
3.ตัง้อยู่กบัท่ีเป็นเวลำนำน ท ำให้
คนไม่สนใจ
4.สกปรกเสียรปูโฉมได้ง่ำย

4.1. ส่ือกลางแจ้งแบบไม่เคล่ือนที่



4.2 การโฆษณาเคล่ือนที ่(Transit Advertising)
เป็นการโฆษณาตามยานพาหนะ มีลกัษณะของการติดป้ายโฆษณาไปกบัตวัยานพาหนะ

ท่ีเคล่ือนท่ีไปตามท่ีต่างๆ

ประเภทของการโฆษณาเคล่ือนที่

การโฆษณาบริเวณดา้นนอกของยานพาหนะ
(Outside Vehicle Advertising)

การโฆษณาในตวัรถ (Car Card Advertising)



4. ส่ือโฆษณากลางแจ้ง

จดุเด่นของส่ือภำยนอกยำนพำหนะ ข้อจ ำกดัของส่ือภำยนอกพำหนะ

1.ป้ำยโฆษณำเตะตำผู้บริโภคเพรำะ
ยำนพำหนะสำธำรณะผ่ำนย่ำนคนอยู่
อำศยัและย่ำนท่ีคนท ำงำน
2.ผู้บริโภคในรถคนัอ่ืนสำมำรถเหน็ป้ำย
โฆษณำได้
3.ผู้โฆษณำสำมำรถเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
ได้ง่ำยในเมืองใหญ่ โดยกำรเลือกสำยรถ
ประจ ำทำง และรถไฟตำมเส้นทำงท่ี
กลุ่มเป้ำหมำยโดยสำร

1.ผู้บริโภคไม่สำมำรถอ่ำนสรรพคุณของ
สินค้ำได้ละเอียด เพรำะพำหนะเคล่ือนท่ี
ด้วยควำมเรว็
2.ส่ือพำหนะเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้น้อย
3.ส่ือพำหนะไม่เหมำะสมส ำหรับกำร
โฆษณำท่ีต้องกำรควำมรวดเรว็ ฉับพลนั
เพรำะระยะเวลำในกำรตระเตรียม และ
ติดตัง้ป้ำยค่อนข้ำงนำน

4.2. การโฆษณาเคล่ือนที่
- ส่ือโฆษณาทีอ่ยู่ภายนอกพาหนะ (Exterior  Transit  Advertising) 



4. ส่ือโฆษณากลางแจ้ง

4.2. การโฆษณาเคล่ือนที่
- ส่ือโฆษณาทีอ่ยู่ภายในพาหนะ (Interior  Transit  Advertising) 

จดุเด่นของส่ือภำยในยำนพำหนะ ข้อจ ำกดัของส่ือภำยในยำนพำหนะ

1.ผู้โดยสำรมีเวลำอ่ำนข้อควำมในโฆษณำ
ท ำให้เข้ำใจถึงสรรพคณุของสินค้ำ
2.ป้ำยโฆษณำผ่ำนตำผู้โดยสำรบ่อยครัง้
เน่ืองจำกผู้โดยสำรส่วนใหญ่ใช้รถประจ ำ
ทำงหรือรถไฟอย่ำงน้อยวนัละ2 เท่ียว
3.ผู้โฆษณำสำมำรถเลือกกลุ่มเป้ำหมำยได้
ง่ำยในเมืองใหญ่

1.หำกไม่อยู่ ในยำนพำหนะ ไม่สำมำรถ
มองเหน็โฆษณำได้



การโฆษณาในโรงภาพยนตร์(Cinema Advertising)

การใชภ้าพยนตร์ในการโฆษณาในโรงหนังจะได้อารมณ์ ความรู้สึก การโนม้นา้วใหผู้ช้มเกิด
ความสนใจไดดี้ สามารถเกบ็รายละเอียดต่างๆ ของภาพสินคา้ได ้มีสีสีน สวยงาม คมชดั ภาพมขีนาด
ใหญ่ จากนั้นกพ็ฒันามาเป็นการโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ คือใหผู้บ้ริโภคชมภาพยนตร์ไปพร้อมกบั
การเห็นสินคา้ 

5.ส่ือโฆษณาในโรงภาพยนต์ (Cinema Advertising)



5. ส่ือในโรงภาพยนต์

จุดเด่นของส่ือโฆษณาในโรงภาพยนต์ ข้อจ ากดัของส่ือโฆษณาในโรงภาพยนต์

1.มภีาพ เสียง การเคล่ือนไหว และจอ
ขนาดใหญ่สร้างความประทบัใจได้
2.ค่าโฆษณาไม่แพง
3.เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ด ีโดยเฉพาะ                
กลุ่มวยัรุ่น
4.บงัคบัให้กลุ่มเป้าหมายต้องดูโฆษณา

1. งบประมาณในการผลติโฆษณาสูง
2.  ความถี่ในการออกอากาศน้อย
3. มเีฉพาะในเขตตัวเมือง



การตกแต่งชั้นวางสินคา้
การจดัตกแต่งร้านคา้ แผน่ภาพโฆษณาแขวน (Mobile) การตกแต่งฝาผนงั

การตกแต่งเคานเ์ตอร์ท่ีวางสินคา้ การใชป้้ายหรือภาพโฆษณา
ติดตั้งตรงทางเขา้ออกประตู

การจดัเรียงสินคา้ใหส้วยงาม การจดัวางสินคา้บนพ้ืนใหดู้
สวยงาม น่าซ้ือ/ ใช้

6.ส่ือโฆษณาอ่ืนๆ (Other Advertising Media)
6.1 การโฆษณา ณ แหล่งซ้ือ (Point of purchase advertising)

เป็นลกัษณะของการน าโปสเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนมาติดหน้าร้านหรือบริเวณร้าน รวมถึงการจดัตกแต่งภายในร้าน
เพ่ือชกัจูงใจใหลู้กคา้สนใจ และกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการสินคา้ 



6.5 การโฆษณาทางเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต (Online Advertising)

เป็นส่ือทีม่คีวามทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน เป็นการโฆษณายคุดิจิตอล อินเตอร์เน็ต                     
ถูกใชเ้ป็นส่ือโฆษณาส าหรับสินคา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายอยูท่ ัว่โลก เน่ืองจากการโฆษณา                  
ทางส่ือชนิดน้ีสามารถครอบคลุมลูกคา้ไดก้วา้งขวางทัว่โลก กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เขา้ถึงงานโฆษณาไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 



จดุเด่นของอินเตอรเ์น็ต ข้อจ ำกดัของอินเตอรเ์น็ต

1.สำมำรถให้ได้ทัง้ภำพ เสียง กำร
เคล่ือนไหว และสำมำรถเรียกโฆษณำข้ึนมำ
ดไูด้โดยไม่จ ำกดัเวลำ
2.สำมำรถใส่ข้อมลูได้อย่ำงละเอียด
ครบถ้วนตำมท่ีต้องกำร
3.สำมำรถส่ือสำรได้กบัคนทัว่โลก
4.สำมำรถวดัจ ำนวนผู้เข้ำชมส่ือโฆษณำได้
แน่นอน

1. สินค้าหรือบริการอาจไม่ตรงปก
2. อาจถูกโกงจากการซ้ือออนไลน์

6.5. อนิเตอร์เน็ต (Internet)



หลกักำรเลือกส่ือโฆษณำ

การเลือก
ส่ือโฆษณา

กลุ่มเป้าหมาย

ความถี่ในการ
เข้าถึงงบประมาณ

ประสิทธิภาพ
ของส่ือ
โฆษณา



ตวัอย่างส่ือสุขภาพ

ส่ือประเภท ส่ือโทรทศัน์ (ภาพน่ิง)

กลุ่มเป้าหมาย เดก็อายุ 6-15 ปี

งบประมาณในการท าส่ือโฆษณา 100,000 บาท

ความถี่ในการเข้าถึงส่ือโฆษณา 5 คร้ัง/20 วนิาท ี= โฆษณาได้คร้ังละ 4 วนิาที

ประสิทธิภาพของส่ือโฆษณา
จุดเด่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง , เสียง ภาพ สีสันน่าสนใจ
ข้อจ ากดั ต้นทุนสูง , ระยะเวลาดูส่ือมจี ากดั



ใบงานที ่4 รอบรู้โฆษณาสุขภาพ

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกส่ือโฆษณาท่ีตนสนใจรูปแบบต่างๆ จากสไลดส์อน
และระบุรายละเอียดตามหวัขอ้ต่อไปน้ี ***ท าใส่กระดาษ A4 ตกแต่งใหส้วยงาม (10 คะแนน)

รูปภาพ
สื่อโฆษณา

ส่ือประเภท....................................................

กลุ่มเป้าหมาย ..............................................

ช่องทางและความถี่ในการเข้าถึงส่ือโฆษณา....................................................................................................

งบประมาณในการท าส่ือโฆษณา............................

ประสิทธิภาพของส่ือโฆษณา
จุดเด่น........................................................................................................................................................
ข้อจ ากดั......................................................................................................................................................


