
การเขียนโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์



ค ำวำ่ “โฆษณา” หมำยถึง กำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีมีองคก์รสนบัสนุนค่ำช้้่ ่ำย
มีกำรบอก้่ือผูส้นบัสนุนโฆษณำอยำ่ง้ดัเ่น
มีวตัถุประสงคช์นกำรบอกข่ำวสำรหรือู่งช่ผูบ้ริโภคชห้เกิดควำมสนช่

ตวัสินคำ้หรือบริษทั

ความหมายของงานเขียนโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์ 



ค ำว่ำ “งานเขียนโฆษณา” หมำยถึง ขอ้ควำมท่ีตอ้งกำรู่งช่ผูบ้ริโภคชห้เกิดควำม
สนช่และเกิดควำมสมัพนัธ์กบัตวัสินคำ้ บริษทั และสถำบนั

งำนเขียนโฆษณำ่ะถูกส่งไปยงัผูรั้บสำรผำ่นทำงส่ือส่ิงพิมพต่์ำงๆ เ้่นหนังสือพมิพ์ 
นิตยสาร โปสเตอร์ 

งำนเขียนโฆษณำ่ะมีขอ้มูลข่ำวสำรเพ่ือชหค้วำมรู้ ควำมบนัเทิง   ควำมประหลำดช่  
ู่งช่ชหเ้รำมีส่วนร่วมกบัขอ้มูล 

ความหมายของงานเขียนโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์ 



การโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์สำมำรถส่ือขอ้ควำมอยำ่งมีประสิทธิภำพได้คร้ังละ 1 
ข้อความ เน่ือง่ำกค่ำเฉล่ียของผูบ้ริโภคชนการเปิดดูโฆษณามีเพยีง 1.5 วนิาที  ต่อ     
กำรเปิดส่ือส่ิงพิมพแ์บบผำ่นๆ 

ความหมายของงานเขียนโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์ 



การโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์สำมำรถชหข้อ้มูลกบัผูบ้ริโภคไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีไม่เหมือนกบั
ส่ือโทรทศัน์หรือส่ือวิทย ุท่ีมีเวลำออกอำกำศ 30 วนิำทีท ำชหมี้้่องวำ่งชนกำรบอกขอ้มูล
นอ้ยกวำ่ 

แต่อาจจะให้อารมณ์กบัผู้บริโภคน้อยกว่าเพรำะไม่มีเสียงและไม่มีภำพเคล่ือนไหว 
ท ำชหก้ำรรับรู้ของผูบ้ริโภคไม่ไดดี้เท่ำท่ีควรหำกช้ภ้ำพไม่้ดัเ่น

ความหมายของงานเขียนโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์ 



หน้าที่ของนักเขียนโฆษณา

• เน่ือง่ำกกำรเขียนโฆษณำชนส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นท่ีแพร่หลำยและเห็นไดส้ะดวกชน        
ส่ือต่ำง ๆ ชนสงัคม ดงันั้น นกัโฆษณำ่ึงควรเขำ้ช่ถึงหนำ้ท่ีของตวัเอง ดงัน้ี

1. ผู้สนับสนุนสินค้าและบริการ

2. ผู้ให้ข้อมูลเทีย่งตรงกบัผู้บริโภค 



• วตัถุประสงค์ของกำรเขียนโฆษณำ คือ กำรู่งช่ผูบ้ริโภคชห้ท ำส่ิงชดส่ิงหน่ึง เ้่น 
จดจ าสินค้า เปลีย่นความเช่ือและพฤติกรรม ตัดสินใจซ้ือสินค้า

• หนำ้ท่ีของนกัเขียนโฆษณำจึงต้องเขยีนสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทตัวเอง
• ขณะเดียวกนักไ็ม่สำมำรถเขียนเพ่ือบอกขอ้ดอ้ยของบริษทัตวัเองหรือบริษทัคู่แข่งได้

1. ผู้สนับสนุนสินค้าและบริการ



โฆษณาบะหมี่กึง่ส าเร็จรูปพูดถงึแต่รสชาตทิีห่ลากหลาย แต่จะไม่พูดถงึข้อมูลทางโภชนาการ
ทีผู้่บริโภคจะได้รับในการทาน  เพราะจะท าให้ไม่รับความสนใจจากผู้บริโภคทีรั่กสุขภาพ



• กำรเขียนโฆษณำยงัตอ้ง่ดัเตรียมขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงของสินคำ้ชหก้บัผูบ้ริโภคไดท้รำบ  
• นกัเขียนท่ีดีตอ้งไม่หลอกลวงประ้ำ้นโดยกำรชหข้อ้มูลเท็่  
• ถ้าจะให้ข้อมูลทีเ่กนิจริง กค็วรมีค าบรรยายไว้ใต้ภาพ เ้่น 
• โฆษณารถยนต์ อาจจะบอกว่าภาพที่เห็นเป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน เวลำไปซ้ือรถยนต์
่ริงๆ อำ่ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งแบบชนโฆษณำก็ได้ เพ่ือป้องกันไม่ชห้ผูบ้ริโภคเกิด
ควำมรู้สึกผดิหวงัเม่ือตอ้งกำรซ้ือสินคำ้

2. ผู้ให้ข้อมูลเที่ยงตรงกบัผู้บริโภค 



ภาพตกแต่งเพ่ือการโฆษณา ภาพเมลอนใช้ส่ือถึงกลิน่รสเท่าน้ัน



ความรับผดิชอบของนักเขียนโฆษณา

1. ไม่ยกย่องสรรพคุณของสินค้าและบริการจนเกนิไป

2. ไม่สร้างกฎเกณฑ์ที่ไม่ดีในสังคม 

3. การสร้างโฆษณาส าหรับเดก็และวยัรุ่น 

4. ไม่สร้างโฆษณาสินค้าที่อาจเกดิผลเสียในสังคม



1. ไม่ยกย่องสรรพคุณของสินค้าและบริการจนเกนิไป

• นกัเขียนโฆษณำตอ้งมีควำมรับผดิ้อบชนกำรเขียนงำน เพื่อสร้ำงควำมเ้่ือถือ และ        
มีเหตุผลรองรับวำ่ ท ำไมสินคำ้และบริกำร่ึงชหป้ระโย้น์กบัผูบ้ริโภค

• ไม่ใช่เขยีนโฆษณาทีย่กยอสรรพคุณของสินค้าโดยไม่มข้ีอมูลสนับสนุน บอกสรรพคุณ
อย่างเล่ือนลอย หรือไม่มีมูลความจริง เ้่น 

โฆษณาบ้านจัดสรรท่ีบอกว่า “คุ้มค่า น่าอยู่ทีสุ่ดในท าเลน้ี” คงไม่มคีครสามารบบอก
ได้ว่ามปัีจจัยอะไรเป็นตัววัด หรือมวิีธีการวัดอย่างไร



ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่เกนิจริง

ไม่สามารถรู้อนาคตได้ว่า “ท าเล” และ “ราคา” นีจ้ะไม่มอีกีต่อไปจริงหรือไม่ อาจจะมี
บริษัทอ่ืนให้ราคาทีด่กีว่ากไ็ด้



ตัวอย่างโฆษณาคอนแบงค์คอก เฟ’ลซิ ทีใ่ห้เหตุผลรองรับ



ตัวอย่างโฆษณาลุมพนีิ วลิล์ ทีใ่ห้เหตุผลรองรับทั้งสถานทีแ่ละราคา





2. ไม่สร้างกฎเกณฑ์ทีไ่ม่ดใีนสังคม 

• งำนโฆษณำตอ้งไม่สร้ำงกฎเกณฑ์ชนสังคมและท ำชห้ควำมเป็นตวัของตวัเองลดลง     
ดงัตวัอยำ่ง

• การเขียนโฆษณาทีเ่น้นว่ารูปร่างผอมเพรียว  มีผวิขาว  และผมด ายาว  คือผู้หญิงที่มี
ลกัษณะดีและสวยงาม เป็นกำรสร้ำงค่ำนิยมท่ีผดิและท ำชหเ้กิดควำมไม่มัน่ช่ ่นเกิด
กระแสท ำศลัยกรรมตกแต่งชบหนำ้และรูปร่ำงซ่ึงอำ่ไดรั้บผลขำ้งเคียง

• ดงันั้นนกัเขียนโฆษณำ่ะตอ้งค ำนึงถึงกำรเขียนท่ีสร้ำงสรรคแ์ละ้้ีน ำไปชนทำงท่ีดีงำม



ตัวอย่างโฆษณาที่สร้างค่านิยมลดความอ้วน



3. การสร้างโฆษณาส าหรับเดก็และวยัรุ่น 

• กำรเขียนโฆษณำตอ้งค ำนึงถึงเดก็และวยัรุ่นเพ่ือหลีกเล่ียงกำรลอกเลียนแบบ เ้่น 
➢ กำรเขียนโฆษณำเกมท่ีส่ือชหเ้ห็นวำ่การท าลายคือส่ิงที่ดี
➢ กำรเขียนโฆษณำอาหาร fast food ทีไ่ม่ได้บอกคุณค่าทางอาหารมากนัก แต่
มุ่งเน้นถงึความอร่อย น่าทานและความแปลกใหม่ของสินค้า  อำ่ท ำชหเ้ด็กมี
พฤติกรรมกินบ่อยคร้ัง่นท ำชหเ้กิดโรคอว้นหรือปัญหำสุขภำพอ่ืน ๆ ตำมมำ 





• นกัเขียนโฆษณำ่ึงตอ้งมี่ิตส ำนึกชนกำรปลูกฝังเดก็และวยัรุ่นแต่เร่ืองท่ีมีคุณค่ำ
ควำมดีงำมชหก้บัอนำคตของประเทศไทย  เ้่น             

- โฆษณำเ้ิญ้วนกนัแต่งุ้ดไทยร่วมดูหนงั
- โฆษณำเ้ิญ้วนกนัแต่งุ้ดไทย เดินตำมรอยละคร “บุพเพสันนิวำส”

3. การสร้างโฆษณาส าหรับเดก็และวยัรุ่น  (ต่อ)





• ไม่ช้่คิดแต่่ะขำยสินคำ้และสร้ำงงำนโฆษณำ ท่ีก่อชหเ้กิดวฒันธรรมท่ีท ำชหคุ้ณค่ำ
ของสงัคมไทยตอ้งเส่ือมเสียลงตำมวฒันธรรมท่ีเปิดรับ่ำกทัว่ทุกมุมโลก

3. การสร้างโฆษณาส าหรับเดก็และวยัรุ่น  (ต่อ)

แว่นกนัน า้ต้อนรับสงกรานต์



4. ไม่สร้างโฆษณาสินค้าที่อาจเกดิผลเสียในสังคม

• กำรเขียนโฆษณำตอ้งไม่ก่อชหเ้กิดผลเสียชนสงัคมมำกข้ึน ดงัตวัอยำ่ง
การโฆษณาบุหร่ี ท่ีเหมือนเป็นกำรู่งช่ชหค้นสูบบุหร่ีเพ่ิมมำกข้ึน ส่งผลชหมี้่ ำนวน

ผูป่้วยและผูเ้สีย้ีวิต่ำกกำรสูบและกำรรับควนั่ำกผูสู้บมำกข้ึน 
ปัจจุบันจงึมข้ีอบังคบัให้ผู้ผลติบุหร่ีเขยีนผลลพัธ์พร้อมภาพประกอบของการสูบบุหร่ี    

เ้่น  ก่อชหเ้กิดมะเร็ง  ถุงลมโป่งพอง  เส่ือมสมรรถนะทำงเพศชนทุก้้ินงำนของโฆษณำ     
ชนส่ือส่ิงพิมพ ์  เพ่ือเป็นการเน้นย า้ให้ผู้บริโภคเห็นผลเสียในอนาคตทีเ่กดิจากการสูบบุหร่ี



ตวัอย่างโฆษณาบุหร่ี



ดังตวัอย่าง

การโฆษณาสุรา เป็นกำรู่งช่ชหเ้กิดกำรด่ืมสุรำเพ่ิมมำกข้ึน
และอำ่ส่งผลกระทบต่อกำรควบคุมสติ 

4. ไม่สร้างโฆษณาสินค้าทีอ่าจเกดิผลเสียในสังคม (ต่อ)





ตัวอย่างการโฆษณาที่ก่อให้เกดิผลเสียต่อสังคม





วตัถุประสงค์ของการเขยีนโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์

1. เพ่ือให้ข้อมูลของสินค้า

2. เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการตดัสินใจ 

3. เพ่ือเตือนความจ าและเน้นย า้ 



• กำรชห้ข้อมูลหรือรำยละเอียดของสินค้ำท่ีถูกต้อง ้ัดเ่น และตรงตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้่ะ้่วยชหลู้กคำ้ตดัสินช่ไดส้ะดวกข้ึน 

• ดงัตวัอยำ่ง การเปิดร้านเคร่ืองส าอาง THE FACE SHOP ที่สาขาเซ็นทรัล
เชียงราย ท่ีบอกชห้กลุ่มลูกคำ้ทรำบถึงกำรเปิดสำขำชหม่ พร้อมบอกส่วนลดชห้
ลูกคำ้เกิดแรงู่งช่ชนกำรเขำ้ไปเลือกซ้ือสินคำ้ไดต้ำมเวลำท่ีก ำหนด 

1. เพ่ือให้ข้อมูลของสินค้า



บอกให้กลุ่มลูกค้า
ทราบถึงการเปิด

สาขาใหม่

บอกส่วนลดให้
ลูกค้าสนใจ
เลือกซ้ือ

บอกวนัตามก าหนด
ในการเลือกซ้ือ

สินค้า



• ชนกรณีท่ีลูกคำ้ไม่กลำ้ตดัสินช่เปล่ียนสินคำ้  แมว้ำ่่ะไม่พอช่ชนตวัสินคำ้อยูบ่ำ้ง 
เพรำะช้สิ้นคำ้นั้น่นเกิดควำมเคย้ิน 

• การเขียนโฆษณาจึงมีส่วนช่วยให้เกดิการตัดสินใจหรือเปลีย่นพฤตกิรรมการบริโภค
ซ่ึงตอ้งเขียนเนน้ย  ้ำชหเ้ห็นควำมแตกต่ำงอยำ่งไดเ้ปรียบของตวัสินคำ้มำกกวำ่สินคำ้
หรือบริษทัอ่ืน

2. เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการตดัสินใจ 



• ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ทีช่่วยท าความสะอาดหน้า Cleansing  
อำ่เขียนโฆษณำถึงเร่ืองท ำควำมสะอำดชบหนำ้ท่ีล ้ำลึก  ไม่ตอ้งงอ้ส ำลี  แม้่ ะลำ้งหลำยคร้ัง

กไ็ม่ท ำชหผ้วิหนำ้แหง้กร้ำน  หรืออำ่กล่ำวถึงสูตรชหม่ เพ่ือสร้ำงุ่ดเด่นกวำ่แบรนดอ่ื์นๆ



• กำรเขียนโฆษณำตอ้งเตือนควำม่ ำและเนน้ย  ้ำตราสินค้า  ประโยชน์ และภาพลกัษณ์
ของผู้ใช้สินค้า 

✓เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ช่ชหก้บัลูกคำ้ และเกิดกำรตดัสินช่ซ้ือสินคำ้ชนคร้ังต่อไป 
✓เพ่ือชหลู้กคำ้เก่ำ้่วยบอกต่อชหก้ลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัวทรำบถึงประโย้น์ของ

สินคำ้ท่ีช้ ้

3. เพ่ือเตือนความจ าและเน้นย า้ 



• ตัวอย่าง กรณคีณุพ่อทีใ่ช้นาฬิกาโรเล็กซ์และต้องการซ้ือนาฬิกาให้ลกูชายเป็นของขวัญ
รับปริญญา 

บริษัทนาฬิกาโรเลก็ซ์ต้องเขียนโฆษณาทีเ่ตือนความจ าเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของบุคคล
ทีป่ระสบความส าเร็จ 

เม่ือลูกคำ้เห็นงำนโฆษณำก็่ ะ่ ำไดว้ำ่
นำฬิกำโรเลก็ซ์เป็นนำฬิกำท่ีเหมำะสมกบั
ควำมส ำเร็่ดำ้นกำรงำนของตวัเองและ
ควำมส ำเร็่ชนกำรศึกษำของลูก้ำย



ประเภทของการเขียนงานโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์

1. การเขียนโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์

2. การเขียนโฆษณาในส่ือนิตยสาร 

3. การเขียนโฆษณาในส่ือสาธารณะ 



• ส่ือหนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีกำรโฆษณำไม่เขำ้ไปรบกวนผูบ้ริโภคมำก  ไม่เหมือนกับส่ือ
โทรทัศน์ท่ีมีโฆษณำมำคัน่อำรมณ์หรือท ำชหเ้สียบรรยำกำศชนกำรติดตำม้มรำยกำรโปรด 

• การโฆษณาในส่ือหนังสือพิมพ์ ขอ้ควำมส่วนชหญ่เป็นขอ้ควำมท่ี่ริง่งั น ำเสนอขอ้มูลอยำ่ง
ตรงไปตรงมำ ไม่ค่อยมีควำมบนัเทิงเหมือนส่ือประเภทอ่ืน

• เ้่น การประกาศโปรโมช่ันในช่วงฤดูร้อนของ Big C วำ่
- ลดก่ีเปอร์เซ็นต ์  ลดก่ีบำท 
- มีสินคำ้อะไรเขำ้ร่วมรำยกำรบำ้ง 
- ระยะเวลำท่ีมีโปรโม้ัน่ กิ่กรรมพิเศษชนงำน 

1. การเขียนโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพ์





• การเขียนโฆษณาในส่ือนิตยสารมีควำมถ่ีชนกำรออกนอ้ยกวำ่ส่ือหนงัสือพิมพ์
• กำรเขียนโฆษณำชนส่ือนิตยสำร่ึงมีเวลำเตรียมตวันำนและสำมำรถตรว่แกไ้ดบ่้อยคร้ัง
กวำ่ ่ึงควรเขยีนให้ข้อมูลในระยะยาว 

• เ้่น ข้อมูลโฆษณาของผลติภัณฑ์พอนด์ส ท่ีมีส่วนผสมท่ีไม่ระคำยเคืองต่อผวิหนำ้ ้่วย
ลดกำรเกิดสิวส ำหรับกลุ่มลูกคำ้วยัรุ่น สามารถบอกข้อความได้ยาวนานไม่เหมือนกบั
โฆษณาลดราคาทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาส้ัน

2. การเขียนโฆษณาในส่ือนิตยสาร 



• กำรเขียนโฆษณำชนส่ือสำธำรณะ เ้่น โปสเตอร์หรือบิลบอร์ดเป็นส่ือที่ผู้บริโภค
สามารถเห็นได้ในเวลาส้ัน คือ ผู้บริโภคต้องเคล่ือนไหวในการดูโฆษณา 

• เ้่น การมองส่ือบิลบอร์ดในขณะที่ขับรถด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง อาจจะดู
ข้อความทีย่าวมากไม่ได้ 

• กำรเขียนโฆษณำ่ึงตอ้งเขียนแบบท่ีสำมำรถสร้ำงควำมสนช่ของผูบ้ริโภคได้ทนัทีท่ี
เห็น โดยเขียนให้ส้ัน ได้ใจความ และบอกประโยชน์ของสินค้าอย่างชัดเจนด้วย
ข้อความทีส่ร้างสรรค์

3. การเขียนโฆษณาในส่ือสาธารณะ 



• ตัวอย่าง
กำรโฆษณำบนบิวบอร์ดของผลติภัณฑ์แชมพูแพนทนีท่ีบอกวำ่  “ผมนุ่มลืน่ตลอดวัน 

ในทุกสภาวะ” ซ่ึงมีรูปภำพของผูห้ญิงช้มื้อ่ดัแต่งทรงผมแทนหวี แสดงชหเ้ห็นวำ่การใช้
แชมพูท าให้เส้นผมนุ่ม ลืน่ จดัทรงง่าย  และใช้ดใีนทุกสถานการณ์



การเตรียมตัวในการเขียนโฆษณา

วเิคราะห์สถานการณ์

ก าหนดวตัถุประสงค์ของการเขยีนโฆษณา 

①

②

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ③

จุดขายของสินค้า ④

การทราบข้อบังคบั⑤

รู้และเข้าใจภาษาทีถู่กต้อง ⑥



• คือ กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์โดยกำรดูเบ้ืองหลงัของผลิตภณัฑห์รือสินคำ้
➢ ดูขอ้มูลวิ่ ยัต่ำงๆ ท่ีบริษทัเคยท ำยอดขำย
➢ ดูกำรทดสอบสินคำ้ และกิ่กรรมกำรตลำดคู่แข่ง 
➢ ดูพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
➢ ดูแนวโนม้ต่ำงๆ ท่ี่ะมีผลต่อผลิตภณัฑแ์ละบริษทั เ้่น กำรเปล่ียนแปลงของประ้ำกร 
เทคโนโลย ีเศรษฐกิ่ สงัคม กำรเมือง

การอ่านและวเิคราะห์ข้อมูลโดยละเอยีดจะท าให้ผู้เขียนโฆษณารู้ถงึความส าเร็จในอนาคต
ของผลติภัณฑ์หรือองค์กรได้เป็นอย่างดแีละท าให้งานเขียนโฆษณาตรงใจผู้บริโภค

วเิคราะห์สถานการณ์①



• ผูเ้ขียนตอ้งก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรเขียนโฆษณำเพ่ือท่ี่ะเป็นหลกัชนกำรเขียนงำน 
เ้่น 
➢ เพือ่ให้ข้อมูล หรือ สร้างการรับรู้ไปสู่ผู้อ่าน

➢ เพือ่เปลีย่นแปลงมุมมองของผู้บริโภคทีมี่ต่อผลติภัณฑ์หรือองค์กร 

➢ เพือ่ตอกย า้เกีย่วกบัจดุขายของผลติภัณฑ์หรือแก้ภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดใีนอดตี

ก าหนดวตัถุประสงค์ของการเขยีนโฆษณา ②



• ผูเ้ขียนตอ้งทรำบขอ้มูลของบริษทัหรือองคก์รเสียก่อนวำ่ต้องการส่งข้อมูลไปยงั
กลุ่มเป้าหมายใด

• โดยพิ่ำรณำ่ำก เพศ  อายุ  บริเวณทีอ่ยู่อาศัย  รายได้  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
สถานภาพสมรส  เพ่ือท่ี่ะเขียนขอ้ควำมโฆษณำชหต้รงกบักลุ่มเป้ำหมำยและตรงกบั
ควำมตอ้งกำรของบริษทัหรือองคก์รมำกท่ีสุด

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ③



• งำนเขียนโฆษณำคือการหยุดให้ผู้บริโภคอ่านจุดขายของสินค้า 
• งำนเขียนโฆษณำ่ึงควรส่ือจุดขายของสินค้าเพยีง 1 ข้อความ เน่ือง่ำกงำนโฆษณำท่ี
ออกไปตอ้งแข่งขนักบัขอ้มูลข่ำวสำรท่ีมีเพ่ิมมำกข้ึนทุกวนั

• กำรชห้่ ุดขำย 1 ขอ้ควำมแลว้สะดุดตำและช่่ะท ำชหง้ำนเขียนนั้นประสบควำมส ำเร็่

จุดขายของสินค้า ④



• กำรเขียนโฆษณำท่ีดีควรรู้ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ล่วงหนำ้ เพ่ือ่ะไม่เสียเวลำชนกำรคิดและท ำงำน 
• ตัวอย่างข้อบังคบั 

- การเขียนโฆษณา “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม” ห้ามพูดถงึจดุขายทีเ่กนิจริง 

- การเขียนโฆษณา “เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์”  ต้องเป็นข้อความส่งเสริมสังคมเท่าน้ัน 

• นกัเขียนโฆษณำท่ีดีตอ้งติดตำมสถำนกำรณ์และกฎระเบียบโฆษณำท่ีออกชหม่ เพ่ือท ำชห้
งำนเขียนแปลกชหม่  ทนัสมยั  และตรงตำมกฎขอ้บงัคบัอยูต่ลอดเวลำ

การทราบข้อบังคบั⑤



• นกัเขียนโฆษณำตอ้งเขำ้ช่เร่ืองไวยากรณ์  โครงสร้างของประโยค และตัวสะกดอยำ่งถ่องแท้
เพ่ือท่ี่ะไม่ท ำชหเ้กิดตวัอยำ่งกำรเขียนค ำผดิๆชหก้บัสงัคม 

• ถ้าต้องเขียนภาษาต่างประเทศกค็วรชหผู้เ้้่ียว้ำญชนภำษำนั้นตรว่ทำนชหดี้ก่อนท่ี่ะ
เผยแพร่ออกไป

รู้และเข้าใจภาษาทีถู่กต้อง ⑥



รูปแบบของงานโฆษณา
• งานโฆษณาทีด่ต้ีองหยุดผู้บริโภคชหดู้และอ่ำนขอ้ควำมดว้ยภำษำท่ีเขำ้ช่ง่ำย และมีุ่ดขำย
เพียงเร่ืองเดียวเท่ำนั้น

• เน่ือง่ำก่ะตอ้งไปแข่งกบัขอ้ควำมโฆษณำของบริษทัอ่ืนๆ ชนส่ือต่ำงๆ ่ึงตอ้งท ำชห้
้้ินงำนมีควำมเด่น้ดัมำกท่ีสุด 

• ทุกๆ ค าทีเ่ขยีนไม่ควรให้เกดิความผดิพลาดขึน้เน่ืองจากพืน้ทีโ่ฆษณามีราคาสูง และจะ     
ท าให้เสียภาพลกัษณ์ของบริษัท



❶ รวบรัด ช้ค้  ำหรือประโยคท่ีสั้น ผูบ้ริโภคคุน้เคย เ้่น “เบียร์สิงห์  เบียร์ไทย”

❷ ไม่ควรเสียเวลากบัค ากลางๆ ทีเ่ยิน่เย้อ เ้่น “ความสวยในแบบของคณุ” อ่ำน
หรือฟังแลว้ไม่ทรำบวำ่เป็นอยำ่งไร เพรำะต่ำงคนกมี็ควำมคิดต่ำงกนัเร่ืองควำมสวย 

ควรจะบอกให้ชัดเจน เ้่น ลดร้ิวรอย  ป้องกนัสิว หรือ ท าให้รูขุมขนเลก็ลง

รูปแบบของงานโฆษณา



❸ ช้ค้  ำเหมือนวำ่ก ำลงัพดูผำ่นงำนโฆษณำไปถึงกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย เ้่น “เส้นผม
ก าลงัพูด...คณุฟังอยู่หรือเปล่า” ไม่ควรพดูวำ่ “ฟังเสียงเส้นผม”  ท่ีดูไม่มีควำมชกล้้ ิด
❹ บอกเพยีง 1 ข้อความ เขียนขอ้ควำมท่ีสำมำรถเขำ้ช่ไดง่้ำยและชหเ้หตุผลรองรับ 
เ้่น โฆษณำ ออด๊าซ เขียนวำ่ “เปลี่ยนสี  ปิดขาว  เติมผมสวย”  เป็นกำรบอกุ่ดเด่นของ
ผลิตภณัฑอ์ยำ่ง้ดัเ่น

รูปแบบของงานโฆษณา



❺ ใช้ค าพูดหรือประโยคทีส่ร้างสรรค์ หยดุผูบ้ริโภคชหอ่้ำนขอ้ควำมผำ่นประโยคท่ี
สร้ำงสรรค ์เ้่น โฆษณาน า้ด่ืม รีเจนซ่ี

ช้ป้ระโยคท่ีวำ่ “เพราะ ‘น ้า’ คอื ชีวิต รักชีวิต...รักษ์น ้า”  เป็นกำรเล่นค ำท่ีมีเสียง
พอ้งกนั แต่มีควำมหมำยต่ำงกนั กล่ำวคือ 

- “รัก”  หมำยถึง มีช่ผกูพนัดว้ยควำมห่วงชย 
- “รักษ์”  หมำยถึง ดูแล ป้องกนั สงวนไว้

รูปแบบของงานโฆษณา



❻ แบ่งข้อความทีต้่องการส่ือสาร

กำรเขียนโฆษณำสำมำรถแบ่งไดห้ลำยส่วน เ้่น 
“หัวเร่ือง” ช้ห้ยดุชหค้นอ่ำน 
“ส่วนข้อความ” ช้บ้รรยำยตวัสินคำ้และเหตุผลรองรับหวัเร่ือง

รูปแบบของงานโฆษณา



ส่วนประกอบของการเขียนโฆษณาส าหรับส่ือส่ิงพมิพ์

• กำรเขียนโฆษณำส ำหรับส่ือส่ิงพิมพส์ำมำรถแบ่งได ้2 ส่วนประกอบหลกั คือ

1. ส่วนที่เห็นได้ชัด 

2. ส่วนที่ใช้ในการอธิบาย 



เป็นส่วนท่ีผูอ่้ำนสำมำรถเห็นได้้ ดัเ่นตั้งแต่คร้ังแรกท่ีอ่ำน ประกอบดว้ย
1.1 หัวเร่ือง (headline) กลุ่มค ำหรือประโยคท่ีช้ช้นกำรกระตุน้ชหผู้บ้ริโภคเกิดควำมสนช่   

ส่วนมำก่ะมีขนำดของตัวหนังสือใหญ่หรืออยู่ในต าแหน่งที่เด่นที่สุดชนส่ือโฆษณำ
1.2 หัวเร่ืองย่อย (subheads) กลุ่มค ำหรือประโยคท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบำยหวัเร่ืองชห้

เขำ้ช่ง่ำยข้ึน  มีข้อความยาวกว่าหัวเร่ือง ใช้ตัวพมิพ์หนากว่าส่วนใจความ 
1. 3 ค าขวญั (slogan) ส่วนชหญ่เป็นกลุ่มค ำท่ีช้เ้ป็นคติพ่นส์ ำหรับโครงกำร แบรนดสิ์นคำ้ 

หรือบริษทัชนทุกๆ ส่ือของกำรส่ือสำรทำงกำรตลำดเป็นเวลำนำน เพื่อชหผู้บ้ริโภค่ด่ ำไดง่้ำย
และเขำ้ช่ถึงุ่ดยนือยำ่ง้ดัเ่น

1. ส่วนทีเ่ห็นได้ชัด 



เป็นส่วนท่ีขยำยควำมชหผู้อ่้ำนเขำ้ช่รำยละเอียดของงำนโฆษณำมำกข้ึน ประกอบดว้ย 
2.1 ใจความ (body) เป็นข้อความส าหรับอธิบาย พสูิจน์สรรพคุณของโครงกำร  แบรนด์

สินคำ้ หรือบริษทัอยำ่งละเอียด
2.2 ค าบรรยายภาพ (caption) เป็นประโยคสั้นๆ ใช้ส าหรับอธิบายรูปภาพของงาน

โฆษณา เน่ือง่ำกรูปภำพของงำนโฆษณำสมยัชหม่อำ่ท ำควำมเขำ้ช่และตีควำมหมำย
แตกต่ำงกนัไป  กำรเพ่ิมค ำบรรยำยภำพ่ึง้่วยชหผู้บ้ริโภคเขำ้ช่รูปภำพไดม้ำกข้ึน

2. ส่วนที่ใช้ในการอธิบาย 







• กำรเขียนช่ควำมคือ

วธีิการเขียนใจความ 

1. การบรรยาย 

2. การอธิบาย



• กำรเขียนช่ควำมแบบบรรยำย่ะบอกขอ้มูลสินคำ้อยำ่ง้ดัเ่นตรงไปตรงมำ เ้่น 
▪ กำรบอกเล่ำสรรพคุณของสินค้าโดยผู้ทีเ่คยทดลองใช้สินค้าและพอใจจึงอยากจะบอกต่อ 

เ้่น กะท ิตรา “อร่อย-ด”ี บรรยำยวำ่ 
“ กะทิ 100 % ค้ันสดจากมะพร้าวคัดพิเศษ  ขาว  ข้น  หอม มัน”
“การันตีโดยเชฟ ชุมพล   แจ้งไพร ผู้ เช่ียวชาญด้านอาหารไทย”

1. การบรรยาย 







• กำรเขียนช่ควำมแบบกำรอธิบำย
่ะบอกถึงกำรท ำงำนของผลิตภณัฑ ์เ้่น 

2. การอธิบาย



วธีิการเขียนสโลแกน
นกัเขียนโฆษณำควร่ะเขียนสโลแกนท่ีโดดเด่นและสร้ำงควำม่ด่ ำชหแ้ก่ผูบ้ริโภค     

ไดง่้ำย วิธีกำรเขียนท่ีนิยมช้อ้ยู ่3 วิธี

①
ประโยคทีผู้่บริโภคนึกไม่ถึง 

②
ประโยคทีม่ีเสียง       

คล้องจอง 

③
ประโยคทีใ่ช้ค าคล้ายกนั



① ประโยคทีผู้่บริโภคนึกไม่ถงึ เ้่น 
บริษทัระบบประตูหนำ้ต่ำง ไวนิล อามีโก้ บอกวำ่ “จินตนาการในกรอบ”  ซ่ึง

่ินตนำกำรปกติคงไม่มีกรอบ   แต่ผลิตภณัฑอ์ำมีโก้่ ะเกบ็่ินตนำกำร  ปกป้อง และ
สร้ำงโลกส่วนตวัชหส้มบูรณ์แบบ

วธีิการเขียนสโลแกน



②ประโยคทีม่ีเสียงคล้องจอง เ้่น 
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรัล ออกบตัรก ำนลัรูปแบบชหม่ มีสโลแกนวำ่ “ของขวัญ

รูปแบบใหม่   ประทบัใจในทุกโอกาส”
โฆษณำนมไทยเดนมำร์ค 

นมโคแท ้100% ท่ีเขียนสโลแกนวำ่ 
“สุขเต็มร้อย อร่อยเต็มกล่อง”

วธีิการเขียนสโลแกน



③ ประโยคทีใ่ช้ค าคล้ายกนั เ้่น 
เคร่ืองด่ืมแกอ้ำกำรปวดหวัเน่ือง่ำกกำรเมำสุรำ แฮงค์ มีสโลแกนวำ่ “มีแฮงค์ ไม่มีแฮงค์”

วธีิการเขียนสโลแกน










