
 

ใบความรู้เร่ืองส่ือสิ่งพมิพ์ 

ส่ือโฆษณาประเภทสิ่งพมิพ์ มีลักษณะดังนี ้

หนงัสือ (Book) หรือ............... 

จลุสาร (Booklets หรือ 

อนสุาร Pamphlets Magazine Advertising 

วารสาร (Periodical หรือ Journal) 

นิตยสาร (Magazine) 

หนงัสือพิมพ์ (Newspaper) 

ใบปลิว (Leaflet , Handbill) 

แผน่พบั (Folder) 

โบรชวัร์ (Brochure) 

แคตาล็อก (Catalog) 

จดหมายข่าว หรือจดหมายขาย (Newsletter) 

บตัร (Card) 

ส่ือโฆษณาทางไปรษณีย์ (Direct Mail : MD.) 

แผน่ภาพโฆษณา (Poster) 

แผน่ภาพโฆษณาแขวน (Mobile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
โฆษณาทางหน้านิตยสาร Magazine Advertising (Mag. Ad.) 

จุลสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ท่ีบอกเร่ืองตา่งๆ ท่ีนา่สนใจ ออกมาเป็นคราวๆ ไมมี่ก าหนดเวลาท่ีแนน่อน 

อนุสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ท่ีบอกเร่ืองราว ท าออกมาเป็นหนงัสือเฉพาะกิจ, หนงัสือท่ีระลกึตามวาระตา่งๆ 

วารสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ท่ีเป็นหนงัสือออกมาเป็นคราวๆ เหมือนนิตยสาร ตา่งกนัตรงท่ีวารสารเป็นหนงัสือท่ี
จดัท าโดย องค์การ สถาบนั  สมาคม หรือหนว่ยงานตา่งๆ เชน่ วารสารข้าราชการ วารสารคณิตศาสตร์ 
เนือ้หาจะเน้นทางด้านวิชาการมากกว่าบนัเทิง 

นิตยสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ท่ีเป็นหนงัสือออกมาเป็นคราว ๆ เป็นรายคาบ เชน่ รายสปัดาห์ รายปักษ์ รายเดือน 
ราย 3 เดือน รวบรวมเนือ้หาประเภทตา่งๆ เข้าด้วยกนั จดัท าโดยผู้ประกอบการ มุง่หวงัผลก าไรทางการค้า 
เนือ้หาสว่นใหญ่เก่ียวกบัความบนัเทิง 

 
* ทัง้หมดนีห้ากมีโฆษณาแทรกอยูจ่ดัเป็นส่ือโฆษณาทางหน้านิตยสาร 

โฆษณาทางหน้านิตยสารจะส่ือเข้าถึงกลุม่เป้าหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะได้ เพราะนิตยสารจะเสนอเนือ้หา
สาระเป็นท่ีน่าสนใจของกลุม่เป้าหมายกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ การแยกประเภทของนิตยสาร แบง่ได้
หลายวิธี เชน่ 

- แยกตามขนาดหน้าของนิตยสาร 

- แยกตามความถ่ีของนิตยสาร เชน่ รายเดือน รายปักษ์ 

- แยกตามความสนใจของเนือ้หาสาระ เชน่ นิตยสารการทอ่งเท่ียว นิตยสารส าหรับผู้หญิง,   ส าหรับวยัรุ่น,
ส าหรับผู้ชาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
การใช้ส่ือนิตยสารมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบดังนี ้

ข้อได้เปรียบ 

1. ผู้ โฆษณาสามารถเลือกกลุม่เป้าหมายท่ีต้องการให้โฆษณาไปถึงได้ 

2. สามารถแสดงสีสรรเก่ียวกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ เพ่ือดงึดดูความสนใจได้อย่างดีเน่ืองจาก
ใช้  กระดาษดีกว่า หนงัสือพิมพ์ 

3. สามารถใช้คปูองและแบบตอบรับในการโฆษณาได้อย่างดี เน่ืองจากผู้อ่านมีเวลาได้นานกวา่
หนงัสือ พิมพ์และละเอียดกว่า 

4. ระยะเวลาการอา่นนิตยสารยาวนานกว่าการอา่นหนงัสือพิมพ์ และผู้อา่นสามารถอา่นได้หลายครัง้ 
เน่ืองจากการจดัรูปเลม่สวยงามกระทดัรัดและเร่ืองราวท่ีน่าอา่นในนิตยสารมีมากและหลายสาขา 

5. การอ่านนิตยสารมกัจะอา่นในเวลาท่ีว่าง ท าให้โอกาสของการอา่นโฆษณามีมาก 

6. การลงโฆษณาในนิตยสารบางเลม่เป็นการเพิ่ม Image ของสินค้า 

ข้อเสียเปรียบ 

1. นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้เฉพาะกลุม่เทา่นัน้ 

2. ไมส่ามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงข้อความโฆษณาหรือท าการโฆษณาได้จนถึงวนัก่อนพิมพ์
ออก จ าหน่ายเน่ืองจากจะก าหนดวนัเวลาท่ีต้องสง่ข้อความ โฆษณาให้ไว้แตเ่นิ่น ๆ (4-6 อาทิตย์ก่อน
ออกจ าหนา่ย) 

3. งานศลิป์เก่ียวกบัการผลิตงานโฆษณาส าหรับนิตยสารมีราคาสงู 

4. ภาพตา่งๆ ไมมี่การเคล่ือนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ใบปลิว Leaflet Handbill 

คือ ส่ือโฆษณาท่ีมีลกัษะท่ีเป็นแผน่หรือใบเดียวโดด ๆ อาจตีพิมพ์เพียงหน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้
เป็นรูปแบบท่ีประหยดัและใช้ประโยชน์ได้หลายทาง โดยมีขนาดแตกตา่งกนัไป ใช้ในการจดัโดยสง่ตรงไปยงั
ลกูค้า หรือจดัวางบนเคาน์เตอร์สินค้าให้หยิบฉวยไปได้ส าหรับผู้ ท่ีสนใจ หรือจดัแจกโดยมีคนยืนแจกตาม
สถานท่ีชมุนมุชนตา่งๆเชน่ ศนูย์การค้า  โรงเรียน ข้างสะพานลอยฯลฯ  ทัง้นีอ้ยูก่บักลุม่เป้าหมายท่ีเราจะส่ือ
ถึง นอกจากนัน้ยงัสอดร่วมไปกบัจดหมายขา่วได้อีกด้วย 

  
      

 
 

 

 

 

 

 

อีกวิธีหนึง่ท่ีแจกคือ การโปรยแจกโดยเรียกส่ือประเภทนีว้่า  Flyers 

ใบปลิวลกัษณะนีคื้อ จะเป็นเนือ้หามากกว่าภาพ และจะเป็นข้อความท่ีปกปิด เชน่ ใบปลิวชกัชวนตอ่ต้านทาง
การเมือง เป็นต้น 



 

 

  

แผ่นพับ Folder 

มีลกัษณะคล้ายแผน่ปลิว แตมี่ขนาดใหญ่กวา่ (เม่ือคล่ีออกมา) เน่ืองจากถกูออกแบบให้บรรจุ
รายละเอียด ได้มากกวา่ใบปลิว มีได้ตัง้แต่ 2-5 ทบ หรือมากกวา่นัน้ มีลกัษณะเป็นใบ แล้วทบัทบไปมา พบัได้
มากกวา่ หนึง่ครัง้ขึน้ไป มีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนกว่าใบปลิว วิธีการพบัมีหลายแบบ เชน่ พบัทบกนัไปมาเทา่กนัทกุ
ด้าน, พบัไมเ่ทา่กนัทกุด้าน และในปัจจบุนัมีการออกแบบให้มีลกูเลน่มากมายจะเป็น ไดคดั พ็อพอพั ดงึ ฯลฯ 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผู้ออกแบบและเจ้าของสินค้า  วิธีการจดัแจกเป็น เชน่เดียวกบัใบปลิว 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบแผ่นพบัเป็นสิ่งท่ีส าคญั เน่ืองจากแผ่นพบัมีวิธีการพบัหลายแบบและไมมี่เลขหน้าก ากบั
เหมือนกบัหนงัสือท่ีจะบงัคบัให้ผู้อา่น อา่นไปทีละหน้า ดงันัน้ผู้ท าแผน่พบัจงึต้องออกแบบจดัเรียงล าดบัการ
เสนอข้อความและรูปภาพในการโฆษณาให้เหมาะสมกบัลกัษณะของการพบันัน้ ๆ เพราะถ้าออกแบบไมดี่
แล้วจะท าให้ผู้อ่านเกิดความสบัสนใจการอา่นได้ง่าย 

 

 



 

 

 

เอกสารเยบ็เล่ม Brochure 

เป็นเอกสารเชน่เดียวกบัแผน่พบัแตเ่ย็บรวมเลม่เป็นเลม่บาง ๆ เย็บกลางคล้ายหนงัสือ  มีขนาด
และรูปแบบตา่ง ๆ กนัไปแล้วแตอ่อกแบบ บง่บอกถึงรายละเอียดลกัษณะ รูปแบบ ชนิด 
เนือ้หา สรรพคณุของสินค้าหรือบริการได้มากกว่าใบปลิวและแผน่พบั หน้าปกต้องออกแบบให้
สะดดุตา เพ่ือให้รู้วา่เป็นเอกสารเร่ืองอะไร มีรูปภาพสีสรรนา่หยิบอา่น 

 
เอกสารเย็บเลม่หรือโบรชวัร์นีจ้ะใช้เพ่ืองาน เผยแพร่ แนะน า ท่ีมีความส าคญัมากกวา่แผน่พบั เพราะ 
มีความพิถีพิถนัในการจดัท า และต้นทนุในการจดัท าสงูกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แคตาล็อก Catalog 

เรียกทบัศพัท์ภาษาองักฤษ เอกสารโฆษณานีจ้ะมีรายละเอียดสมบรูณ์ท่ีสดุ ในบรรดาเอกสาร
โฆษณาอ่ืนๆ สว่นมากแคตาล็อกจะพิมพ์เป็น รูปเล่ม หรือเป็น แฟ้ม ซึง่ภายในจะแทรกใบแทรกขนาดเทา่
แฟ้มไว้ก็ได้  แคตาล็อกแบบแฟ้ม  นีก้ าลงัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะมีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนใบแทรก 
หากสินค้านัน้หมด หรือแก้ไขใหม ่สามารถพิมพ์เฉพาะใบได้ ไมต้่องพิมพ์แก้ไขใหมท่ัง้หมดแบบแคตาล็อกเลม่ 

 
สว่นแคตาล็อกเล่มจะแสดงให้เห็นได้ชดัเจนกวา่ ดมีูคา่และสามารถสร้างภาพพจน์ของสินค้าได้

มากกวา่แคตาล็อกแฟ้ม ส่ือโฆษณาชนิดนีส้ามามารถให้รายละเอียดของสินค้าและผลิตภณัฑ์ได้สมบรูณ์
ท่ีสดุในบรรดาส่ือโฆษณาตรงนัน้หมดนอกจากนีอ้าจมีใบสัง่ซือ้สินค้าแนบอยู่ด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จดหมายข่าวหรือจดหมายขาย Newsletter 

เป็นจดหมายท่ีผู้ โฆษณาสง่ไปยงัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย เพ่ือชกัชวนให้ซือ้สินค้า โดยในจดหมายมกัใช้
ข้อความจงูใจตา่งๆเชน่"ทา่นเป็นผู้หนึง่ท่ีทางบริษัทได้พิจารณาแล้ว วา่เป็นผู้ ท่ี เหมาะสม…" หรือใช้สิ่งลอ่ใจ 
เชน่ การให้ส่วนลด การให้ของแถม มีโบนสั คปูอง หรือใช้สิทธิพิเศษอ่ืนๆการใช้จดหมายในกรโฆษณาเป็นวิธี
ท่ีได้ผลพอสมควร ทัง้นีเ้พราะจดหมายจา่หน้าซอง ถึงตวัลกูค้าแตล่ะคนโดยเฉพาะ ท าให้ผู้ รับเกิดความรู้สกึ
เป็นกนัเอง และสนใจท่ีจะอ่านข้อความโฆษณานัน้ 

  

บัตร Card 

นบัเป็นสิ่งโฆษณาท่ีถกูท่ีสดุในบรรดาสิ่งโฆษณาทัง้หลาย มีลกัษณะเป็นบตัรท่ีมีท่ีวา่งส าหรับเขียน
ข้อความลงไปได้ และเน่ืองจากจากเนือ้หาท่ีจะใสข้่อความลงไปนัน้มี จ ากดั   ดงันัน้ผู้ เขียนข้อความโฆษณา
จงึต้องมีความสามรถในการใช้ถ้อยค าได้ดีพอสมควร จงึจะสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้อา่นได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ือโฆษณาทางไปรษณีย์ Direct Mail (DM) 

คือ ส่ือโฆษณาท่ีอาศยัการส่ือทางไปรษณีย์ ด าเนินการเป็นการเคล่ือนไหวทางการตลาดรูปแบบใหม ่
โดยมีจดุมุง่หมายสง่ขา่วสารข้อมลูท่ีผู้ โฆษณาต้องการส่ือให้แก่ กลุม่คนเฉพาะกลุม่ กลุม่หนึง่  ส่ือโฆษณา
ทางไปรษณีย์อยูใ่นรูปของจดหมาย แผน่พบั ใบปลิว แคตาล็อก จลุสาร โบรชวัร์ แผ่นการ์ด ฯลฯ ส่ือโฆษณา
ชนิดนี ้มีความส าคญัมากในปัจจบุนั ได้รับความสนใจจากกลุม่เป้าหมาย เหตผุลท่ีเป็นเชน่นีก็้คือ 
- แมบ้่านต้องออกไปท างานนอกบ้านมากขึน้ 
- คนต้องการเวลาพกัผ่อนมากขึน้ 
- หาท่ีจอดรถยาก เวลาออกไปซือ้เอง 
- ไมอ่ยากเหน่ือยท่ีไปซือ้ของเองแล้วยงัต้องยกเองอีก 
- ในวนัหยดุ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามีคนมาก 

     

 
  

  

 

 



 

การใช้ส่ือโฆษณาโดยตรงมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบดังนี ้
ข้อได้เปรียบ 
1. เจาะกลุม่เป้าหมายได้ดีท่ีสดุ สามารถเลือกกลุม่เป้าหมายท่ีต้องการเข้าถึงได้อยา่งมีประสิทธิผล 

2. ไมมี่คูแ่ขง่ขนัหรือสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มาแยง่ความสนใจ 

3. ให้ความรู้สกึเป็นกนัเอง คือ มีลกัษณะเป็นสว่นตวั 

4. ไมมี่ข้อจ ากดัในเร่ืองสถานท่ีโฆษณา 

5. มีสิ่งโฆษณาสามารถควบคมุการด าเนินการทกุสิ่ง เก่ียวกบัโฆษณาได้เชน่ คณุภาพกระดาษเวลาสง่เป็นต้น 

 
ข้อเสียเปรียบ 
1. หารายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมได้ยาก 

2. ช่ือท่ีอยูล้่าสมยัได้ง่าย ท าให้โอกาสท่ีจะสง่ไปไมถ่ึงกลุ่มเป้าหมายมีมาก 

3. ผู้ รับไมค่อ่ยสนใจและโยนทิง้โดยไมไ่ด้อา่น 

  

แผ่นภาพโฆษณา Poster 

เป็นแผน่ภาพโฆษณาแผน่เดียวขนาดใหญ่ตา่งๆ กนัไป ใช้ตดิตามภายในนอกอาคาร ส านกังาน 
ร้านค้า สถานท่ีสาธารณะชนทัว่ไป เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร สินค้าการบริการ การแสดง หรือรายการพิเศษ ของ
สินค้าหรือบริการนัน้ๆ ขนาดของแผน่ภาพโฆษณามีตัง้แตข่นาดเล็กท่ีต้องอา่นอย่างใกล้ชิด ไปจนถึงขนาด
ใหญ่ท่ีใช้เทคนิคการพิมพ์ท่ีพิมพ์ข้อความและภาพน ามาตอ่กนั เป็นแผน่ภาพโฆษณาขนาดใหญ่ สามารถอา่น
เห็นได้ในระยะไกล โปสเตอร์เป็นสิ่งโฆษณาท่ีมีรูปแบบเดน่ชดั ในตอนต้นของศตวรรษท่ี 20 บรรดาผู้
สนัทดักรณีได้ก าหนดวา่ โปสเตอร์จะต้องประกอบด้วยลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการคือ 

1. ต้องเป็นแผน่โดดๆ ท่ีสามารถปะลงบนพืน้ผิวใดก็ได้ 

2. จะต้องมีข้อความ ไมเ่พียงแตมี่รูปเท่านัน้ 

3. จะต้องปิดแสดงไว้ในสาธารณะ 

4. จะต้องผลิตขึน้เป็นจ านวนมาก 

  



 

       

    

จากลกัษณะเฉพาะทัง้ 4 ประการนี ้เราสามารถสรุปได้ว่า โปสเตอร์จะต้องเป็นสิ่งโฆษณาท่ีเป็นแผน่
โดด ๆ โดยท่ีในแผน่โฆษณานัน้ต้องประกอบไปด้วยรูปภาพและข้อความท่ีใช้โฆษณา จะมีแตข้่อความหรือ
รูปภาพเพียงอยา่งใดอย่างหนึง่ไมไ่ด้ นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องมีการผลิตหรือพิมพ์ขึน้มาใช้เป็นจ านวนมากอีก
ด้วย ถ้าผลิตขึน้มารใช้แค่ 3-4 แผน่ก็ไมถื่อวา่เป็นโปสเตอร์เพ่ือการโฆษณา และประการสดุท้ายท่ีเป็นลกัษณะ
ส าคญัของโปสเตอร์ก็คือ จะต้องเป็นสิ่งท่ีติดแสดงไว้ในท่ีสาธารณะโดยท่ีสามารถประลงบนพืน้ผิวใดก็ได้ 
อาจจะเป็นบริเวณตู้กระจกหน้าร้าน ตามฝาผนงั ก าแพง ต้นไม้ หรือเสาไฟฟ้า และในการติดได้โดยสะดวก 

ปัจจบุนันีไ้ด้มีการสร้างสิ่งโฆษณาแปลก ๆ ใหม ่ๆ ขึน้มาอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ โปสเตอร์ท่ีเราเห็นอยู่
ทกุวนันี ้จงึมีลกัษณะท่ีแปลกไปจากเดมิคือ บางครัง้โปสเตอร์อาจจะมีแตรู่ปหรืออาจจะมีแตข้่อความเพียง
อยา่งเดียวก็ได้ ในปัจจบุนัแผ่นภาพโฆษณาท่ีท าออกมาเป็นชดุติดเรียงเป็นเนือ้หาติดตอ่กนัหรือตดิตา่ง
สถานท่ีกนั แตเ่ป็นชดุเดียวกนัเรียกวา่ โปสเตอร์ชุด (Campaign Poster) 



 

 แผ่นภาพโฆษณาแขวน Mobile 

มีลกัษณะไมแ่นน่อนตายตวัแตกตา่งกนัไปตามการออกแบบใช้ตดิประดบัตามหน้าร้านห้างสรรพ 
สินค้าโดยแขวนเป็นแถวเป็นแนวหรือทิง้เป็นสายลงมาจากเพดานจรดพืน้เป็นการโฆษณาของรายงานพิเศษ 
เชน่ ชว่งเทศการปีใหม ่ชว่งลด แลก แจกแถม แนะน าสินค้า การให้ข่าวสาร ของสินค้าหรือบริการนัน้ 

แผน่ภาพแขวนมีหลายลกัษณะแล้วแตผู่้ออกแบบและเจ้าของสินค้า มีเพ่ือนเป็นพ็อพอพั ได้ตดัตามรูป หมนุ 
ดงึ แล้วแตเ่ทคนิค ของแตล่ะแนวความคิด 

 

ส่ือโฆษณาเพื่อเน้น/แสดง มีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบดังนี ้
ข้อได้เปรียบ 
1. สามารถท่ีจะก าหนดสถานท่ีของการโฆษณาได้อยา่งแนน่อน โดยการเลือกตดิตามท่ีต้องการ  

2. มีราคาถกู 

3. ผลิตได้ง่าย 

4. ตดิตัง้ได้ง่าย ติดได้ทัว่ไป และโอกาสท่ีจะใช้มีมาก 

5. บคุคลทัว่ไปได้เห็นอยา่งแพร่หลาย มีหลายกลุม่เป้าหมาย 

 
ข้อเสียเปรียบ 
1. ไมค่งทนถาวร ใช้ได้ชัว่คราวเทา่นัน้ 

2. ไมส่ามารถบอกรายละเอียดได้มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 
อ้างองิ : http://gotoknow.org/blog/viscom1/313319 


