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กลยุทธก์ารใช้โฆษณาแฝงในละครซิทคอมของไทย  

กรณีศึกษา ละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 

Product Tie-Ins strategies through  

Thail sitcom series: Case Study Pentor 

 
ณัฐชุดา   ตันเจริญ1 

อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์2 

บทคัดย่อ           

 การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การใช้โฆษณาแฝงในละครซิทคอมของไทย กรณีศึกษาละครซิทคอมเรื่อง   
เป็นต่อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ         
2) ศึกษารูปแบบสื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ และ3) ศึกษาขั้นตอนการเลือก
รูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษารูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงและรูปแบบ
สื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) 
เพ่ือศึกษาขั้นตอนการเลือกใช้รูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ  
 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อทั้งหมดมี         
3 ลักษณะ โดยพบการปรากฏของตราสินค้ามากที่สุด รองลงมาการกล่าวถึงคุณสมบัติและการอธิบาย
วิธีการใช้สินค้าตามล าดับ           
 ในส่วนของรูปแบบสื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ พบรูปแบบโฆษณาแฝง
ทั้งหมดมี 6 รูปแบบ โดยพบมีการแฝงกับวัตถุมากที่สุด รองลงมาการแฝงภาพกราฟฟิก การแฝง   สปอต
สั้น การแฝงกับบุคคลและการแฝงกับเนื้อหาตามล าดับ และอีกหนึ่งรูปแบบคือ การโฆษณาแฝงนักแสดง 
ศิลปินและเพลงภายใต้สังกัด บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด       

 ในส่วนของขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ พบว่า 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง 2. ผู้ผลิตสินค้าก าหนด
ทิศทางของรูปแบบโฆษณาแฝง และ3. ผู้เขียนบทละครเขียนบทให้เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณาแฝง 

  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพมันบริหารศาสตร์ 
2 ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract           

 The objectives of study of Product Tie-Ins strategies through Thail sitcom series:             
Case Study Pentor are Firstly, to study the content patterns of PenTor’s Product Tie-In.           
Second, to study the media patterns of PenTor’s Product Tie-In and finally, to study the 
steps to choose the patterns of PenTor’s Product Tie-In. This study is the qualitative 
research using the content analysis to study the patterns of content and media of 
Product Tie-In in PenTor Situation Comedy Series and using In-Depth Interview for 
studying the steps to choose the patterns of Product Tie-In in PenTor Situation Comedy 
Series.       

 The results found that there are three patterns of Product Tie-In’s content in 
which the appearance of Product branding is mostly found, following to refer to the 
qualification and the explanation of product instruction.     
 About the patterns of media of Product Tie-In in PenTor situation comedy series 
found that there are six patterns, Product placement in the scene of series is mostly 
found, following the interference in graphic of series, the interference in advertising spot,                    
the interference in person and content in orderly. Another pattern is Product Tie-In with 
actors, actresses, artists and songs of Scenerio Co.,Ltd Company, which produces PenTor 
and other situation comedy series.       
 Finally, the steps to choose the patterns of Product Tie-In found that there are 
three steps. First, The Product Owner chooses the patterns of Product Tie-In. Second,   
The Product Owner decides the direction of product tie-in’s patterns and finally, the 
playwrights create scripts to suit for product tie-in. 

 

บทน า 

สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมาย            
ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน แต่การสื่อสารที่มีอิทธิพลและส่งผลกับสังคม  คือ      
การสื่อสารมวลชนเป็นการสื่อสารไปถึงผู้รับสารจ านวนมากพร้อมกันผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์   
สื่อนิตยสาร สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อภาพยนตร์ เป็นต้น และสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบันคือ สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว แต่การสื่อสารในทาง
ธุรกิจนั้นเรียกว่า การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง การด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การตลาดในรูปแบบต่างๆเพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวสารของสินค้าและองค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆเกิดการตอบสนองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (นธกฤต  วันต๊ะเมล์, 
2555)             

รูปแบบโฆษณาที่ผู้บริโภคพบเห็นมากที่สุดในชีวิตประจ าวันคือ การโฆษณา  (Advertising)      
ด้วยเหตุที่ปัจจุบันโฆษณามีจ านวนมาก ผู้บริโภคจึงหลีกเลี่ยงการรับชมโฆษณาที่อยู่ระหว่างรายการหรือ
ละคร นักการตลาดจึงต้องหากลยุทธ์และวิธีการน าเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ให้เข้าถึงผู้บริโภค โดยที่ไม่ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกร าคาญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการน าเสนอได้เพ่ือสร้างการซึมซับและเพ่ิมการจดจ า
ตราสินค้าพร้อมกับการรับสารโฆษณาเข้าไปอย่างแยบยล กลยุทธ์ที่ใช้กันมากในปัจจุบัน คือ การโฆษณา
แฝงทั้งในรายการข่าว ภาพยนตร์ ละคร สารคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิตี้ ฯลฯ การโฆษณาแฝงที่สามารถเห็น
ได้ชัดเจนที่สุดคือ ละครโทรทัศน์ประเภทซิทคอม (Situation Comedy) เนื่องจากละคร  ซิทคอมสามารถ
เพ่ิมเติม ปรุงแต่งบทให้มีความหลากหลายได้สามารถน าสินค้าเข้ามาใช้ในฉากและ ยังแทรกในเนื้อหาได้อีก
ด้วย           

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะวิเคราะห์การใช้โฆษณาแฝงในละครซิทคอม
เรื่อง “เป็นต่อ” ของบริษัท ซีเนริโอ จ ากัด เนื่องจากละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อมีระยะเวลาออกอากาศที่
ยาวนาน (ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2547 จนถึง ปัจจุบัน) และเมื่อค้นหาค าว่าละครซิทคอมในเว็บไซต์ต่างๆจะ
ปรากฏละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อเป็นจ านวนมากและติดเป็นแท็กฮิต3ของเว็บไซต์พันทิปอีกด้วย ซึ่งละครซิท
คอมเรื่องเป็นต่อเป็นละครซิทคอมอันดับต้นๆที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงใน
ภาพ ดังนี้  

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ข้อมูลละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อในเว็บไซต์พันทิป 

                                                           
3 ข้อความที่มีการพูดถึงมากที่สดุ โดยการรวบรวมเป็นกลุ่มค าหรือเรือ่งที่ต้องการค้นหาของผู้ตั้งกระทู้ เพื่อช่วยให้ผู้ค้นหา
สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเฉพาะนั้นได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย          

1. เพ่ือศึกษารูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ    
2. เพ่ือศึกษารูปแบบสื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ    
3. เพ่ือศึกษาข้ันตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 

 ขอบเขตของการวิจัย             
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การใช้โฆษณาแฝงในละครซิทคอมของไทย กรณีศึกษาละคร          
ซิทคอมเรื่องเป็นต่อ” เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลจากละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อในเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จ านวน 9 ตอน มีขอบเขตการวิจัยที่มุ่งศึกษารูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝง รูปแบบ
สื่อโฆษณาแฝงและขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ โดยศึกษา
จากการวิเคราะห์เนื้อหาละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อจากเอกสารเทปบันทึกภาพละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อและ
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ผลิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 

นิยามศัพท ์           
 การโฆษณาแฝง หมายถึง การสอดแทรกสินค้าหรือตราสินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา
รายการหรือละครเพื่อให้ผู้บริโภคจดจ าลักษณะของสินค้าและตระหนักรู้ถึงตราสินค้า โดยผู้บริโภคสามารถ
รับรู้สินค้าและตราสินค้าเข้าไปอย่างแนบเนียน ทั้งนี้การโฆษณาแฝงต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ผลิต
รายการหรือละครนั้นๆด้วย          

รูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝง หมายถึง รูปแบบเนื้อหาที่น าเสนอในโฆษณาแฝงเพ่ือสร้างการรับรู้ 
ได้แก่ ตราสินค้า คุณสมบัติของสินค้าหรือวิธีการใช้       
 รูปแบบสื่อโฆษณาแฝง หมายถึง ระยะเวลาการสอดแทรกสินค้าหรือตราสินค้าเข้าไปในเนื้อหา
โดยมีวิธีการต่างๆ ได้แก่ การแฝงภาพกราฟฟิก การแฝงสปอตสั้น การแฝงกับวัตถุ การแฝงกับบุคคลและ
การแฝงกับเนื้อหา อาจจะมีรูปแบบการน าเสนอหลายรูปแบบก็ได้    
 ขั้นตอน หมายถึง ขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าโดยก าหนดจากโครงเรื่อง      
ฉากของเรื่อง ตัวละคร บทสนทนาหรือมุขตลกในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ   

ละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ หมายถึง เป็นละครซิทคอมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเมืองเป็นการสะท้อน
วิถีชีวิตของคนกรุงเทพ มีสภาพความเป็นครอบครัวน้อยลงอยู่กัน 2 คนพ่ีน้องเป็นครอบครัวเล็ก มีชีวิตแบบ
คนกรุงเทพทั่วไป เมื่อท างานเสร็จตอนเย็นหลังเลิกงานก็หาที่สังสรรค์กับเพ่ือน ร้านที่สังสรรค์เปรียบเสมือน
บ้านอีกหลังหนึ่ง ชีวิตจึงมีแค่ท างาน สังสรรค์และกลับบ้าน        

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           
 ผลการวิจัยสามารถทราบถึงรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝง รูปแบบสื่อโฆษณาแฝงและขั้นตอนการ
เลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ การวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ผลิตละครซิทคอมในการน าเสนอโฆษณาแฝงให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตละครซิทคอมและผู้ผลิต
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สินค้าเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้บริโภคในด้านการตระหนักรู้และการจดจ าตราสินค้าและสินค้า อันน าไปสู่
ความรู้สึกพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในล าดับต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง        
 การสอดแทรกสินค้าหรือตราสินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ งของเนื้อหารายการหรือละคร                
โดยเกิดจากพฤติกรรมการเลี่ยงชมโฆษณาของผู้บริโภค นักการตลาดจึงต้องหากลยุทธ์ใหม่และวิธีการ
น าเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ให้เข้าถึงผู้บริโภคที่ไม่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกร าคาญและไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการน าเสนอได้เพ่ือสร้างการซึมซับและเพ่ิมการจดจ าตราสินค้าพร้อมกับการรับสารโฆษณาเข้าไป
อย่างแยบยล       

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบสื่อโฆษณาแฝง          
 การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้รูปแบบสื่อโฆษณาแฝงของธาม เชื้อสถาปนศิริ (2552) โดยมีรูปแบบสื่อ
โฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ การแฝงภาพกราฟฟิก การแฝงสปอตสั้น      
การแฝงกับวัตถุ การแฝงกับบุคคลและการแฝงกับเนื้อหา      

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ด้วยความบันเทิง      
 การสร้างแบรนด์ด้วยความบันเทิง หมายถึง การเปิดโอกาสให้แบรนด์สามารถสื่อสารภาพลักษณ์
กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการน าแบรนด์ตนเองไปสร้างเป็นรายการหรือการเป็นผู้สนับสนุนหลักของ
รายการนั้นๆท าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และจดจ าแบรนด์นั้นได้  ในประเทศไทยก็มีการใช้ด้วยเช่นกันที่ เห็น
เด่นชัดที่สุดก็คือ การผลิตรายการ “SME ตีแตก” ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ที่มีแบงก์
กสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักหรือรายการ“ต้องกล้า” ของค่ายเบียร์สิงห์ และรายการ “เกมนิรมิต”     
เรียลลิตี้เกมโชว์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือเอสซีจี     

แนวคิดเกี่ยวกับละครซิทคอม         
 ละครซิทคอมเป็นละครตลกตามสถานการณ์ต่างๆเช่น ชีวิตครอบครัว สังคมเมืองกับชนบทหรือ 
สถานการณ์ในที่ท างาน โดยเกิดขึ้นจากรายการคู่ขวัญของแม่บ้านในสหรัฐอเมริ กาที่ออกอากาศในเวลา 
กลางวัน เนื่องจากแม่บ้านมีเวลาว่างและอยู่ที่บ้าน รูปแบบความบันเทิงของละครโทรทัศน์ซึ่งมีเรื่องราว อยู่
ภายในครอบครัวจึงไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้หญิงกลุ่มใหม่นี้ ละครประเภทซิทคอมซึ่งมีเรื่องราว
เกี่ยวกับโลกภายนอกบ้านจึงเกิดขึ้นเพ่ือสนับสนุนและรับใช้ชีวิตแบบใหม่ของผู้หญิงนอกบ้าน ส าหรับละคร
ซิทคอมเรื่องเป็นต่อเป็นมุมมองของคนโสดรุ่นใหม่ที่ก าลังแสวงหาคู่และเส้นทางการเดินทางของชีวิตส าหรับ
คนเมืองหลวง ไม่ใช่ศิลปินสติเฟ่ืองและไม่ต้องการโดดเด่นเป็นดารา เขาต้องการแค่มีชีวิตที่เรียบง่ายและ
มั่นคง  
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แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างบทละครซิทคอม       
 การสร้างบทละครซิทคอมส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันสร้างความบันเทิงให้กับ
ผู้ชมและยังให้ข้อคิดกับสังคมอีกด้วย ละครซิทคอมแบ่งการเล่าเรื่องออกเป็น 2 สถานการณ์ คือ โครงเรื่อง
ของสถานการณ์หลักกับโครงเรื่องของสถานการณ์รอง ล าดับเหตุการณ์เริ่มจากสถานการณ์ที่เกิดความ
ขัดแย้งแล้วขยายความรุนแรงจนน าไปสู่จุดสูงสุดของเรื่องและท้ายสุดสถานการณ์คลี่คลายลง โดย
โครงสร้างของบทละครซิทคอมประกอบด้วย โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ฉาก ตัวละคร บทสนทนาและ    มุขตลก
       
วิธีด าเนินการวิจัย           
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้เลือก 2 วิธีการ คือ    
  1. วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือศึกษารูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงและ
รูปแบบสื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ โดยศึกษาจากเทปบันทึกภาพละครซิทคอม
เรื่องเป็นต่อที่ออกอากาศในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จ านวน 9 ตอน   
    
  2. วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับการด าเนินการโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ คุณกิตติ เชี่ยววงศ์สกุล ผู้เขียนบทละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อเพ่ือศึกษาขั้นตอนการเลือกใช้
รูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 

วิธีการเก็บข้อมูล             
 การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ลักษณะ ดังนี้      
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเทปบันทึกภาพละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อที่ออกอากาศในเดือน
ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จ านวน 9 ตอน        
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกลงตารางการลงรหัสรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงที่
ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อและรูปแบบสื่อโฆษณาแฝงปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) โดยสัมภาษณ์
ผู้เขียนบทละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ ผู้วิจัยใช้ค าถามที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า บันทึกเทปการสนทนาและ  น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์          
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและตารางลงรหัส 
รูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงและตารางลงรหัสรูปแบบสื่อโฆษณาแฝงในการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลเอกสาร หนังสือ บทความและงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล            
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้        
 1. ข้อมูลที่ได้จากเทปบันทึกภาพละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อที่ออกอากาศในเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จ านวน 9 ตอน และข้อมูลที่ได้จากตารางการลงรหัสรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงที่
ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อเพ่ือศึกษารูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็น
ต่อแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบสื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ  
 2. ข้อมูลที่ได้จากตารางการลงรหัสรูปแบบสื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 
โดยการวิเคราะห์รูปแบบสื่อโฆษณาแฝงและจ านวนสื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 
 3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครซิท
คอมเรื่องเป็นต่อ โดยการถอดบทสัมภาษณ์จากนั้นน าบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพ่ือหาขั้นตอนการเลือกใช้
รูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 
 

สรุปผลการวิจัย               

ส่วนที่ 1 ศึกษารูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงท่ีปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ    
 รูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อจ านวน 9 ตอน พบรูปแบบเนื้อหา
โฆษณาแฝงทั้งหมด 3 ลักษณะ ดังนี้            
 1. การปรากฏของตราสินค้า           
  1.1 ฉากต่างๆของเรื่องที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในตอนนั้นๆ พบรูปแบบ  เนื้อหาโฆษณา
แฝงในฉากต่างๆจ านวน 64 ครั้ง คิดเป็นเวลา 76.35 นาที เฉลี่ยจ านวนรูปแบบเนื้อหา โฆษณาแฝงในฉาก
ต่างๆ คิดเป็น 7.1 ครั้ง/ตอน เป็น 18.85% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ (ตอนละ 45 
นาท)ี             
  1.2 การปรากฏตราสินค้าในป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ พบรูปแบบเนื้อหาโฆษณา  แฝงใน
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่จ านวน 35 ครั้ง คิดเป็นเวลา 1.05 นาที เฉลี่ยจ านวนรูปแบบเนื้อหาโฆษณา  แฝงใน
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ คิดเป็น 3.8 ครั้ง/ตอน เป็น 0.26% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่องเป็น
ต่อ (ตอนละ 45 นาท)ี             
  1.3 การปรากฏตราสินค้าในมุมจอภาพของตัวอย่างละครช่วงต่อไป พบรูปแบบ   เนื้อหา
โฆษณาแฝงในมุมจอภาพของตัวอย่างละครช่วงต่อไปจ านวน 18 ครั้ง คิดเป็นเวลา 1.12 นาที เฉลี่ยจ านวน
รูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงในมุมจอภาพของตัวอย่างละครช่วงต่อไป คิดเป็น 2 ครั้ง/ตอน                            
เป็น 0.28% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ (ตอนละ 45 นาที) พบว่ามีเพียงสินค้าชนิด
เดียวที่ปรากฏในลักษณะนี้คือ ตราแบรนด์ที่มีทั้งตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน   
  1.4 การโฆษณาสั้นช่วงเข้าละคร พบรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงในการโฆษณา เข้าช่วงเข้า
ละครจ านวน 27 ครั้ง คิดเป็นเวลา 3.30 นาที เฉลี่ยจ านวนรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงในการ โฆษณาสั้น
ช่วงเข้าละคร คิดเป็น 3 ครั้ง/ตอน เป็น 0.81% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่อง      เป็นต่อ 
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(ตอนละ 45 นาท)ี           
 2. การกล่าวถึงคุณสมบัติ พบรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงในการกล่าวถึงคุณสมบัติของสินค้าจ านวน 
3 ครั้ง คิดเป็นเวลา 0.09 นาที เฉลี่ยจ านวนรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงในการกล่าวถึงคุณสมบัติสินค้า คิด
เป็น 0.3 ครั้ง/ตอน เป็น 0.02% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ (ตอนละ 45 นาที) ใน
ละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อมีสินค้าชนิดเดียวที่กล่าวถึงคุณสมบัติของสินค้า คือ รถยนต์ Chevrolet 
           
 3. การอธิบายวิธีการใช้สินค้า พบรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงในการอธิบายวิธีการใช้งานของสินค้า
จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นเวลา 0.10 นาที เฉลี่ยจ านวนรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงในการอธิบายวิธีการใช้งาน
ของสินค้า คิดเป็น 0.1 ครั้ง/ตอน เป็น 0.02% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่อง   เป็นต่อ (ตอน
ละ 45 นาที) ในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อพบว่า มีการอธิบายวิธีการใช้งานของสินค้าเพียงครั้งเดียว คือ 
อธิบายการใช้งานโหมดประหยัดแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ Samsung    สรุปรวม
พบรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงจ านวน 148 ครั้ง คิดเป็น 82.01 นาที เฉลี่ยพบ 16.44 ครั้ง/ ตอน คิดเป็น 
20.25% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ (ตอนละ 45 นาที) พบการปรากฏของตรา
สินค้ามากท่ีสุด รองลงมาการกล่าวถึงคุณสมบัติของสินค้าและการอธิบายวิธีการใช้สินค้า ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ศึกษารูปแบบส่ือโฆษณาแฝงท่ีปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ             
 รูปแบบสื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อจ านวน 9 ตอน พบรูปแบบโฆษณา
แฝงทั้งหมด 6 รูปแบบ ดังนี้         
  1. การแฝงภาพกราฟฟิก ผู้วิจัยแบ่งรูปแบบการแฝงภาพกราฟฟิกเป็น 2 ลักษณะ คือ              
การแฝงภาพกราฟฟิกในป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และในมุมจอภาพของตัวอย่างละครช่วงต่อไป                 
พบรูปแบบการแฝงภาพกราฟฟิกจ านวน 53 ครั้ง คิดเป็นเวลา 2.17 นาที เฉลี่ยจ านวนรูปแบบการแฝงภาพ
กราฟฟิก คิดเป็น 5.8 ครั้ง/ตอน เป็น 0.53% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ               
(ตอนละ 45 นาท)ี          
  2. การแฝงสปอตสั้น พบรูปแบบการแฝงสปอตสั้นจ านวน 27 ครั้ง คิดเป็นเวลา 3.30 
นาที เฉลี่ยจ านวนรูปแบบการแฝงสปอตสั้นคิดเป็น 3 ครั้ง/ตอน เป็น 0.81% ของเวลาการออกอากาศ
ละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ (ตอนละ 45 นาท)ี       
  3. การแฝงกับวัตถุ ผู้วิจัยแบ่งการบันทึกออกเป็น 4 ฉากคือ ฉากที่ท างาน ฉากคอนโด          
ฉากมินิมาร์ทและฉากร้านบางบาร์ พบรูปแบบการแฝงกับวัตถุจ านวน 55 ครั้ง คิดเป็นเวลา 71.44 นาที 
เฉลี่ยจ านวนรูปแบบการแฝงกับวัตถุคิดเป็น 6.1 ครั้ง/ตอน เป็น 17.63% ของเวลาการออกอากาศละคร    
ซิทคอมเรื่องเป็นต่อ (ตอนละ 45 นาท)ี        
  4. การแฝงกับบุคคล ผู้วิจัยแบ่งการบันทึกออกเป็นการหยิบ/จับสินค้าและการใช้สินค้า         
พบรูปแบบการแฝงกับบุคคลจ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นเวลา 4.51 นาที เฉลี่ยจ านวนรูปแบบการแฝงกับบุคคล
คิดเป็น 1 ครั้ง/ตอน เป็น 1.11% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ (ตอนละ 45 นาที) 
  5. การแฝงกับเนื้อหา ผู้วิจัยแบ่งการบันทึกออกเป็นการกล่าวถึงคุณสมบัติของสินค้าและ
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อธิบายวิธีการใช้สินค้า พบรูปแบบการแฝงกับเนื้อหาจ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นเวลา 0.19 นาที เฉลี่ยจ านวน
รูปแบบการแฝงกับเนื้อหาคิดเป็น 0.5 ครั้ง/ตอน เป็น 0.04%  ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่อง
เป็นต่อ (ตอนละ 45 นาท)ี         
 รวมพบโฆษณาแฝงทั้ง 5 รูปแบบทั้งสิ้น 148 ครั้ง คิดเป็น 82.41 นาที เฉลี่ยพบ 16.4 ครั้ง/ตอน   
คิดเป็น 20.35% ของเวลาการออกอากาศละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ (ตอนละ 45 นาท)ี   
  6. การแฝงนักแสดง ศิลปินและเพลงภายใต้สังกัดบริษัท ซีนาริโอ จ ากัด โดยการ                
น านักแสดงมาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญและเพลงที่เปิดหรือเพลงที่นักแสดงน ามาร้องเล่นกันตามบทของ 
เรื่องและยังใช้เพลงในตอนจบของละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 

ส่วนที่ 3 ศึกษาขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ 
 ขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อสามารถแบ่งเป็น           
3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง 2. ผู้ผลิตสินค้าก าหนดทิศทางของรูปแบบโฆษณา
แฝง และ3. ผู้เขียนบทละครเขียนบทให้เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณาแฝง   
 เริ่มจากขั้นตอนแรกคือการที่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ผลิตละครซิทคอมพูดคุยกันเพ่ือเลือกรูปแบบ
โฆษณาแฝง โดยที่ผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้เลือกรูปแบบโฆษณาแฝงด้วยตนเองว่าต้องการรูปแบบโฆษณาแฝง
รูปแบบใดให้เหมาะสมกับสินค้าของตนเอง       
 ขั้นตอนที่สองผู้ผลิตสินค้าจะต้องก าหนดทิศทางของรูปแบบโฆษณาแฝงว่าอยากให้สินค้าตนเองสื่อ
ออกมาประมาณไหน จะต้องให้เห็นสินค้าในลักษณะใดบ้าง ให้พูดถึงสินค้าอย่างไร ให้ใครเป็นผู้ใช้สินค้า
หรือกล่าวถึงสินค้านั้น         
 ขั้นตอนที่สามผู้เขียนบทละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อจะต้องน ารูปแบบโฆษณาแฝงที่ผู้ผลิตสินค้าเลือก
มาใส่ในบทละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อโดยที่จะต้องเขียนเรื่องราวและเหตุผลใส่เข้าไปในบทให้เหมาะสมกับ
รูปแบบโฆษณาแฝงที่ผู้ผลิตสินค้าเลือกไว้ โดยเชื่อมโยงระหว่างการโฆษณาแฝงและ         บทละครให้มี
ความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกัน 
 

อภิปรายผล           

 ส าหรับรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงนั้นพบว่า รูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละคร         
ซิทคอมเรื่องเป็นต่อมีทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. การปรากฏของตราสินค้า 2. การกล่าวถึงคุณสมบัติ และ
3. การอธิบายวิธีการใช้สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Vollmer (1994) กล่าวว่า การโฆษณาแฝง
สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) การโฆษณาแฝงด้วยการใช้ภาพหรือตราสินค้าเป็นการใช้เวลาเพียง
ช่วงสั้นๆในแต่ละตอนแต่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ 2) การโฆษณาแฝงด้วยการใช้ค าพูดสามารถดึงดูดผู้ชมได้
แม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้ดูหน้าจอตลอดเวลาแต่ยังสามารถได้ยินเสียงของสินค้าที่กล่าวถึง และ3) การโฆษณาแฝง
ด้วยการใช้งานนับว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและได้รับการยกย่องว่าเป็นการโฆษณาแฝงที่จะช่วย
ทั้งด้านการเปิดรับภาพและเสียง       . 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

 นอกจากรูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝงแล้วยังมีรูปแบบสื่อโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่อง
เป็นต่อ ประกอบด้วย 6 รูปแบบ โดยที่ 5 รูปแบบนั้น ได้แก่ 1.การแฝงภาพกราฟฟิก 2. การแฝงสปอตสั้น 
3. การแฝงกับวัตถุ 4. การแฝงกับบุคคล และ5. การแฝงกับเนื้อหา ซึ่งทั้ง 5 รูปแบบนี้สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการโฆษณาแฝงของ ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2552) กล่าวว่า รูปแบบโฆษณาแฝงที่ปรากฏให้เห็น
ชัดเจนในละครซิทคอมปัจจุบันมีทั้งหมด 5 วิธีหลัก ได้แก่ การแฝงภาพกราฟฟิก การแฝงสปอตสั้น   การ
แฝงกับวัตถุ การแฝงกับบุคคลและการแฝงกับเนื้อหา และยังสอดคล้องแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง แบรนด์
ด้วยความบันเทิงโดยการใช้แบรนด์ตนเองสื่อสารภาพลักษณ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเชื่อมโยงเข้ากับ
รายการทีวี อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้ยังพบอีกหนึ่งรูปแบบสื่อโฆษณาแฝง คือ การแฝงนักแสดง ศิลปินและเพลง
ภายใต้สังกัดบริษัท ซีนาริโอ จ ากัด ซึ่งเป็นข้อค้นพบส าคัญที่แตกต่างจากงานวิจัยอ่ืน สอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ของ กิตติ เชี่ยววงศ์สกุล กล่าวว่า ที่มีการพูดถึงศิลปิน เพลงในค่ายของตัวเองนั้นเพ่ือเป็นการโปร
โมตเพลงในค่ายด้วยและถ้าไปเอาของค่ายอ่ืนมาลงก็อาจจะโดนฟ้องร้องได้ คือ ละครมีเพลงลง ศิลปินได้
การโปรโมตเป็นการเอ้ือกันของศิลปินและละคร ทั้งนี้การใส่รูปแบบโฆษณาแฝงลงไปในละครซิทคอมต้องมี
ขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง โดยขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าในละครซิทคอม
เรื่องเป็นต่อ แสดงตามภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มจากขั้นตอนแรกคือการที่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ผลิตละครซิทคอมพูดคุยกันเพ่ือเลือกรูปแบบ
โฆษณาแฝง โดยที่ผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้เลือกรูปแบบโฆษณาแฝงด้วยตนเอง ขั้นตอนที่สองผู้ผลิตสินค้าจะต้อง
ก าหนดทิศทางของรูปแบบโฆษณาแฝงว่าอยากให้สินค้าตนเองสื่อออกมาประมาณไหน จะต้องให้เห็นสินค้า
ในลักษณะใดบ้าง และขั้นตอนที่สามผู้เขียนบทละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อจะต้องน ารูปแบบโฆษณาแฝงที่
ผู้ผลิตสินค้าเลือกมาใส่ในบทละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อโดยที่จะต้องเขียนเรื่องราวและเหตุผลใส่เข้าไปในบท
ให้เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณาแฝงที่ผู้ผลิตสินค้าเลือกไว้ โดยเชื่ อมโยงระหว่างการโฆษณาแฝงและบท
ละครให้มีความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนกัน ซึ่งสอดคล้องกับส่วนหนึ่งในงานวิจัยของ Zhiwen Du กล่าวว่า 
ตามกฎหมายปี 2000 และการโฆษณาแฝงที่ใส่ลงไปในภาพยนตร์หรือละครที่มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ทุก
วันนั้น การโฆษณาแฝงสามารถมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทางเลือกของผู้โฆษณา ตัวอย่างเช่น          

1. ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง  

2. ผู้ผลิตสินค้าก าหนดทิศทางของรูปแบบ   
โฆษณาแฝง  

3. ผู้เขียนบทละครเขียนบทให้เหมาะสมกับรูปแบบ
โฆษณาแฝง 
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ผู้โฆษณาสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงใส่ลงไปในภาพยนตร์หรือละครผ่านทางการเป็นผู้สนับสนุนพ้ืน
หลังของฉากหรือการใช้งานของสินค้าโดยนักแสดง ประโยชน์ของการใส่โฆษณาแฝงลงไปภาพยนตร์หรือ
ละครนั้นสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้หากสินค้านั้นนักแสดงเป็นผู้ใช้งาน และเป็นไปตาม
ขั้นตอนการสร้างบทละครซิทคอมโดยการใส่รูปแบบโฆษณาแฝงลงไปในเนื้อหาละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อ
นั้นต้องขึ้นอยู่กับบทละคร โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร บทสนทนาและมุขตลกในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อที่
จ าเป็นต้องเลือกรูปแบบโฆษณาต่างๆให้สามารถสอดแทรกไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของละครซิทคอมเรื่องเป็น
ต่อได้อย่างเหมาะสม    

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา         
 1. ผู้ผลิตละครซิทคอมควรหารูปแบบโฆษณาแฝงใหม่ที่ไม่ซ้ าจากตอนต่างๆที่เคยใช้ไปแล้ว เช่น 
เปลี่ยนการวางต าแหน่งสินค้าสลับกันไปในแต่ละตอนเพื่อให้ผู้บริโภคไม่เกิดความรู้สึกร าคาญหรือเบื่อหน่าย
เมื่อพบเห็นโฆษณาแฝงต่างๆ        
 2. ผู้ผลิตละครซิทคอมมีข้อจ ากัดหลายประการในการน าเสนอรูปแบบโฆษณาแฝงให้เหมาะสมกับ
สินค้า เช่น สินค้าที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ตัวละครหรือการบอกคุณสมบัติเกินจริงที่ไม่สามารถโฆษณาได้ 
ผู้ผลิตละครซิทคอมจึงควรก าหนดประเภทสินค้าและรูปแบบโฆษณาแฝงที่ไม่สามารถโฆษณาได้ให้กับผู้ผลิต
สินค้าทราบก่อนที่ผู้ผลิตสินค้าจะตัดสินใจเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงเพ่ือเป็นระเบียบสัญญาของการเลือก
รูปแบบโฆษณาและเป็นประโยชน์ต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป       
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อเรื่องเดียวเท่านั้นส าหรับการศึกษา
ครั้งต่อไปควรศึกษาละครซิทคอมหลายๆเรื่องเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบโฆษณาแฝงที่ปรากฏในแต่ละเรื่องว่า
มีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรและใช้รูปแบบโฆษณาอย่างไรบ้าง    
 2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในด้านรูปแบบโฆษณาแฝงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส าหรับการศึกษา
ครั้งต่อไปควรศึกษาจุดเด่นหรือจุดด้อยของรูปแบบโฆษณาแฝงที่ปรากฏด้วยเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้
รูปแบบโฆษณาแฝงของผู้ผลิตละครในโอกาสต่อไป       

 3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝง รูปแบบสื่อโฆษณาแฝงและขั้นตอนการ
เลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าที่ปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อเป็นการศึกษาเพียงด้านผู้ส่งสารคือ 
ผู้ผลิตละครซิทคอมเท่านั้นส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาให้ครบทุกด้าน เช่น  ด้านผู้ซื้อโฆษณา ด้าน
ผู้ผลิตละครซิทคอม ด้านผู้รับสารควบคู่กันไปหรืออาจศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อยอดขาย  
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