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กลยุทธ์การวางตราสินค้า (Product Placement) ในละครซิทคอม 
Strategy Brand Product Placement in sitcom 

ปรภัต จูตระกูล1 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ยังคงเป็นทิ่นิยมเพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจ านวน
มากในเวลาเดียวกัน แต่การให้ผู้ชมนั่งชมโฆษณาเป็นเรื่องที่เหนือการควบคุม เนื่องจากรีโมท
คอนโทรลเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ผู้ชมเปลี่ยนช่องสัญญาณเพ่ือเลี่ยงการรับชมโฆษณาระหว่าง
ช่วงรายการ อีกทั้งการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต และการรับชมทีวีออนไลน์ ท าให้การกดข้ามโฆษณา
และรับชมย้อนหลังเป็นเรื่องที่สะดวกสบายดังนั้นการผสานโฆษณาให้เป็นเนื้อเดียวกับรายการคือ
ทางออกที่นักโฆษณานิยมใช้ หรือที่นิยมเรียกกันว่า การวางตราสินค้าในรายการ (Product 
Placement) 
 การวางตราสินค้าพบเห็นได้ทั้งในภาพยนตร์ ละคร และรายการ เป็นการวางสินค้าให้
ปรากฏแทรกอยู่กลางเนื้อหาโดยมีรูปแบบที่หลากหลาย ท าให้ผู้ชมเห็นตราสินค้า หรือการสาธิต
วิธีการใช้ผ่านเนื้อหารายการนั้นๆ และเรียกได้ว่าเป็นการโฆษณาที่ผู้ชมไม่สามารถเลี่ยงการรับชม
ได้ โดยประเภทของการวางตราสินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ การวางตราสินค้าผ่านกราฟิก การวางตรา
สินค้าผ่านสปอตสั้น การวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานที่ การวางตราสินค้ากับบุคคล และการ
วางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา 
 การวางตราสินค้าในละครซิทคอมถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องด้วยฉากอันหลากหลายของ
ละครซิทคอมท าให้ฉากร้านค้าถูกออกแบบมาให้รองรับกับการวางสินค้าที่หลากหลายท าให้ผู้ชมไม่
รู้สึกว่าก าลังรับชมโฆษณาอยู่ ซ่ึงกลยุทธ์ในการวางตราสินค้ามีทั้งสิ้น 4 รูปแบบ ดังนี้ 1. การจัดวาง
ขั้นพ้ืนฐาน (Basic placement) 2. การจัดวางแบบยกระดับ (Enhanced placement) 3. การ
จัดวางแบบผสมผสาน ( Integrated placement) 4. การผนวกสินค้าเข้ากับรายการ 
(Programming)  
 

ค าส าคัญ:  การวางตราสินค้า, ละครซิทคอม, โฆษณา
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Abstract 

 Advertising on television is still the most popular because it can reach a 
lot of consumers in the same time. Remote controller is a key that makes 
audiences change channels to avoid watching advertisement, so that beyond our 
control that the audiences will not watch our ads. The Internet and TV online 
makes it comfortable to jump and skip the ads. Therefore the merge of advertising 
included a part of TV program is a better solution for advertiser and it was called 
“Product Placement”. 
 Product Placement appears in films, series and TV programs. The product 
insert in content with diverse patterns. Allowing the audience to see the brand or 
to demonstrate how to use a content item. So that the audience can not away to 
watch it. The type of Product Placement are as follows: Product Placement 
through graphics, Product Placement through short spot, Product Placement 
through a brand object or a place, Product Placement through a person and 
Product Placement as part of the content.  
 Product Placement in sitcom is usual. There are many of sitcom scenes 
that was designed for compatible with the products in range. Audiences will not 
feel like they are watching advertisement. Strategy of Product Placement are four 
ways: 1. Basic placement        2. Enhanced placement 3. Integrated placement 4. 
Programming) 
 
Keywords: Product Placement, Sitcom, Advertising 
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บทน า 

 สื่อโทรทัศน์ ถือเป็นสื่อที่ดีที่สุดส าหรับการโฆษณา เพราะมีทั้งภาพและเสียง รวมถึงการใช้
เทคนิคสีสัน ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้โฆษณาสามารถสร้างงานที่สร้างสรรค์และดึงดูดใจได้มากกว่า
สื่อประเภทอ่ืน (Belch, G.,    & Belch, M., 2015) อย่างไรก็ตามการเปิดรับสื่อโทรทัศน์นั้น
ควบคุมได้ยาก เพราะผู้ชมสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณ เปลี่ยนช่องรายการ หรือกดข้ามโฆษณาได้
ทุกขณะ (Williams, K., Petrosky, A., Hernandez, E., & Page, R., 2011) และถือเป็น
พฤติกรรมการเลี่ยงรับชมโฆษณาในยุคแรก ต่อมาคือการเกิดขึ้นของเครื่องบันทึกรายการโทรทัศน์
ในระบบดิจิทัล ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกดูรายการใด เวลาใดก็ได้ อีกทั้งยังสามารถข้ามเนื้อหา
ในส่วนของโฆษณาได้อีกด้วย (ธาม เชื้อสถาปนศิริ , 2552) ประกอบกับอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามี
บทบาทในการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง ท าให้การโฆษณาคั่นระหว่างรายการกลายเป็นสิ่งที่
เลี่ยงได้อย่างง่ายดาย 
 ผลส ารวจของ BIGresearch (อ้างถึงใน กิตติพงษ์ ศศะนาวิน, 2553) ต่อพฤติกรรมของผู้
ที่ชมรายการโทรทัศน์และมีโฆษณาปรากฏขึ้น พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 41.2 จะเปลี่ยนไปช่องอ่ืน 
ร้อยละ 33.5 จะพูดคุยและท ากิจกรรมอย่างอ่ืน และมีเพียงร้อยละ 5.5 ที่รับชมโฆษณาทาง
โทรทัศน์ สอดคล้องกับค ากล่าวของ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553) ว่า
การที่ผู้ชมเปลี่ยนช่องเมื่อมีโฆษณา ท าให้นักโฆษณาต้องพยายามหาวิธีที่จะท าให้ผู้บริโภคได้รับ
ข่าวสารในรูปแบบใหม่ ๆ Product Placement หรือการวางตราสินค้าในรายการ เป็นรูปแบบ
การโฆษณาที่ท าหน้าที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ ท าให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการ
เปิดรับได้ยาก อีกท้ังการวางตราสินค้าใน ภาพยนตร์, รายการโทรทัศร์, วิดีโอเกม, วิดีโอคลิป และ
หนังสือ มีมูลค่าถูกกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม (Chitu, I., & Tecau, 
A., 2010) 
 รายการโทรทัศน์ที่ปรากฏอยู่เกือบทุกสถานีของประเทศไทยคือ รายการละคร และการ
รับชมละครถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนไทยกว่าครึ่งประเทศท าอยู่อย่างเป็นประจ า (กาญจนา แก้วเทพ , 
2536) ละครโทรทัศน์มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือละครซิทคอม (Situation 
Comedy) หรือละครตลกสถานการณ์ ที่มีความแตกต่างจากละครประเภทอ่ืน ทั้งในรูปแบบและ
เนื้อหาการน าเสนอ อันเป็นเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาล้อเลียน (ปนัดดา ธนสถิตย์ , 2531 
อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) การวางตราสินค้าในละครซิทคอมเห็นได้ชัดเจนมากกว่า
ละครโทรทัศน์ ด้วยองค์ประกอบของฉากที่เอ้ือต่อการวางให้เห็นตราสินค้า ท าให้การผสานเป็น
เนื้อเดียวระหว่างสินค้าและเนื้อหาของละครเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล และในละครซิทคอมยังมี
รูปแบบและกลยุทธ์ที่หลากหลายท าให้การวางตราสินค้าในละครซิทคอมจึงเป็นที่นิยม 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ความหมายของละครซิทคอม 
 ละครซิทคอม หรือ Sitcom เป็นละครแนวสนุกสนาน มีลักษณะล้อเลียนสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนและจบในตอนแต่ใช้นักแสดงชุดเดิมกับบทบาทเดิม ค าว่า Sit มาจากค าว่า Situation ส่วน
ค าว่า com มาจากค าว่าComedy เมื่อรวมกันจึงหมายความว่า “ตลกสถานการณ์” ซึ่งหมายถึง
ความตลกขบขันที่มีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อแยกค าว่า Situation และค าว่า Comedy จะ
หมายความดังนี้ (ปนัดดา ธนสถิตย์, 2531 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
 Situation แปลว่า สถานการณ์ คือประเด็นที่น ามาล้อเลียนให้เกิดความสนุกสนานมักเป็น
สถานการณ์ที่จะสร้างปมปัญหาต่อไปได้ในอนาคต อาจเป็นปัญหาที่ค้างคาในเนื้อเรื่องตอนก่อน 
หรือการสร้างปัญหาใหม่เพ่ือสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่อง สถานการณ์ที่อาจน ามาเป็นเรื่องล้อเลียนมี
ทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวกับบ้าน ที่ท างาน รอยต่อระหว่างบ้านกับที่ท างาน และความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวแบบใหม่ (กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้ร่มไม้ชายคาเดียวกัน แต่ไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูก อาจ
เป็นญาติ หรือเพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ) 
 Comedy แปลว่า ความตลกขบขัน ถือเป็นเอกลัษณ์ส าคัญอย่างหนึ่งละคร Sitcom ท่าที
ที่ตัวละครมตี่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือวิกฤตการณ์อะไรก็ตาม จะต้องออกมา
แนวตลกขบขันล้อเลียนเสียดสี ละครซิทคอมอาจมีสถานการณ์เดียวกับที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์หรือ
ละครทั่วไป แต่จ าเป็นต้องมีลักษณะ Comedy สอดแทรกด้วย 
 อย่างไรก็ตามละครซิทคอมถูกจัดเป็นรายการประเภทความบันเทิง เช่นเดียวกับรายการ
ทอร์คโชว์หรือวาไรตี้ แต่ 2 คุณลักษณะเด่นของละครซิทคอมที่ขัดแย้งกันเองคือ ลักษณะที่เป็นสิ่ง
ต่อเนื่อง อันได้แก่ ตัวละคร อุปนิสัย ฉาก และลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่เนื้อเรื่องในแต่ละครั้ง 
รวมถึงตัวละครรับเชิญ อันเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความแปลกใหม่และท าให้คนดูติดตาม 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการวางตราสินค้า (Product Placement) 
 ค าว่า Product Placement ได้มีผู้แปลความหมายเอาไว้มากมาย เช่น การโฆษณาแฝง 
การแฝงโฆษณาแบบเนียน การวางตราสินค้า ฯลฯ อย่างไรก็ตามค าว่า แฝง หมายถึง หลบ, แอบ, 
ซ่อน, เร้น, เคลือบคลุม และที่ซ่อนเร้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต, 2554) ท าให้มีความหมายที่
ไม่เหมาะสมและผิดเพ้ียนจากความหมายเดิม อีกทั้งค าว่า Product แปลว่า ผลิตภัณฑ์ และ 
Placement แปลว่า จัดวาง จึงขอใช้ค าว่า การวางตราสินค้าในการสื่อถึงค าว่า Product 
Placement แทนค าว่า โฆษณาแฝงเพ่ือความหมายที่ตรงตัว และเข้าใจง่าย 
 ส านักงาน กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2555) ได้ให้ความหมายของการวางตราสินค้าเอาไว้ว่า โฆษณาที่แทรกเข้า
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ไปในส่วนที่เป็นเนื้อหารายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว ละคร สารคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิตี้ 
ฯลฯ เป็นความตั้งใจของผู้ผลิตรายการและเจ้าของสินค้า โดยมีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนๆ เพื่อผลทางธุรกิจ การวางตราสินค้าเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งข้อมูลสู่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่าง 
ๆ อย่างแนบเนียน เป้าหมายต่ าสุดคือให้ผู้บริโภค “มองเห็นสินค้า” 
 กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553) ได้ให้ความหมายของการวาง
ตราสินค้าเอาไว้ว่า เป็นการวางสินค้าเข้าไปปรากฎบนรายการ ละคร รวมถึงภาพยนตร์ เป็น
รูปแบบการโฆษณาท่ีท าให้ยากแก่ผู้บริโภคจะหลีกเลี่ยง  
 เสรี วงษ์มณฑา (2546) ให้ความหมายของการวางตราสินค้าเอาไว้ว่า เป็นการสอดแทรก
สินค้า หรือลักษณะของสินค้าเข้าไปในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาของโฆษณา เพ่ืออธิบายสินค้าให้ผู้บริโภค
ซึมซับและรับเข้าไปอย่างเนียนที่สุด 
 จากการให้ความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการวางตราสินค้าคือ โฆษณาที่แทรกอยู่
ในเนื้อหาของรายการ ละคร และภาพยนตร์ ด้วยความตั้งใจของผู้ผลิตรายการที่จงใจให้ผู้บริโภค
ซึมซับโฆษณาอย่างแนบเนียนที่สุด อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปัจจุบันมีช่องสัญญาณโทรทัศน์
มากมาย และท าให้เกิดพ้ืนที่ส าหรับการโฆษณาเพ่ิมมากขึ้น แต่รีโมทคอนโทรลยังคงเป็นปัญหา
หลักเพราะผู้บริโภคไม่สนใจที่จะรับชมโฆษณา ท าให้นักโฆษณาต้องพยายามหาวิธีที่จะท าให้ผู้ชม
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ โดยการวางสินค้าแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหา
รายการ 
 

ประเภทของการวางตราสินค้า 
 การวางตราสินค้าสามารถแบ่งได้หลายประเภท อาจมีได้ทั้งภาพและเสียง พบได้ใน
รายการทั่วไป หรืออาจพบได้ในรูปแบบละคร ภาพยนตร์ หรือมิวสิควิดีโอ และปรากฏในรูปแบบที่
หลากหลาย รวมถึงละครซิทคอม ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2552) ได้จ าแนกรูปแบบของสื่อในการวาง
ตราสินค้าที่ปรากฏเอาไว้ดังนี้ 
 1. การวางตราสินค้าผ่านกราฟิก เป็นการสร้างโดยใช้กราฟิกภาพนิ่งโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การแฝงภาพกราฟฟิกในป้ายโฆษณาขนาดใหญ่อันเป็นสื่อโฆษณาที่มี
ขนาดใหญ่ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง พบเห็นบ่อยในละครซิทคอมในช่วงการ
เปลี่ยนฉากสถานที่หรือเปลี่ยนช่วงเวลา เห็นเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนดาดฟ้าของตึกโดยมี
กราฟิกขึ้นภาพตราสินค้าอย่างชัดเจน อีกหนึ่งรูปแบบคือการปรากฏของตราสินค้าในมุมจอภาพ
ของตัวอย่างละครช่วงต่อไป หรือในระหว่างเนื้อเรื่องแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือฉากใน
เรื่อง 
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ภาพที่ 1 การจัดวางผ่านกราฟิกรูปแบบที่ 1    ภาพที่ 2 การจัดวางผ่านกราฟิกรูปแบบที่ 2 

 
ภาพที่ 3 การจัดวางผ่านกราฟิกรูปแบบที่ 2 

 
 2. การวางตราสินค้าผ่านสปอตสั้น เป็นการปรากฏก่อนเข้าช่วงรายการในแต่ละช่วงเป็น
เสียงของผู้บรรยายที่เอ่ยถึงสรรพคุณของสินค้า หรือชื่อของสินค้าประเภทนั้น หรือปรากฏเป็นภาพ
ตราสินค้าขนาดใหญ่ หรืออาจปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของสปอตโฆษณาสินค้าดังกล่าว อาจใช้เพียง
เสียงของผู้บรรยายหรือไม่มีเสียงก็ได้ พบเห็นได้บ่อยหลังจากจบช่วงรายการหรือหลังจากจบสปอต
เข้ารายการ รวมถึงช่วงคั่นของรายการ เช่น “ช่วงนี้สนับสนุนโดย ... หรือสนับสนุนโดย ...” พบ
เห็นน้อยในละครซิทคอม 

 
ภาพที่ 4 – 5 การจัดวางผ่านสปอตสั้นก่อนเข้าเนื้อหารายการ 

 
 3. การวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานที่ โดยวางสินค้าหรือลักษณะของสินค้าที่มี
ลักษณะเป็นสิ่งของหรือแผ่นป้ายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรายการ การวางสิ่งของประกอบบนโต๊ะ
พิธีกร โดยตราสินค้าประกอบอยู่ด้วยในลักษณะที่กล้องสามารถให้ผู้ชมรายการมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน พบมากในละครซิทคอมโดยปรากฏเป็นสินค้าบนชั้นวางในร้านขายของช า ในต าแหน่ง
สายตาที่เห็นได้ชัดเจน หรือปรากฏเป็นป้ายโฆษณาบริเวณฉากหลังของเนื้อเรื่อง เช่น ป้ายรถเมล์ 
โปสเตอร์โฆษณาสินค้าหรือประชาสัมพันธ์การแสดงละคร เวทีรวมถึงสถานที่ ร้านอาหาร 
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โรงพยาบาลที่ปรากฏในรูปแบบของฉากหรือสถานที่อันเป็นเนื้อหาของรายการโดยแสดงให้เห็นถึง
ป้ายชื่อสถานที่อย่างชัดเจน 

 
  ภาพที่ 6 การจัดวางวัตถุในร้านค้า ภาพที่ 7 การจัดวางตราสินค้ากับสถานที่ 

 
 4. การวางตราสินค้ากับบุคคล เป็นการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือมีความสัมพันธ์กับตัว
บุคคลในรายการ เช่น ปรากฏตราสินค้าบนเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่ตัวละครหรือพิธีกรใส่ หรือ
มีส่วนสัมพันธ์กับสินค้าโดยแบ่งออกเป็นการหยิบ การจับสินค้า การใช้สินค้า โดยไม่มีการกล่าวถึง
คุณสมบัติของสินค้านั้น ๆ พบเห็นได้บ่อยในละครซิทคอมในรูปแบบของเสื้อที่ปรากฏโลโก้สินค้า
หรือบริการอย่างชัดเจน รวมไปถึงเสื้อกันเปื้อนของตัวละครที่รับบทเป็นเจ้าของร้านขายของ และ
มักสวมใส่ตลอดท้ังเรื่องเพ่ือแสดงออกถึงบุคลิกส่วนตัวของตัวละครนั้น ๆ 

 

 
ภาพที่ 8 การจัดวางตราสินค้ากับบุคคล 

 
 5. การวางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา อาจมาในรูปแบบบทละคร หรือสริปต์
พิธีกร เช่น การสนับสนุนช่วงรายการ การสนับสนุนรางวัลโดยบอกที่มาที่ไปว่ารางวัลนี้เป็นรางวัล
ที่มีสินค้ารายใดเป็นผู้สนับสนุน ผ่านการหยิบจับ การบอกชื่อสินค้า การบอกสรรพคุณ การพูด
สโลแกนสินค้า การอธิบายวิธีการใช้สินค้า รวมไปถึงการแจ้งให้ทราบว่าชุดพิธีกรได้รับการ
สนับสนุนมาจากแหล่งใด รวมไปถึงผลงานของศิลปินในเครือเดียวกัน 
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ภาพที่ 9 การจัดวางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา 

 
 อย่างไรก็ตาม นิตยสาร Positioning (2551) ได้ลงส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์จาก สุรพล 
พีรพงศ์พิพัฒน์ จัดการฝ่ายการตลาดเอ็กแซ็กท์ เอาไว้ว่า การวางตราสินค้าในละครซิทคอมเมื่อ
แบ่งตามรูปแบบของเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 แบบดังนี้ 
  1. Product Placement คือการวางสินค้าเฉยๆ 
  2. Product Movement คือการให้ตัวละครหยิบจับสินค้านั้น ๆ 
  3. Product Experience คือการให้ตัวละครพูดถึงคุณสมบัติของสินค้า 
 อีกทั้งการถ่ายท าละครซิทคอมที่มีการวางบทให้การวางตราสินค้าเป็นจุดเด่น จะต้อง
ก ากับให้นักแสดง แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ และอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงมากที่สุด 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐชุดา      ตันเจริญ และอุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2558) ที่พบว่า 
รูปแบบเนื้อหาการวางตราสินค้าท่ีปรากฏในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อมีทั้งหมด 3 ลักษณะ โดยพบ
การปรากฏของการวางตราสินค้ามากที่สุด รองลงมาคือการกล่าวถึงคุณสมบัติ และการอธิบาย
วิธีการใช้สินค้า 
 จากผลการวิจัยของจิตติมา บุญเรือง (2553) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบรูปแบบ
การวางตราสินค้าในละครซิทคอมในระดับปานกลาง ได้แก่ การพูดเก่ียวกับสินค้า และบริการ การ
วางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งของฉากหน้า ฉากหลัง และฉากร้านขายของช า การที่นักแสดง
อธิบายหรือสาธิตคุณสมบัติของสินค้าการน าเสนอสินค้าและบริการโดยตัวละครหลัก รวมไปถึง
ความชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางและวิธีที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มตัวอย่างคือ 
การใช้นักแสดงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณา นอกจากนี้การที่นักแสดงหยิบ จับ ถือ หรือสาธิต
การใช้งานของสินค้ายังเป็นอีกวิธีในการสร้างความสนใจแก่ผู้ชมได้โดยไม่ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด 
เพราะผู้ชมจะรู้สึกว่าการใช้สินค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่อง สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ 
ถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Positioning (2551) เอาไว้ว่า สินค้าทุกอย่างมี
ยี่ห้อ เอามาในละครต้องท าให้เนียน อย่างไรก็ตามผลการวิจัยของต่อตระกูล อุบลวัตร (2556) 
พบว่า ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ว่ามีการวางตราสินค้าในละคร แต่ยังสามารถรับชมได้เพราะค่อนข้าง
แนบเนียนกับเนื้อเรื่อง แต่ไม่ปรารถนาให้มีการวางตราสินค้ามากเกินไป เพราะจะเกิดการปฏิเสธ
หรือต่อต้านสินค้าหรือบริการที่ใช้กลยุทธ์การวางตราสินค้าในละครได้ 
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กลยุทธ์การวางตราสินค้า (Product Placement) 
 การวางตราสินค้าในภาพยนตร์ ละคร รายการ วิดีโอเกม รวมถึงหนังสือ มีค่าโฆษณาที่ถูก
กว่าการโฆษณาโดยตรง และมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อค านึงถึงความอ่ิมตัวของโฆษณาที่ปัจจุบัน
สามารถเลี่ยงการรับชมได้ (Chitu, I., & Tecau, A., 2010) อย่างไรก็ตาม การวางตราสินค้าถูก
จัดแบ่งให้มีสองแกนหลักโดยDahlen, M., Lange, F. & Smith, T., (2010) คือ การวางสินค้าโดย
ควบคุมการปรากฏได้สูงหรือการปรากฏตราสินค้าอย่างชัดเจนโจ่งแจ้ง และการวางสินค้าที่ผสาน
กับเนื้อหาได้แนบเนียนหรือการเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อเนื้อหา โดยจ าแนกออกเป็นสี่ระดับดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Sheehan, Bartel and Aibing (2005, หน้า 79-91) อ้างถึงในDahlen, M., 
Lange, F. 
& Smith, P. (2010, หน้า. 412) 
 
 1. การจัดวางขั้นพื้นฐาน (Basic placement) เป็นการน าเสนอตราสินค้าอย่างไม่มี
ความตั้งใจมาก และไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่อง อาจมาในรูปแบบของฉากประกอบ สินค้าตามชั้น
วางของ ป้ายข้างถนน หรือแม้กระท่ังอาหารที่ตัวละครรับประทาน หากน ามาเปรียบเทียบกับแกน
หลักของกลยุทธ์จะได้ความหมายว่าระดับนี้สามารถควบคุมการปรากฎของตราสินค้าได้น้อย และ
ไม่ได้เป็นส่วนส าคัญของเนื้อหา กล่าวคือ การที่ตัวละครหยิบสินค้าข้ึนมาหรือเพียงแค่เดินผ่าน อาจ
ปรากฏตราสินค้าเพียงชั่วครู่ และการปรากฎนั้นไม่ได้ส าคัญกับเนื้อหาของเรื่อง อาจไม่มีฉาก
ดังกล่าวก็สามารถด าเนินเรื่องต่อไปได้ สอดคล้องกับการวางตราสินค้าในละครซิทคอม เนื่องจาก
การจัดวางสินค้าให้เป็นองค์ประกอบของฉากร้านขายของช าไม่ได้มีส่วนส าคัญกับเนื้อหาของเรื่อง 

ต ำ่ 

สินค้าผสานเป็นหนึ่งเดียวกับรายการ สินค้าเป็นแกนหลักของรายการ 

การวางสินค้าแบบไม่ทางการ การวางสินค้าแบบโดดเด่น 

สูง 
การจัดวางแบบผสมผสาน 
(Integrated placement) 

การผนวกสินค้าเข้ากับรายการ 
(Programming) 

การจัดวางขั้นพื้นฐาน 
(Basic placement) 

การจัดวางแบบยกระดับ 
(Enhanced placement) 

การผสานเข้ากับรายการ 
การควบคุมการปรากฎ 

ต ำ่ สูง 
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เพียงแต่ช่วยให้ฉากดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากการวางสินค้าในร้านขายของช าไม่
จ าเป็นต้องปรากฏตราสินค้าอย่างชัดเจน หรืออาจไม่มีสินค้าเลยก็ได้ 
 2. การจัดวางแบบยกระดับ (Enhanced placement) เป็นการน าเสนอตราสินค้า
อย่างโดดเด่นโจ่งแจ้ง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับเนื้อหาของรายการ อาจเป็นการเปิดป้ายชิง
ของรางวัลที่ปรากฏตราสินค้าอย่างชัดเจน มีการเอ่ยถึงชื่อสินค้าอาจรวมถึงคุณสมบัติพิเศษ หรือ
มาในรูปแบบของรางวัลแก่ผู้ชนะในรายการเกมโชว์ อีกทั้งยังสามารถหมุนเวียนผู้สนับสนุนได้ เมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับแกนหลักจะถูกจัดอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมการปรากฏของตราสินค้าได้
มาก แต่ไม่ได้เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อเนื้อหา หากเป็นการเปิดป้ายชิงของรางวัลโดยมีการเอ่ยชื่อ
สินค้าอย่างชัดเจน เป็นการปรากฏแบบตั้งใจให้เห็นตราสินค้าที่ป้ายแต่ไม่ได้ส าคัญกับเนื้อหา 
เพราะหากเปลี่ยนสินค้าก็ยังคงเนื้อหาเอาไว้ได้ พบได้อย่างชัดเจนในช่วงต้นของละครซิทคอม
โดยปราฎเป็นกราฟิกตราสินค้าที่มุมจอ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเป็นการปรากฏที่จงใจให้
ผู้ชมได้เห็น 
 3. การจัดวางแบบผสมผสาน (Integrated placement) เป็นการผสานสินค้าเข้าไป
กับเนื้อหารายการอย่างไม่โจ่งแจ้ง เป็นสินค้าที่มีความส าคัญกับเนื้อหาของรายการ เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับแกนหลักจะถูกจัดอยู่ในระดับที่ควบคุมการปรากฏของตราสินค้าได้น้อย แต่เป็น
ส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อเนื้อหามาก กล่าวคือรายการอาหารที่มีสินค้าเป็นบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปยี่ห้อหนึ่ง 
น ามาใช้ในการปรุงอาหารโดยไม่ได้เจาะจงพูดถึงตราสินค้า เห็นเพียงแค่ชั่วขณะ แต่จะส่งผลต่อ
เนื้อหาของรายการหากไม่ใช้บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูปนี้ 
 4. การผนวกสินค้าเข้ากับรายการ (Programming) เป็นการผลิตรายการเพ่ือการขาย
สินค้าโดยเฉพาะ เช่นรายการขายตรง ที่สามารถควบคุมการปรากฏของสินค้า และเป็นส่วนส าคัญ
หลักของรายการอาจเรียกได้ว่าสินค้าเป็นเนื้อหาหลักเลยก็ว่าได้ ดังนั้นปรากฏอย่างโจ่งแจ้งของ
สินค้าโดยมีทั้งพิธีกรด าเนินรายการที่คอยกล่าวคุณสมบัติของสินค้า จะท าให้ผู้ชมเลี่ยงการรับชม
เนื่องจากมีความชัดเจนในการขายจนเกินไป 
 

กระบวนการรับรู้ของผู้ชมที่มีต่อละครซิทคอม 
ทฤษฎีการรับรู้ 
 จ าเนียร โชติช่วง (2519) ได้กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อคนเราถูกเร้าด้วยสิ่งแวดล้อมจะเกิด
ความรู้สึกจากการสัมผัสโดยอวัยวะรับสัมผัสทั้ ง 7 อันได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย ความรู้สึก
สัมผัสของการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือกล้ามเนื้อสัมผัส และความรู้สึกที่เกิดจากการทรงตัว แต่
ล าพังเพียงแค่ความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสไม่มีความหมายด้วยตัวเอง ผู้รับสัมผัสจะต้องแปล
ความหมายของมันออกมาโดยอาศัยประสบการณ์เดิมการแปลความหมายของความรู้สึกจากการ
สัมผัสจึงเรียกว่า การรับรู้ 
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 การรับรู้ หรือการสัมผัสที่มีความหมาย เป็นการตีความจากการสัมผัสที่ได้รับ ซึ่งการ
ตีความดังกล่าวจะอาศัยประสบการณ์เดิมหรือองค์ความรู้เดิมที่เคยมี ถ้าหากไม่มีความรู้เดิมหรือ
ลืมเรื่องนั้นแล้ว จะไม่มีการรับรู้กับสิ่งเร้าดังกล่าว จะมีเพียงการสัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น อย่างไรก็
ตามเป้าหมายต่ าสุดที่ผู้ผลิตโฆษณาต้องการในการวางตราสินค้าคือการให้ผู้ชมหรือผู้บริโภค
มองเห็นสินค้า (ส านักงาน กสทช., 2555) ดังนั้น กระบวนการรับรู้ของผู้ชมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ผลิต
จะต้องค านึงถึง โดยจ าเนียร ช่วงโชติ (2519) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของกระบวนการรับรู้เอาว่า
จะต้องประกอบไปด้วยการสัมผัสหรืออาการสัมผัส ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเร้าที่มาเร้า การแปล
ความหมายจากอาการสัมผัส และการใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเพ่ือแปลความหมาย 
 1. การสัมผัส หรืออาการสัมผัส อันเป็นกระบวนการรับรู้โดยใช้อวัยวะสัมผัสที่มีอยู่ 
ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย เป็นต้น สอดคล้องกับการให้ความหมายของการวางตราสินค้าว่า
เป้าหมายต่ าสุดที่ผู้ผลิตต้องการ คือการให้ผู้บริโภค “มองเห็นสินค้า” (ส านักงาน กสทช., 2555) 
ดังนั้นการจัดวางสินค้าจ านวนมากบนชั้นวางของในร้านขายของช าจึงพบเห็นประจ าในละครซิท
คอม ถือเป็นการวางตราสินค้าตรงตามเป้าหมายที่ผู้ผลิตต้องการอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กชพรรณ สุดปาน (2556) ที่บอกว่า ผู้ชมส่วนใหญ่รับรู้การวางสินค้าบนชั้นวาง 
และด้วยต าแหน่งการวางสินค้าที่โดดเด่นสามารถมองเห็นได้ทันที 
 2. ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเร้ากับการรับรู้ มนุษย์รับรู้ได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งเร้า
ทั้งหมด เช่น การได้ยินเสียงแมวร้อง ก็รับรู้ได้ว่ามีแมวอยู่ในระแวกใกล้เคียง เมื่อน ามาเทียบกับ
องค์ประกอบของการวางตราสินค้าจะพบได้ว่า ในบทสนทนาระหว่างตัวละครอาจมีการเอ่ยถึง
คุณสมบัติของสินค้า แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่การรับรู้ของผู้ชมสามารถเกิดขึ้นได้ อีกทั้งการเห็นเสื้อผ้าที่
มีตราสินค้าชัดเจน ก็ท าให้ผู้ชมรับรู้ได้ถึงตัวสินค้าที่แท้จริง (พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส , นราทิพย์ ชุติ
วงศ์ และบุษบา วงษ์ชวลิตกุล 2554) 
 3. การแปลความหมายการสัมผัสกับการรับรู้ การรับรู้เป็นการสัมผัสที่มีความหมาย เกิด
จากการมองเห็น ได้ยิน หรือได้กลิ่น ว่าสิ่งนั้นคืออะไร รูปร่างอย่างไร อยู่ทิศทางใด เป็นต้น เป็น
การใส่ความหมายให้กับสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในการรับสัมผัสของเรา ในละครซิทคอมผู้ชม
องค์ประกอบทีท่ าให้เกิดการจดจ าสินค้าคือการจดจ าจากเนื้อ หาละคร (กชพรรณ สุดปาน, 2556; 
อังศุมาลี อรรถเจดีย์ และณฐมน ศรีแก่นจันทร์, 2556) อย่างไรก็ตามผู้ชมไม่ชื่นชอบการวางสินค้า
ที่เนื้อเรื่องพูดถึงสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุเกี่ยวข้อง รวมถึงสินค้าที่ตัวละครร้ายใช้ในละครซิท
คอม เพราะรู้สึกว่าสินค้านั้นมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี (จิตติมา บุญเรือง, 2553) อันเป็นการแปล
ความหมายจากการเข้าใจว่า ตัวละครร้ายไม่ใช่คนดี ท าให้ภาพลักษณ์ไม่ดีตามไปด้วย 
 4. ประสบการณ์เดิมกับการรับรู้ เป็นการตีความหมายของความรู้สึกจากการสัมผัส
เพ่ือให้เป็นการรับรู้ในสิ่งใด เพราะมนุษย์ต้องใช้ประสบการณ์เดิม เพ่ือให้ทราบความหมายของมัน
ควบคู่กันไป เป็นกระบวนการสุดท้ายที่ส าคัญที่สุดที่ผู้จัดละครซิทคอมค านึงถึง เพ่ือกระตุ้น
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ประสบการณ์เดิมของผู้ชมให้เกิดการรับรู้จากการเกิดขึ้นซ้ าซากของสิ่งเร้า โดยใช้ประสบการณ์
จากการรู้จักสินค้าจากรายการโฆษณา และน าการวางตราสินค้ามาตอกย้ าให้ผู้ชมรู้สึกคุ้นเคย และ
คุ้นชินไปพร้อมกัน 
 

แนวโน้มของการวางตราสินค้า (Product Placement) ในอนาคต 
 การเข้ามาของดิจิทัลทีวีในประเทศไทยท าให้ผู้ผลิตละครซิทคอมรายใหญ่อย่างบริษัท จี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด (เดิม บริษัทเอ็กแซ็กท์ จ ากัด) ที่แต่เดิมผลิตละครซิทคอมส่งทางช่อง 3 และ 
9 ท าให้ปัจจุบันถอดละครซิทคอมออกจากช่องต่าง ๆ ออก และน ามาออกอากาศที่ช่องวัน (One) 
เพียงช่องเดียว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระยะเวลาในการออกอากาศต่อ 1 ตอนที่
เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังเกิดละครซิทคอมสั้นเรื่องใหม่ (ฮา in one) ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือขายสินค้า
โดยเฉพาะ โดยเนื้อหาเป็นการน าสินค้ามาเป็นแกนหลักของเนื้อเรื่อง และใช้นักแสดงจากละครซิท
คอมเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว มาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเพ่ือสร้างเนื้อเรื่องสั้น ๆ และสีสันให้กับละคร
ซิทคอม และปิดจบด้วยการโฆษณาสินค้า หรือการวางตราสินค้าที่ให้ตัวละครหรือบุคคลเอ่ยทั้งชื่อ
และสรรพคุณของสินค้าอย่างแนบเนียน ซึ่งเนื้อหาของละครซิทคอมดังกล่าวจะไม่มีการเชื่อมโยง
กับตอนต่อไป โดยมีความยาวเพียง 5 นาที เท่านั้น 
 อย่างไรก็ตามผู้ชมสามารถรับรู้ได้ว่าการมีโฆษณาแฝงในละคร แต่ยังสามารถรับชมได้
เพราะค่อนข้างแนบเนียนกับเนื้อเรื่อง แต่ผู้ชมก็ไม่ปรารถนาให้มีการโฆษณาแฝงมากจนเกินไป จึง
เสนอให้ลดปริมาณการโฆษณาแฝงลง หากปริมาณของการโฆษณาแฝงยังมีมากขึ้น ย่อมมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดการปฏิเสธหรือต่อต้านสินค้าหรือบริการที่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาแฝงในละครขึ้นได้ (ต่อ
ตระกูล อุบลวัตร, 2556) ดังนั้นการผลิตละครซิทคอมสั้นเพ่ือวางเพียงสินค้าเดียวเช่นเดียวกับ
ละครซิทคอมสั้นเรื่อง ฮา in one สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ต้องการความสั้น
กระชับ และเข้าใจง่าย 
 

บทสรุป 
 การวางตราสินค้าในละครซิทคอม มีเป้าหมายคือการให้ผู้ชมเห็นตราสินค้าหรือบริการ 
โดยจ าแนกประเภทผ่านการปรากฏได้ทั้งหมด 5 ประเภทคือ การจัดวางผ่านกราฟิก การจัดวาง
ผ่านสปอตสั้น การจัดวางกับวัตถุ หรือสถานที่ การจัดวางกับบุคคล และการจัดวางให้เป็นส่วนหนึ่ง
กับเนื้อหา อีกทั้งยังมีการแบ่งกลยุทธ์ของการวางเอาไว้ โดยใช้สองแกนหลักคือ การวางสินค้าโดย
ควบคุมการปรากฎได้สูงหรือการปรากฏของตราสินค้าอย่างชัดเจน และการวางสินค้าที่ผสานกับ
เนื้อหาได้แนบเนียนหรือเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อเนื้อหา โดยจ าแนกได้เป็น 4 ระดับ คือ การจัด
วางขั้นพ้ืนฐาน การจัดวางแบบยกระดับ การจัดวางแบบผสมผสาน และการผนวกรายการกับ
สินค้า อย่างไรก็ตามการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการวางตราสินค้าเป็นสิ่งที่ส าคัญ หากวางสินค้าเอาไว้
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และไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ จะไม่ส่งผลใดใดต่อตัวสินค้านั้นเลย ดังนั้นการศึกษาถึง
กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ผลิตจะต้องศึกษาและน าไปปรับใช้ต่อไปในการ
วางตราสินค้าเพ่ือพัฒนาให้กลยุทธ์ในการวางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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