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เธียรทศ ประพฤติชอบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ใน
ปัจจุบันการท�าตลาดของธุรกิจจ�าเป็นที่จะต้องหาช่องทางใน

การสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายให้ได้มาก

ที่สุด โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่อย่างหลากหลายเพื่อท�าให้

ผูบ้ริโภคเกดิการรับรู้จดจ�าตราสนิค้า จนกระทัง่สามารถกระตุน้ให้เกดิ

พฤติกรรมการซื้อ และการท�าโฆษณาที่ก�าลังได้รับความนิยม คือ 

การน�าตราหรือสัญลักษณ์สินค้าสอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสื่อ

ต่างๆ เพือ่ให้ผูร้บัสารหรือกลุ่มเป้าหมายได้รบัรู ้และซมึซบัเข้าไปอย่าง

แนบเนียนที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่า “โฆษณาแฝง หรือ Tie-In”

จากข้อมูลจากการร่วมเสวนาของคุณดั่งใจถวิล อนันตชัย 

นายกสมาคมวจิยัการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดเผยในงาน Market-

ing Day 2014 ภายใต้หวัข้อ Survival with “Thailand Only” Market-

ing ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การ

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่า “จากผลการศึกษา และวิจัยพบว่าผู้บริโภค

คนไทยรุ่นใหม่ให้ความสนใจชมละคร และภาพยนตร์ทางโทรทัศน์

เพียง 22% เพราะไม่ต้องการชมภาพยนตร์โฆษณา หรือ TVC เพราะ

ฉะนัน้นกัการตลาดจงึควรปรบัตวัด้วยการใช้โฆษณาแฝง หรอื Tie-In 

มากขึ้น พร้อมกับใช้หลักการโฆษณาด้วยวิธี O to O หรือ Offline to 

Online นั่นหมายถึงการท�า TVC สั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค 

และน�ารายละเอียดต่างๆ ไปต่อยอดในสือ่ออนไลน์ เพราะหากผูบ้รโิภค

สนใจก็จะเป็นฝ่ายติดตามในภายหลัง”

โฆษณาแฝง หรือ Tie-In คืออะไร? สามารถน�ามาเป็นเครื่อง

มอืทางการตลาดได้อย่างไร? วนันีข้อน�าเสนอเครือ่งมอืทางการตลาด

สดุ “เนียน” ท่ีผลกัดนัให้ธรุกจิสามารถเตะตา โดนใจผูบ้รโิภคได้อย่าง

ง่ายดาย และแยบยล

การท�าโฆษณาแฝงเหมือนเป็นการอธิบายให้คนรู้จัก และ

เข้าใจสินค้ามากขึ้นกว่าการใช้โฆษณาปกติโดยทั่วไป อีกทั้งโฆษณา

มักจะเต็มไปด้วยภาพหรือตัวหนังสือมากมาย เพื่อให้ข้อมูล และ 

รายละเอยีดของสนิค้ากบัผู้บรโิภค การท�าเช่นน้ีย่อมจะก่อให้เกดิความ

เบ่ือหน่ายในความรู้สึกของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ผู้บริโภคจะทราบ

อย่างชัดเจนว่า นี่เป็นการโฆษณาก็จะเปลี่ยนช่องหรือเปิดรายการ 

อื่นๆ เพื่อมาดูแทนโฆษณา การโฆษณานั้นก็ถือว่าพลาด แต่การ

โฆษณาแฝงจะช่วยเพิม่ความน่าสนใจให้กบัโฆษณามากขึน้ สามารถ

เรยีกร้องความน่าสนใจเป็นการช่วยสร้างการรบัรูใ้นสนิค้า และตราสนิค้า

นั้นให้ผู้บริโภคเข้าใจมากขึ้น สุดท้ายผลที่ตามมาคือ ผู้บริโภครู้สึกดี

กับตราสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการโฆษณาไม่ว่า

จะในรูปแบบใดก็ตาม

จากแนวคิดการท�าโฆษณาแฝงผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อการน�า

เสนอสินค้าข้างต้น ต่อไปผู้เขียนขอน�าเสนอจุดเด่นและจุดอ่อนของ

โฆษณาแฝง เพื่อเป็นแนวทางช่วยในการตัดสินใจลงทุนกับโฆษณา

แฝง โดยจุดเด่นที่ปรากฏ มีดังนี้

1.  การเปิดรบัชม การโฆษณาสนิค้าแฝงในรายการโทรทศัน์

ท�าให้ผู้บริโภคเกิดโอกาสในการเปิดรับหรือพบเห็น เนื่องจากสื่อ

โทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเปิดรับได้ง่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

รับชมรายการ และสามารถเข้าถึงคนจ�านวนมาก จึงท�าให้ผู้ชมมี

โอกาสเปิดรบัเนือ้หารายการนัน้ๆ ควบคูก่บัการน�าสนิค้าไปสอดแทรก

หรือแฝงอยู่ในรายการ นอกจากนี้โอกาสที่ผู้ชมเกิดพฤติกรรมเปลี่ยน

เลือกให้ถูกสื่อ ระบุให้โดนใจ

“โฆษณาแฝง”
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การรับรองสินค้าอาจเป็นทางอ้อม และอาจยืดหยุ่นในแง่ของการ

สาธิตสินค้าได้

4.  ปฏิกิริยาตอบกลับจากสาธารณะ ผู้ชมอาจจะเกิดความ

รูส้กึถกูยดัเหยยีดจากการแฝงโฆษณาสนิค้าเข้าไปในราการโทรทศัน์

มากเกินไป ท�าให้เป็นการรบกวนการรับชม

แนวความคิดในการโฆษณาแฝงที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดง

ให้เห็นถึงความสามารถ และความพยายามหากลยุทธ์ใหม่ทางการ

ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับชมโฆษณาแฝงที่มีอยู่ในรายการ

โทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นจากป้ายโฆษณา ฉาก หรือเนื้อหาของรายการ

ได้อย่างไม่รูต้วั และแนบเนยีนมากทีส่ดุ โดยผูบ้รโิภคจะเกดิการจดจ�า 

และรับรู้ไว้ภายใต้จิตส�านึก ค่อยๆ ซึมซับโฆษณานั้นอย่างช้าๆ ค่อย

เป็นค่อยไป และต่อเนือ่งจนท�าให้เกดิความทรงจ�ากบัผูบ้รโิภค และมี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อ อันเกิดจากการจดจ�าสินค้า และตราสินค้าที่

ได้รบัชมจากโฆษณาแฝงในรายการนัน้ จนท�าให้กลยทุธ์นีไ้ด้รบัความ

นิยมจากนักโฆษณา และนักการตลาดอย่างมากในปัจจุบัน 
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ไปดูรายการช่องอ่ืนจะไม่เกิดขึ้นหรือมีน้อยมาก เพราะการโฆษณา

สินค้าแฝงในรายการโทรทัศน์จะสอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

เนื้อหาที่ก�าลังด�าเนินไป ดังนั้น จึงท�าให้ผู้ชมมีโอกาสที่จะสังเกตเห็น

หรือให้ความสนใจติดตามมีมากกว่า 

2.  ความถี ่ขึน้อยู่กับว่าสนิค้าหรอืบรกิารทีป่รากฏในรายการ

โทรทัศน์น้ันๆ มีโอกาสมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ชมคนนั้น

เป็นผู้ชมประจ�าของรายการหนึ่ง ผู้ชมคนนั้นก็จะเปิดรับสินค้าที่วาง

อยู่ในรายการนั้นๆ หลายครั้ง หรือหากพิจารณาในด้านรายการ

โทรทศัน์ ถ้าสนิค้าทีน่�ามาวางในรายการนัน้มกีารปรากฏเกอืบทกุฉาก

นั้น ก็เป็นผลในการสร้างความถ่ีให้เกิดขึ้นกับสินค้า และบริการนั้น

เช่นกัน

3.  การสนับสนุนส่ืออ่ืนๆ การแฝงสินค้าอาจจะสนับสนุน

สือ่อืน่ๆ ทีเ่ป็นเครือ่งมอืทางการส่งเสรมิการตลาดได้ เน่ืองจากปัจจบุนั 

IMC ได้เป็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ตราสินค้ายึดถือปฏิบัติ ซึ่ง

การแฝงสินค้าในรายการโทรทัศน์สามารถน�าไปใช้เป็นสื่อสนับสนุน

สื่อหลักที่เจาะตรงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

4.  การเสียค่าใช้จ่ายในการแฝงสินค้า อาจมีตั้งแต่การไม่

เสียค่าใช้จ่ายจนถึงเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก แต่หากมีการเปรียบ

เทยีบค่าใช้จ่ายต่อพนัคน (Cost per Thousand) แล้วอาจมค่ีาใช้จ่าย

ทีต่�า่มาก เนือ่งจากปริมาณการเปิดรบัทีม่จี�านวนมากของผูช้มรายการ

โทรทัศน์

5. การระลกึได้ ความสนใจตดิตาม และสมาธใินขณะทีก่�าลัง

ชมรายการโทรทัศน์ส่งผลให้มีการเปิดรับ รับรู้ และสร้างการระลึกถึง

สินค้าหรือตราสินค้าในการแฝงสินค้าในรายการโทรทัศน์นั้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้อได้ง่ายขึ้น

แต่ใช่ว่าโฆษณาแฝงจะมแีค่จดุเด่นอนัทรงพลงัทางการตลาด 

กลับมีจุดอ่อนที่ควรน�ามาวิเคราะห์ก่อนการลงทุน คือ

1.  ค่าใช้จ่ายท้ังหมดค่อนข้างสูง แม้ว่าค่าใช้จ่ายต่อพันคน

อาจจะต�า่มากส�าหรับการแฝงสนิค้าในรายการโทรทศัน์ แต่ค่าใช้จ่าย

โดยรวมในการแฝงสินค้าอยู่ในระดับท่ีสูงมาก อาจท�าให้ผู้โฆษณา

บางรายหมดโอกาสที่จะใช้กลยุทธ์นี้

2. เวลาในการออกอากาศ ช่วงเวลาออกอากาศทีม่กีารแฝง

สินค้าจะต้องมีความเด่นชัดเตะตาผู้ชม ไม่เช่นนั้นผู้โฆษณาอาจ

ประสบปัญหาความเสี่ยงที่สินค้านั้นๆ จะไม่มีโอกาสเห็นได้

3.  ข้อจ�ากัดในด้านการดึงดูดใจ ความดึงดูดใจนับเป็นข้อ

จ�ากัดประการหนึ่งในสื่อรูปแบบนี้ กล่าวคือ ไม่สามารถที่จะระบุถึง

ประโยชน์ของสนิค้าหรอืบรกิารหรอืข้อมลูรายละเอยีดต่างๆ ยิง่ไปกว่า

นั้นยังมีข้อจ�ากัดในด้านของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์การใช้

ประโยชน์ และความสนุกสนานจากการใช้สินค้าระหว่างแหล่งสาร 

ซึง่กค็อื ดารา นกัแสดง พธิกีร เป็นต้น ทีด่�าเนนิเรือ่งนัน้ๆ อย่างไรกต็าม
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