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 ปัจจบุนัการส่ือสารก้าวสู่ส่ือดิจิทลัท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลัต้องปรับตวัให้เข้า
กับยุคส่ือท่ีเปล่ียนแปลง งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา และปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์
โฆษณาในส่ือดิจิทลั เพ่ือเป็นการพฒันาองค์ความรู้และแนวทางในการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือ
ดิจิทัล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงในการคิดสร้างสรรค์
โฆษณาในส่ือดจิิทลั จ านวน 18 ทา่น  
 ผลการศึกษาพบว่า วิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัลมีท่ีมาของความคิด
สร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการส่ือสารและประสบการณ์ โดยให้ความส าคญัไปท่ีกลุ่มเป้าหมาย
และผลิตภัณฑ์ ซึ่งองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความสามารถทางสติปัญญาและ
ความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สึก โดยแบ่งประเภทของความคิดสร้างสรรค์จากแนวคิด
และต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ ทางด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลัพบว่าขัน้ตอน
การคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การทราบข้อมูลพืน้ฐาน การคิดแนวคิดหลกั การ
ออกเทคนิคความคิดควบคู่ไปกับรูปแบบการน าเสนอ และการสะท้อนความคิด อีกทัง้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลัพบว่า ปัจจยัทางด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านนโยบาย และด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนัก
สร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
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In the present communication are moving into digital media. Creative has to adapt 

to media change.  The purposes of this study were to examine creative advertising 

method, creative advertising procedure and factors effecting creativity in digital media in 

order to develop knowledge and creative concept in digital media.  In-depth Interview is 

conducted with 18 experts who experienced creativity in digital media.  

The study found that creative advertising in digital media comes from 

communication assignments and experiences which emphasized on target group and 

product.   Creativity composed of intellectual abilities together with mental and emotional 

abilities which can be categorized from concept and figure of product. Creative 

Advertising in digital media procedure can be divided to 4 procedures as follows: Basic 

Information Perception, Main Idea Mentation, Technical Thinking with Presentation and 

Reflection. Moreover external environment analysis found that Society, Economy, Policy 

and Technology Factors are influence creativity of creative in digital media.   
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 ท้ายสุด ผู้ เขียนขอขอบพระคณุ และขอมอบความส าเร็จทัง้หมดจากการท าวิทยานิพนธ์
ฉบบันีแ้ดค่ณุพ่อไพจิตร และคณุแม่นยันา นิวิตานนท์ ของผู้ เขียนท่ีเป็นผู้ ท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุน 
และเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัยิ่งจนท าให้การศกึษาครัง้นีป้ระสบผลส าเร็จตามท่ีตัง้ใจ 
 
        พิชญา นิวิตานนท์ 
          มิถนุายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 

 
 หน้า 

  
บทคัดย่อ (3) 
ABSTRACT (4) 
กิตตกิรรมประกาศ (5) 
สารบัญ (6) 
สารบัญตาราง (8) 
สารบัญภาพ (9) 
  
บทที่ 1  บทน า 1 

1.1  ความส าคญัและท่ีมาของงานวิจยั 1 
1.2  ปัญหาในการวิจยั 6 
1.3  วตัถปุระสงค์การวิจยั 6 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 7 
1.5  ขอบเขตของการศกึษา 7 
1.6  นิยามศพัท์ 7 

บทที่ 2  ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และกรอบแนวคิด  9 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีวิธีการคดิสร้างสรรค์โฆษณา 9 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดัง้เดิม 17 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคดิสร้างสรรค์ในส่ือดจิิทลั 26 
2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 45 
2.5  กรอบแนวคดิการวิจยั 48 

บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย 49 
3.1  ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 52 
3.2  แหลง่ข้อมลูในการศกึษา 52 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 53 
3.4  ขัน้ตอนการเก็บข้อมลู (สมัภาษณ์) 54 



(7) 
 

3.5  การตรวจสอบ 56 
3.6  วิเคราะห์และน าเสนอข้อมลู 56 

บทที่ 4  ผลการวิจัย 58 
4.1  ตอนท่ี 1 วิธีคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 58 
4.2  ตอนท่ี 2 กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณา 

ในส่ือดจิิทลั 

69 

4.3  ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา 
ในส่ือดจิิทลั 

81 

บทที่ 5  สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 88 
5.1  สรุปผล 88 
5.2  อภิปรายผล 100 
5.3  ข้อเสนอแนะจากการศกึษางานวิจยั 109 
5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 110 

  
บรรณานุกรม 111 
ภาคผนวก ประวัตแิละบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 118 
ประวัตผู้ิเขียน 156 

 

  

 

  

 



 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 

  
1.1  การเปรียบเทียบคา่ใช้จา่ยส่ือโฆษณาประเภทตา่ง ๆ ในปีพ.ศ. 2552 กบั 

 ปีพ.ศ. 2551 
4 

2.1  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการคิดวิจารณญาณกบัความคดิ     
 สร้างสรรค์ 

12 

3.1  แสดงการลดลงของคา่ความคลาดเคล่ือน 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่ หน้า 

  

1.1   กราฟแสดงจ านวนผู้ ใช้โทรศพัท์มือถือ 1 
2.1   แสดงเส้นทางหรือรูปแบบหลกัและมีเส้นทางรองแยกออกมา 18 
2.2   แสดงเส้นทางการมองย้อนหลงัเหตกุารณ์และการมองให้ทะลปุรุโปร่ง 19 
2.3   แสดงให้เห็นการใช้คา่เคล่ือนท่ีของหินท่ีเหยียบข้าม 20 
2.4   แสดงวิธีการคิดหนีออกนอกทาง 20 
2.5   แสดงการสุม่เพ่ือกระตุ้นแนวคิด 21 
2.6   ขัน้ตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ในส่ือดัง้เดมิ 22 
2.7   ประยกุต์ PEST Analysis กบัความคิดสร้างสรรค์โฆษณา 27 
2.8   โมเดล 3I 30 
2.9   ตวัอยา่งการวางต าแหนง่ผลิตภณัฑ์ 31 
2.10 แสดงล าดบัขัน้ของผู้บริโภคในส่ือดจิิทลั 33 
5.1   ท่ีมาของความคดิสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 90 
5.2   เปรียบเทียบการปลอ่ยแนวคิดแบบ Linear และ Non-linear 95 
5.3   กระบวนคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 96 
5.4   ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณา 

ในส่ือดจิิทลั 
99 

5.5  แบบจ าลองแนวทางการคดิสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 108 
 
 

 

 
 
 

 



 
 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความส าคัญและที่มาของงานวิจัย 
 
 ตัง้แต่อดีต มนุษย์ต้องเก่ียวข้องกับการส่ือสาร เน่ืองจากมนุษย์เราไม่สามารถท่ีจะด าเนิน
ชีวิตอยู่เพียงล าพังโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศยัผู้ อ่ืน การส่ือสารจึงเป็นเหมือนตวักลางท่ีเช่ือมระหว่าง
บุคคล หรือผู้ ส่งสารไปยังผู้ รับสารให้สามารถติดต่อส่ือสารหรือส่ือความหมายกันได้โดยผ่านส่ือ
ดัง้เดิม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จนกระทั่งปัจจุบนัเทคโนโลยีทางการส่ือสารได้พัฒนาไป
อย่างมาก โดยมีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัยสามารถรับส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้การ
ตดิตอ่ส่ือสารของมนษุย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก และกว้างขวาง เราอาจเรียกได้ว่า การส่ือสารได้
ก้าวสู่ "ยคุส่ือดิจิทลั" อยา่งแท้จริง คือ ยคุท่ีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท างานโดยใช้รหสัดจิิทลั ทัง้วิดีโอ เสียง
ภาพ หรือเนือ้หาได้รับการเข้ารหสัและแปลงสญัญาณเป็นไฟล์ส่ือดิจิทัล (Smith, 2013) ไม่ว่าจะ
เป็นโทรทศัน์ดิจิทลั วิทยอุอนไลน์ดิจิตอล ส่ือกลางแจ้งท่ีมีการควบคมุเนือ้หาสาระจากศนูย์บงัคบั
การเกมส์อิเล็คทรอนิคส์ หรือแม้แต่ส่ือท่ีใกล้ตัวเรามากท่ีสุดอย่างโทรศัพท์มือถือท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย (eMarketer, 2014) 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1  กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้โทรศพัท์มือถือ 
แหล่งท่ีมา: eMarketer, 2014.
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 การพฒันาของเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีแข่งกนัทกุวนันี ้กลายเป็นเร่ืองท่ียากขึน้เร่ือย ๆ ท่ีจะ
ท าให้การส่ือสารได้รับความสนใจจากกลุม่เป้าหมาย ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับขา่วสารอยา่งล้นเหลืออยูแ่ล้ว 
การก้าวหน้าของเคร่ืองมือการส่ือสารท าให้ส่ือไม่ใช่ผู้ควบคมุผู้ รับส่ืออีกต่อไป แตเ่ป็นส่ือเองท่ีต้อง
ปรับเข้าหาผู้ รับส่ือมากขึน้ โดยต้องปรับเปล่ียนตวัเองให้เป็นท่ีต้องการของผู้ รับส่ือ เพ่ือให้ตวัเองอยู่
รอดในส่ือดจิิทลั (Morgan, 2013) 
 Paul Saffo แห่ง Institute for the Future ชีว้่าการท่ีส่ือเปล่ียนแปลงไปจะท าให้ก้าวเข้าสู่
ยุคแห่งความเจริญทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายตลอดจนการมี
ทางเลือกท่ีมากมายมหาศาลและส่ือดิจิทลัยุคใหม่ท่ีผลิตโดยคนทั่วไปจะกลายเป็นพลงัท่ีส าคญั
ท่ีสุดของอตุสาหกรรมส่ือในยคุหน้านกัสร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงของ
ส่ือดิจิทัล เม่ือส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับการส่ือสาร ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนัก
สร้างสรรค์โฆษณาต้องค านึงถึงเป็นประการแรก ๆ เพ่ือให้สามารถท าการส่ือสารไปยงัผู้บริโภคได้
อยา่งถกูต้องและรู้จกัวิธีการเข้าถึงท่ีถกูวิธี (เสาวนีย์ พิสิฐานสุรณ์, 2549) 
 การเข้าสู่ส่ือดิจิทลันี ้สารท่ีนกัส่ือสารส่งออกไปสามารถแปลความหมายออกไปได้หลาย
แบบ เน่ืองจากผู้ รับสารแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเนือ้หาได้ทัง้หมด และตีความหมายตาม
ประสบการณ์หรือในความเข้าใจของตนเอง อีกทัง้ผู้ รับสารยังสามารถโต้ตอบเนือ้หาหรือแสดง
ความคิดเห็นได้ในหลายแง่มุมดงัท่ีเรียกได้ว่าเป็น Prosumer ซึ่งบางครัง้อาจจะท าให้การส่ือสาร
เปล่ียนแปลงไปในอีกทางหนึ่ง ด้วยพฤติกรรมของ Prosumer ท าให้ส่ือดิจิทลัเพิ่มโอกาสและขีด
ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะสามารถส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว (ทนัที) และสามารถ
เข้าถึงผู้ รับได้ส่วนตวัมากขึน้ ซึ่งนั่นเท่ากับว่า นักส่ือสารจะต้องจดักลุ่ม จดัล าดบั และประเภทของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบคอบ เพ่ือสร้างสรรค์เนือ้หาและวิธีการน าเสนอให้ชัดเจนและเหมาะสม 
(Kaul, 2012) 

เม่ือโฆษณาก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันผู้ บริโภคในปัจจุบันส่ือจึงเป็น
ตวักลางในการเผยแพร่ข้อมูลและเนือ้หา โดยเฉพาะในส่ือดิจิทลัท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง
ง่ายดายผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ต ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา มีผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้มากกวา่ 2 เท่าตวั รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งมีประชากรอินเทอร์เน็ตมากกว่า 20 
ล้านคนอาจเป็นตวัเลขท่ีไม่สูงมากเม่ือเทียบกับประชากรทัง้ประเทศ แต่ก็พอท่ีจะสะท้อนให้เห็น
พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มท่ีอาจจะเพิ่มขึน้ในอนาคตได้ (นาวิก น าเสียง, 2557) นอกจากนัก
สร้างสรรค์งานโฆษณาจะต้องคิดวางแผนให้โฆษณาส่ือสารไปในทางท่ีถูกต้องแล้ว ยังต้องคิดไป
ข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ ไม่มีใครรู้ได้ว่างาน
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ไอเดียท่ีสร้างสรรค์ออกไปสู่ผู้บริโภคจะส่งผลในแง่บวกหรือส่งผลในแง่ลบมากกว่ากัน เพราะขึน้อยู่
กับผู้บริโภคว่าจะตีความหมายไปในทิศทางใด ท่ีส าคญัคือส่ือดิจิทลันีค้วบคุมได้ยาก ไม่สามารถ
หยดุหรือลบทิง้ให้หายไปได้ เพราะประสิทธิภาพของเทคโนโลยีท่ีสามารถแพร่กระจายไปได้ไมส่ิน้สดุ 
 ในส่ือดิจิทัลกระแสของโซเชียลเน็ตเวิร์ค สมาร์ทดีไวซ์และแอพพลิเคชัน่  ท าให้พฤติกรรม
ผู้ บริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ก่อนหน้านีจ้ะเป็นยุคของอีเมลล์ พฤติกรรมของคนใน
ขณะนัน้นิยมในการ Forward mail, online MSN, เล่นเว็บแคม เป็นต้น แต่ทุกอย่างจะใช้บน 
แพล็ทฟอร์มผ่านซอฟท์แวร์ท่ีเป็นคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ ค พอมาถึงยุคส่ือดิจิทัลก็ย้ายจาก
คอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค มาเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแทน เช่น Facebook, 
Twitter, Line, Instagram, Foursquare จะเห็นได้ว่าการเปล่ียนแปลงการส่ือสารได้ปรับเปล่ียนมา
เร่ือย ๆ โดยผู้บริโภคจะสามารถเสพส่ือหรือสร้างส่ือผ่านได้หลายช่องทางมากขึน้ เม่ือเทคโนโลยี
ทางการส่ือสารมีการพฒันา ผู้บริโภคจึงต้องปรับตวัตามกระแสเพ่ือให้ง่ายต่อการตอบสนองความ
ต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การติดตามข่าวสาร การแชร์ข้อมูล
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือแม้กระทัง่การรับรู้โฆษณาผ่านส่ือตา่ง ๆ ฯลฯ (Tankha, 2014) 

ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าขึน้ อปุกรณ์ท่ีมีความหลากหลายเปล่ียนแปลงมากขึน้ ท าให้เกิด
ชอ่งทางการส่ือสารใหม่ ๆ อปุกรณ์และส่ือดจิิทลัได้เข้ามามีบทบาทตอ่การตลาด โฆษณา และการ
ประชาสมัพันธ์มากขึน้ ซึ่งจุดนีย้่อมส่งผลกระทบต่อรูปแบบการท าการตลาดในงานโฆษณา แต่
ด้วยธรรมชาติท่ีเปล่ียนไปของทัง้เทคโนโลยี ช่องทางการส่ือสาร และพฤติกรรมผู้ บริโภค อีกทัง้
องค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กับโฆษณาท่ีหลีกหนีไม่ได้ เช่น ลูกค้า ตวัสินค้า เวลา เงินทุน ล้วน
เป็นปัจจยัภายนอกของตวันกัสร้างสรรค์โฆษณเอง ท่ีสง่ผลกระทบให้มีข้อจ ากดัทางความคดิ จงึท า
ให้นกัสร้างสรรค์งานโฆษณาต้องหาคิดหาไอเดีย รวมไปถึงวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจและแตกตา่ง 
เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของโฆษณานัน้ ๆ (คงเดช ก่ีสขุพนัธ์, 2557) 

นกัสร้างสรรค์งานโฆษณาต้องมองผู้บริโภคในฐานะมนุษย์อย่างสมบูรณ์ท่ีประกอบด้วย
ความคิด (Think) จิตใจ (Mind) และจิตวิญญาณ (Spirit) เพราะเป็นการเข้าสู่ยุคการตลาด 3.0 
กล่าวคือจะท าการตลาดโดยเน้นความสัมพันธ์กับมนุษย์ (Human Centricity) โดยการสร้าง
ค่านิยมในจิตใจผู้ บริโภค ท่ีเกิดจากเทคโนโลยีคล่ืนลูกใหม่ 3 ประการคือ 1) คอมพิวเตอร์กับ
โทรศพัท์มือถือราคาถูก 2) อินเทอร์เน็ตราคาต ่าลง 3) Open Source ทัง้นีต้วัผู้บริโภคไม่เพียงเป็น
ฝ่ายตัง้รับในการรับส่ือสารทางการตลาดแต่สามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นกลับไปสู้ผู้ ผลิตได้ 
(Two-Way Communication) (Kotler et al., 2010) 
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 Ericsson Consumer Lab ได้วิจยัทั่วโลกจากการสัมภาษณ์ผู้คนกว่า 100,000 คนในแต่ละปี 
ชีแ้นวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2556 พบว่า ความส าเร็จของคลาวด์ (Cloud) ท าให้ความต้องการ
ของผู้บริโภคบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เปล่ียนไป มากกว่า 50 % ของผู้ ใช้แท็บเล็ตและผู้คนในเมืองใหญ่นิยม
ใช้อินเทอร์เน็ตทกุท่ีทกุเวลา โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ ใช้สมาร์ทโฟนมากถึง 3,300 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 
2018 ซึ่งเหตุผลหลักท่ีผู้บริโภคใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เพ่ือติดต่อส่ือสารและสร้างไอเดียใหม่ ๆ ผู้ ชมราว 
62% ดทีูวีบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดย 30 % ของผู้ ชมกลุ่มนี ้มีความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินกับคอนเทนส์ท่ี
รับชมผา่นชอ่งทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกวา่ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2555) 
 กว่าคร่ึงของการท าวิจยัพฤติกรรมผู้บริโภคมีความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปในส่ือดิจิทลัอย่าง
มากผู้บริโภคกลบักลายเป็น Prosumer เน่ืองจากส่ือดจิิทลัเป็นส่ือท่ีเปิดรับทกุคนให้เข้ามามีสว่นร่วมกบั
คอนเทนส์เนือ้หาได้อยา่งเตม็ท่ี จนสามารถน าผู้บริโภคไปสู่การรู้เทา่ทนัโฆษณา ท าให้นกัสร้างสรรค์งาน
โฆษณาต้องตระหนักถึงผลกระทบท่ีก าลังจะเกิดขึน้กับการสร้างสรรค์งานโฆษณาท่ีจะเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค เพราะฉะนัน้นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องสามารถเข้าถึงและเข้าใจถึง
พฤตกิรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้ตอบโจทย์และตรงตามเป้าหมายของการส่ือสารท่ีวางไว้ได้ในท่ีสดุ 
 
ตารางที่ 1.1  การเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายส่ือโฆษณาประเภทตา่ง ๆ ในปีพ.ศ. 2552 กบัปี พ.ศ. 2551 
 

สื่อ ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ ปี 2551 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ ส่วนต่าง ร้อยละของ 
การเปลี่ยนแปลง 

โทรทศัน์ 52,935 58.68 51,137 56.74 1,798 3.52 
วิทย ุ 6,165 6.83 6,933 7.69 -(768) -(11.08) 
หนงัสอืพิมพ์ 14,149 15.68 15,282 16.96 -(1,133) -(7.41) 
นิตยสาร 5,227 5.79 5,998 6.66 -(771) -(12.85) 
สือ่ในโรงภาพยนตร์ 4,947 5.48 4,173 4.63 774 18.55 
สือ่กลางแจ้ง 3,960 4.39 4,229 4.69 -(269) -(6.36) 
สือ่เคลือ่นท่ี 1,755 1.95 1,372 1.52 383 27.92 
สือ่ในร้านค้าปลกี 820 0.91 826 0.92 -(6) -(0.73) 
อินเทอร์เน็ต 259 0.29 172 0.19 87 50.58 
รวม 90,217 100.0 90,120 100.0 97 0.11 

 
แหล่งท่ีมา: สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย, 2553. 
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การท าการตลาดท่ีจะให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้ บริโภคในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นการท า
การตลาดเน้น Content Marketing ซึ่งหมายถึงการสร้างเนือ้หาต่าง ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ต่อการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ไม่ใช่กรอบแนวคิดอะไรใหม่ แต่มันคือกระบวนการท างานของ
นกัการตลาดท่ีใช้ประโยชน์จากการเล่าเนือ้หาตา่ง ๆ เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทบัใจในตรา
สินค้า เช่ือมั่นในแบรนด์ประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น บทความ รูปภาพ /Infographic วีดีโอ 
Social Media การท าโฆษณา Content Marketing ผลท่ีได้กลบัมานัน้จะคุม่คา่และยัง่ยืนมากกว่า
หลายเท่า หรืออาจสามารถเกิดกระแสเพียงชัว่ข้ามคืนก็เป็นได้ เช่น การท า Realtime Marketing 
คือการท าการตลาดท่ีอาศัยเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันแล้วส่ือสารออกไปยังผู้ บริโภคให้
เหมาะสมเข้ากับสถานการณ์นัน้ ๆ อย่างมีชัน้เชิง โดยจะต้องส่ือสารออกไปให้ออกไปให้ตรงกับ
กลุ่มคนและช่วงเวลา ต่างไปจากกระบวนการเดิมท่ีจะต้องมีเวลาในการคิดงานเป็นวัน ๆ หรือ
สัปดาห์อย่างท่ีเคยท า ๆ กัน สามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มหัวข้อท่ีเกิดขึน้บนโลกออนไลน์
(Trending topics) มาสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริโภคกบัแบรนด์ให้เกิดเป็นข้อความหรือหวัข้อ
ใหม่ ๆ แล้วส่ือสารออกไปยงัผู้ติดตามหรือกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับแบรนด์ในทันที เช่นเดียวกับการท า 
Viral Marketing ท่ีจะเน้นไปท่ีการเล่าเร่ือง เนือ้หา และเข้าใจอารมณ์ของผู้บริโภคในขณะนัน้ จึง
ท าให้เกิดการแชร์และบอกต่อส่วนใหญ่แล้ว Content Marketing จะท าการส่ือสารไปบน Social 
Media ตา่ง ๆ เชน่ Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ฯลฯ (Veedvil, 2013) 

จากผลส ารวจของสถาบนันาโนเซิร์ซในหวัข้อท่ีช่ือวา่ “ผู้บริโภคชอบดโูฆษณา?”พบวา่ สิ่งท่ี
ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัคือความคิดสร้างสรรค์ของภาพยนตร์โฆษณาซึ่งเป็น
ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสดุโดยให้น า้หนกั 48% ด้านเนือ้หาของภาพยนตร์โฆษณา คิดเป็น 33.5% และ
การส่ือสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าถึงผู้ บริโภค หรือ Product Information 9% ตามล าดับ
ขณะท่ีให้ความส าคญักบัเทคนิคในการถ่ายท าเพียง 1.5% และมี 6% ท่ีให้ความส าคญักบัดาราท่ี
ใช้ในโฆษณานัน่หมายความว่าผู้บริโภคชอบดโูฆษณาท่ีมีไอเดียท่ีสร้างสรรค์มากกวา่จะมีฉากหรือ
เทคนิคตระการตาถึงแม้โปรดกัชัน่จะอลงัการหรูหราก็ตาม (อรรถสิทธ์ิ เหมือนมาตย์, 2552) จะเห็น
ได้ว่าการท างานโฆษณาไอเดียผู้บริโภคยงัคงให้ความส าคญัอนัดบัแรก เน่ืองจากแนวโน้มของการ
ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มสูงขึน้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลค่าใช้จ่ายส่ือโฆษณาของไทยรวมตั ง้แต่
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2551 ท่ีสมาคมส่ือโฆษณาแห่งประเทศ
ไทยได้เสนอไว้ ดงัแสดงในตาราง 1.1 ส่งผลให้นกัสร้างสรรค์งานโฆษณาจึงต้องมีการปรับตวัหรือ
วิธีการคดิไอเดียอยา่งไร เพ่ือมาประยกุต์ใช้กบังานโฆษณาในส่ือดจิิทลัท่ีเพิ่มมากขึน้ 
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ทางด้านงานวิจัยส่วนมากท่ีผ่านมา จะศึกษากรณีเดียวกันเพียงแต่ช่องทางการส่ือสาร
แตกตา่งกนัออกไปซึ่งจะเน้นอยู่แคบ่นส่ือดัง้เดมิเท่านัน้ โดยยงัไม่ได้ค านงึถึงส่ือยคุดิจิทลัท่ีก าลงัจะ
เข้ามามีบทบาทการเปล่ียนแปลงครัง้ส าคญัต่อวงการส่ือสารโฆษณา เช่น การวิเคราะห์กลยุทธ์
สร้างสรรค์งานโฆษณาในประเภทส่ือส่ืงพิมพ์ (สิรินภา เจริญศิริ, 2543), การศึกษาวิธีการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ (พรรณเจริญ วนแสงสกลุ, 2539), กลยุทธ์
การสร้างสรรค์งานโฆษณาทางโทรทัศน์ของเคร่ืองด่ืมประเภทโคล่า (โคคา -โคล่า และเป็ปซ่ี) ท่ี
ออกอากาศในประเทศไทย ระหวา่งปี 2525 - 2540 (ภทัรนยั อินทรพงษ์นวุฒัน์, 2542) 

จากองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปในส่ือดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป หรืออาจเรียกได้ว่า ผู้บริโภคกลุ่ม "Advocate" กล่าวคือผู้บริโภค
ท่ีสามารถสร้างทัง้เนือ้หา เสพส่ือ และสร้างกระแส จะเกิดการรู้เท่าทนัโฆษณา นกัสร้างสรรค์โฆษณา
จึงต้องท างานหนกั เพ่ือท าให้ผู้บริโภคสนใจ หรือแม้แต่กระบวนการวางแผนการตลาดท่ีปรับเปล่ียน
ไปตามเทคโนโลยีของส่ือ ด้วยช่องทางการส่ือสารท่ีมากขึน้ ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องวางแผน
อย่างรอบคอบในการคิดไอเดีย เพ่ือให้การส่ือสารไปถึงยงัผู้บริโภคในส่ือดิจิทลัหรือแม้แต่ฐานข้อมูล
ในส่วนของงานวิจยัก็ยงัไม่ครอบคลมุถึงยคุส่ือดิจิทลัเท่าท่ีควร อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงในงาน
โฆษณาค่อย ๆ เกิดขึน้ จนท าให้ลืมไปว่าแท้จริงแล้วการคิดสร้างสรรค์งโฆษณาในส่ือดิจิทลันัน้มีการ
ปรับเปล่ียนไปยงัไง ดงันัน้จึงสนใจท าเร่ือง "แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลั" ว่าวิธีการ
คิดสร้างสรรค์โฆษณากระบวนการคิดมีการปรับเปล่ียนไปในทิศทางใด และปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อ
ความคดิสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั เพ่ือให้ตอบรับกบัส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
1.2  ปัญหาในการวิจัย 

 
 1)  วิธีการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลัเป็นอย่างไร 
 2)  กระบวนการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลัเป็นอยา่งไร 

3)   ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลัเป็นอยา่งไร 
 

1.3  วัตถุประสงค์การวจิัย 
 
 1)  เพ่ือศกึษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 2)  เพ่ือศกึษากระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 

3)  เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1)  เพ่ือเป็นการพฒันาองค์ความรู้ด้านการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 2)  เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรค์โฆษณานกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 3)  เพ่ือยกระดบัวิชาชีพอตุสาหกรรมการคิดสร้างสรรค์โฆษณา 
 
1.5  ขอบเขตของการศกึษา 
 
 การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลกึจากกลุ่มนกัสร้างสรรค์โฆษณาด้านดจิิทลัจ านวน 18 ท่าน ท่ีมีความเก่ียวข้องและ
ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับการคิดสร้างสรรค์โฆษณาเพ่ือเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการคิด
สร้างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา และปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์ใน
ส่ือดจิิทลั โดยท าการเก็บข้อมลูในชว่งเดือน มกราคม - เมษายน 2558 
 
1.6  นิยามศัพท์ 
 
 1)  กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา (Advertising Execution Process) หมายถึง 
ขัน้ตอนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาโดยมีขัน้ตอนกระบวนการคิด
สร้างสรรค์โฆษณาเร่ิมจากการรวบรวมปัญหา การสร้างแนวคิด การระดมสมอง การบม่เพาะ และ
การออกความคดิ ให้เกิดความคดิสร้างสรรค์โฆษณาท่ีจะสามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้  
 2)  โฆษณาในส่ือดิจิทัล (Advertising in Digital Media) หมายถึง การส่ือสารของแบรนด์
สินค้าต่าง ๆ บนส่ือดิจิทัลประกอบด้วยการใช้เนือ้หาข้อมูล รูปภาพ /Infographic ภาพเคล่ือนไหว 
เสียง และวีดีโอ มาช่วยในการเล่าเร่ืองราวและบอกข้อมลูของแบรนด์สินค้านัน้ ๆ โดยอาศยัเทคโนโลยี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยแปลงสภาพข้อมูลผ่านส่ือต่างๆ และเช่ือมโยง
เข้าด้วยกนัผา่นทางเคร่ืองมือประมวลผลข้อมลูดจิิทลั  
 3)  แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณา (Guidelines on Advertising Execution) 
หมายถึง ผลรวมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา โดยค านึงถึงวิธีการคิด
สร้างสรรค์และกระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
โฆษณา 
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 4)  ปัจจัยที่ มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณา (Factor of Advertising Execution)
หมายถึง ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา โดยประยุกต์ใช้
ในแง่ของความคิดสร้างสรรค์เข้ากับหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST)ซึ่งน า
องค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์พืน้ฐานกับการผลิตโฆษณาโดยตรงมาแยกประเภทในแต่ละด้าน 
ได้แก่ แบรนด์สินค้า (Brand Properties), เวลา(Timing), ทุนการผลิต (Budget), ลูกค้า (Client), 
ผู้บริโภค (Prosumer), ส่ือ (Media) 
 5)  วิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา (Advertising Execution on Methodology) หมายถึง 
ความสามารถของสมองท่ีคิด วิเคราะห์ จินตนาการ ในการคิด หรือค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการ
น าเสนอแบรนด์สินค้าให้แตกต่างไปจากเดิม เพ่ือน ามาสร้างแผนงานโฆษณาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์นัน้อาจแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ตามทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ คือ 1) ท่ีมาของ
ความคดิสร้างสรรค์ 2) องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 3) ประเภทของความคดิสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
 

ทฤษฎี งานวจิยัที่เก่ียวข้อง และกรอบแนวคดิ 
 

 การศึกษาเร่ือง แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัล ได้ท าการศึกษาทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และกรอบแนวคิด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ดงัตอ่ไปนี ้

 2.1  แนวคดิและทฤษฎีวิธีการคดิสร้างสรรค์โฆษณา 
2.2  แนวคดิเก่ียวกบักระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดัง้เดมิ 
2.3  แนวคดิเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์ในส่ือดจิิทลั 
2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.5  กรอบแนวคดิ 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา 
 

โลกปัจจุบนัได้มีวิวฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีด้้วยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีได้
คิดค้นและประดิษฐ์นวตักรรมตา่ง ๆ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีวิตและ
สภาพแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา โดยอาศยัผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ 
ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์อนัเกิดจากสติปัญญาของมนษุย์นัน้เป็นพลงัท่ีส าคญัท่ีช่วย
มนษุย์เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า อีกทัง้ยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้มนษุย์สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ตลอดจนน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการส่ือสารโฆษณาในการเล่าเร่ืองหรือบอก
วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์เป็นการน าเสนอในอีกแง่มุมหนึ่ง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงาน
โฆษณาจะท าให้โฆษณาเกิดความน่าสนใจและเป็นท่ีจดจ าแก่ผู้ บริโภค (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 
2546) ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการประสานความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์จาก
ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ “ความสามารถในการคิด” และ “ความสามารถในการสร้างสรรค์” ซึ่งอาจจะ
มีอยู่ในบุคคลเดียวกัน หรือบางคนมีความสามารถเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ความคิด เป็นผลผลิตจาก
กระบวนการท างานของสมอง โดยปกติมนษุย์คดิอยู่ตลอดเวลา ลกัษณะการคิดแบง่เป็นการคิดท่ีไม่มี
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จดุมุ่งหมาย (Undirected Cognition) และการคิดแบบมีจุดมุ่งหมาย (Directed Cognition) ความคิด
แบบไม่มีจุดมุ่งหมายเป็นการคิดแบบอิสระ ปะติดปะต่อกันโดยปราศจากการจัดระเบียบ เปล่ียนไปตาม
ความสนใจหรือเหตกุารณ์ท่ีผา่นเข้ามาขณะนัน้และไมมี่การตัง้วตัถปุระสงค์ ส่วนการคดิแบบมีจดุมุง่หมาย
นัน้เป็นการคดิแบบมีทิศทาง มีการจดัระเบียบและวตัถปุระสงค์เฉพาะ (ศรีสรุางค์ ทีนะกลุ, 2542) 

 
2.1.1  ความหมาย 
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา นักจิตวิทยาและนักการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ

ความคิดสร้างสรรค์ต่างพยายามศึกษา ค้นคว้า ตัง้สมมติฐาน อธิบาย ตลอดจนวิจัยเก่ียวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ และได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้หลากหลายซึ่ งมีแนวคิดท่ี
แตกตา่งและคล้ายคลงึกนัดงัตอ่ไปนี ้

Torrance, and Mayers (1962) ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถของบุคคลในการ
คดิสร้างสรรค์ผลิตผลหรือสิ่งแปลกใหม่ๆท่ีไมรู้่จกัมาก่อน ซึง่สิ่งตา่งๆเหล่านีอ้าจจะเกิดจากการรวม
ความรู้ตา่ง ๆ ท่ีได้รับจากประสบการณ์แล้วเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ใหม ่ๆ สิ่งท่ีเกิดขึน้แตไ่มจ่ าเป็น
สิ่งสมบรูณ์อยา่งแท้จริงอาจเป็นผลผลิตใหมท่ี่แปลกแตกตา่งไปจากเดมิ 

Edward De Bono (1994) ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการมองหาทางเลือก
หลายทิศทาง โดยการคิดอย่างรอบด้านคลอบคลมุทัง้ในแนวกว้างและแนวลึก ตลอดจนสามารถ
สร้างแนวคดิใหมซ่ึง่อาจตา่งจากแนวคดิเดมิบ้างเล็กน้อย หรือแปลกไปจนไมค่งแนวคดิเดมิไว้เลย  

Wallach, and Kogan (1965) ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถคิดสิ่งท่ีต่อเน่ือง
สัมพันธ์เป็นลูกโซ่ เรียกว่า "ความคิดโยงสัมพันธ์" คือ เม่ือระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่ งนัน้จะเป็น
สะพานช่วยเช่ือมโยงให้ระลึกถึงส่ืงอ่ืน ๆ ท่ีสมัพนัธ์กนัตอ่ไปเร่ือย ๆ ย่ิงคิดเช่ือมโยงได้มากเพียงไรก็
ยิ่งบง่ชีถ้ึงศกัยภาพของความคดิสร้างสรรค์ได้มากขึน้เทา่นัน้ 

Guilford (1967) ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถทางสมองท่ีคิดได้กว้างไกลหลาย
แง่มุม หลายทิศทาง คิดกว้างไกลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะนึกได้หรือเรียกว่าความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) เป็นการมองปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ท่ีแผ่รัศมีออกรอบ
ด้านลักษณะการคิดเช่นนีน้ าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ รวมทัง้การแก้ปัญหาได้
ส าเร็จซึ่งตรงข้ามกับความคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) ท่ีเป็นความคิดเฉพาะ เป็น
ความพยายามในการสรุปความคิดเพียงหนึง่เดียวจากข้อมลูตา่ง ๆ 

อารี พนัธ์มณี (2537) ความคิดสร้างสรรค์ คือกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลกัษณะอเนก
นยัอนัน าไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดดัแปลงปรุงแตง่จากความคดิเดิมผสมผสานกนั



11 
 

ให้เกิดสิ่งใหม่ซึ่งรวมทัง้การประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง  ๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎีหลักการได้
ส าเร็จความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ได้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งท่ีเป็นไปได้หรือสิ่งท่ีเป็นเหตผุล เพียง
อย่างเดียวเท่านัน้หากแต่คิดจินตนาการก็เป็นสิ่งส าคญัยิ่งท่ีจะก่อให้เกิดความแปลกใหม่แต่ต้อง
ควบคู่กันไปกบัความพยายามท่ีจะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้หรือเรียกว่าเป็น
จินตนาการประยกุต์นัน้เองจงึจะท าให้เกิดผลงาน 

สมศกัดิ์ ภู่วิภาดาวรรธณ์ (2537) ความคิดสร้างสรรค์ คือเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อน ยากแก่การให้ค า
จ ากดัความ ถ้าพิจารณาในเชิงผลงาน ผลงานจะต้องแปลกใหม ่ไมซ่ า้กบัแบบเดมิหรือท่ีเคยมีมาก่อน 

จากค านิยามท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถของ
สมองท่ีคิดวิเคราะห์ จินตนาการ หรือมาจากการสั่งสมประสบการณ์ ในการคิดสิ่งใหม่ ๆ ให้
แตกต่างไปจากเดิม หรือประยุกต์จากสิ่งเดิมท่ีมีอยู่แล้ว เป็นการคิดในทุกมุมมอง โดยเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวแล้วมาต่อยอด แตกออกไปเร่ือย ๆ ท าให้เกิดความคิดเชิง
จินตนาการ จนไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีสมบรูณ์หรือเพ่ือการแก้ไขปัญหา  

การท่ีคนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ตามลกัษณะท่ีกล่าวมานัน้ ขึน้อยู่กับศกัยภาพการ
ท างาน และการพฒันาของสมอง ซึง่สมองของคนเรามี 2 ซีก มีการท างานท่ีแตกตา่งกนั สมองซีกซ้าย 
ท าหน้าท่ีในส่วนของการตดัสินใจ การใช้เหตผุล สมองซีกขวา ท าหน้าท่ีในส่วนของการสร้างสรรค์ แม้
สมองจะท างานต่างกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมองทัง้สองซีกจะท างานเช่ือมโยงไปพร้อมกัน ใน
แทบทุกกิจกรรมทางการคิด โดยการคิดสลบักนัไปมา อย่างเช่น การสร้างสรรค์บอร์ดหรือเนือ้เร่ืองใน
งานโฆษณา สมองซีกซ้ายจะท าความเข้าใจ โครงสร้างความเป็นไปได้หลักการและเหตุผล หรือ
เร่ืองราวท่ีจะสมมติขึน้ในงานโฆษณา ขณะเดียวกนั สมองซีกขวาก็จะท าความเข้าใจเก่ียวกบัลีลาการ
ด าเนินเร่ืองของโฆษณา อารมณ์ท่ีซ่อนอยู่ในเนือ้เร่ือง หรือการคิดแหวกแนวเพ่ือสร้างสีสรรค์ให้กับ
เนือ้หา ดงันัน้ เราจงึจ าเป็นต้องพฒันาสมองทัง้สองซีกไปพร้อม ๆ กนั ไม่สามารถแยกพฒันาในแตล่ะ
ด้านได้ การค้นพบหน้าท่ีแตกต่างกันของสมองทัง้สองส่วน ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ 
(เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ,์ 2545) 

ในการคิดทัง้  2 แบบคือ การหาค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียวกับความคิดท่ี
หลากหลายเพ่ือค้นหาค าตอบท่ีเป็นไปได้ ความคิดจึงเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จสมบูรณ์ของ
มนุษย์ท่ีจะท าให้มนุษญ์มีหนทาง มีความเจริญก้าวหน้าได้อีกหลายวิธี การคิดทัง้ 2 แบบจึงมี
ความส าคญัเท่าเท่ียมกัน ซึ่งจะมีการใช้ควบคู่กนัไปตลอดเวลา โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์จะ
ชว่ยให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม ่ครีเอทีฟสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการส่ือสารโฆษณามมุมอง
ใหม่ ๆ ท าให้เกิดผู้บริโภคเกิดความน่าสนใจตอ่ตวัเนือ้หาและผลิตภณัฑ์ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะ
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มีความแตกต่างจากการคิดวิเคราะห์และการคิดวิจารณญาณ อาจกล่าวได้ว่าตรงกันข้ามอย่าง
สิน้เชิง สรุปความจากตาราง ดงันี ้

 
ตารางท่ี 2.1  เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการคดิวิจารณญาณกบัความคิดสร้างสรรค์ 

 

การคิดวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ น าไปใช้ได้ 
ต้องถกูต้อง คดิแตกตา่ง 
คดิแนวตัง้ คดิทางข้าง 
ค านงึถึงความนา่จะเป็น ค านงึถึงความเป็นไปได้ 
เพ่ือตดัสินใจท่ีถกูต้อง ยงัไมต่ดัสินใจ 
เจาะลกึ คดิกว้าง 
เป็นปรนยั ชดัเจน เป็นอตันยั 
ค าตอบเดียว เป็นเพียงหนึง่ค าตอบ 
ใช้สมองซีกซ้าย ใช้สมองซีกขวา 
ใช้ความสามารถทางภาษาด้านการฟัง พูด  
อา่น เขียน 

ใช้ความสามารถทางสายตา  
ด้านการมองเห็น 

เป็นล าดบัขัน้ตอน ตอ่เน่ือง หลากหลาย ร่วมกนั 
ใช้เหตผุล ข้อมลูมาก 
ใช ่แตม่นัมีอะไรท่ีไมใ่ช่ ใช ่และมนัยงัมีอะไรอีกท่ีใช ่

 
แหล่งท่ีมา: ประพนัธ์ศริิ สเุสารัจ, 2556. 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์จะพาไปสู่หนทางท่ีแปลกใหม่ สามารถต่อยอด
ออกไปได้หลากหลาย กล่าวคือ ก่อนท่ีจะตัดสินใจท าหรือเลือกสิ่งใดนัน้ จะต้องมีความคิดและ
มุมมองท่ีดีอย่างหลากหลายรอบด้าน แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเห็นความส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์ เพราะการคิดสร้างสรรค์ไม่มีค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียว และบางครัง้ความคิด
สร้างสรรค์มักจะแตกต่างและไม่สอดคล้องกับความเห็นของคนส่วนใหญ่ บางคนคิดว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นเร่ืองเพ้อฝันไม่มีสาระ ซึ่งทัศนะคติเหล่านีเ้ป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์
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ผลงาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความคิดสร้างสรรค์เป็นทัง้ความคิดท่ีจริงจงัต้องการความนุ่มลึก และ
ขณะเดียวกนัการคิดสร้างสรรค์ก็เป็นความคิดท่ียืดหยุน่ ไมต่ายตวั (ประพนัธ์ศริิ สเุสารัจ, 2556) 

 
2.1.2  ทฤษฎีที่มาของความคิดสร้างสรรค์ 
จากแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น แม้

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาจะเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างและหลากหลายใน
รายละเอียด แตโ่ดยภาพรวมจะสามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกบัท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ได้เป็น 4 
แนวคดิใหญ่ ๆ คือ 

2.1.2.1  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytical Approach)
เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากผลงานความขดัแย้งภายในจิตใต้ส านึก ระหว่างแรงขบัทางเพศ 
(Libido)กับความรู้สึกผิดชอบทางสงัคม (Social Conscience) เป็นเหตใุห้จิตส านึกต้องพยายาม
หาทางออกจึงเกิดพฤติกรรมเบี่ยงไปแสดงออกในรูปแบบอ่ืนท่ีสงัคมยอมรับได้ โดยเกิดขึน้ระหว่าง
การรู้สตกิบัจิตใต้ส านกึอยูใ่นขอบเขตของจิตสว่นท่ีเรียกวา่ "จิตก่อนส านกึ" (วนิช สธุารัตน์, 2547) 

2.1.2.2  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม (Behavioral Approach)
ความคดิสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสามารถเอือ้
ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้และให้ความส าคัญกับการเสริมแรง (Reinforcement) การ
ตอบสนองท่ีถกูต้องกบัสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ และเน้นความสมัพนัธ์ทางปัญญา คือเกิดจากการมีสิ่ง
เร้า และการโยงความสมัพนัธ์จากสิ่งเร้าหนึ่งไปยงัสิ่งต่าง ๆ ท าให้เกิดความคิดใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ขึน้ตามแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมซึ่งสามารถน าความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใชกับ
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการส่ือสารได้ 

2.1.2.3  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ เชิ งมนุษ ย์นิ ยม  (Humanistic Approach) 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมนษุย์มีติดตวัมาตัง้แตก่ าเนิด ผู้ ท่ีสามารถน าความคิดสร้างสรรค์ออกมา
ใช้ได้คือ ผู้ ท่ีมีสัจการแห่งตน คือ รู้จักตนเอง พอใจตนเอง และใช้ตนเองเต็มตามศกัยภาพของตน 
มนษุย์จะแสดงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเตม็ท่ีต้องอยู่ในสภาวะหรือบรรยากาศท่ี
เอือ้อ านวย คือมีความปลอดภยัในเชิงจิตวิทยา มีความมัน่คงของจิตใจ ไม่กลวัท่ีจะเล่นกับความคิด
และเปิดกว้างพร้อมรับประสบการณ์ใหม ่

2.1.2.4  ทฤษฎี เชิ งปัญญานิยม (Cognitive Approach) การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ในตวับุคคล โดยมีแนวความคิดโดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์มาจากการ
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รับรู้ ประมวลผล จดัระบบ และตดัสินใจเลือกหนทางตอบสนอง และสามารถพฒันาให้สงูขึน้ได้ โดยมี
ปัจจยั 4 ประการ (AUTA) ประกอบด้วย 

1)  การตระหนัก (Awareness) คือการตระหนักถึงความส าคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีต่อตนเอง สังคม ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต และตระหนักถึงความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีอยูใ่นตนเองด้วย 

2)  ความเข้าใจ (Understanding) คือมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ใน
เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิสร้างสรรค์ 

3)  เทคนิควิธี (Techniques) คือการรู้เทคนิควิธีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ทัง้ท่ีเป็นเทคนิคสว่นบคุคลและเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 

4)  การตระหนักในความจริงของสิ่งต่าง ๆ (Actualization) คือการรู้หรือ
ตระหนักในตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รวมทัง้เปิดกว้าง
ประสบการณ์ตา่ง ๆ โดยมีการปรับตวัอย่างเหมาะสม และมีความคิดท่ียืดหยุ่นเข้ากับทกุรูปแบบของ
ชีวิต 

องค์ประกอบทัง้ 4 จะผลักดันให้บุคคลสามารถดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของ
ตนเองออกมาได้ กล่าวได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทกัษะท่ีมีอยู่ในตวับุคคลทุกคน และสามารถ
พฒันาให้สงูโดยอาศยัการเรียนรู้ (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546) 

 
2.1.3  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
กิลฟอร์ด (Guilford, 1967 อ้างถึงใน เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์, 2545) นักจิตวิทยาชาว

อเมริกนั เป็นอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญในจิตวิทยา ได้อธิบายความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของ
สมองท่ีเป็นความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือคิดหลายทาง หลายแง่มุม คิด
กว้างไกลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะนึกได้ เป็นการมองปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ท่ีแผ่
รัศมีออกรอบด้านลกัษณะการคิดเช่นนีน้ าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ รวมทัง้การ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จ การคิดแบบอเนกนยันีมี้องค์ประกอบ 8 ประการ โดย 4 องค์ประกอบแรกเป็น
ความสามารถทางสติปัญญาและ 4 องค์ประกอบหลังเป็นความสามารถทางด้านจิตใจและ
ความรู้สกึ ซึง่ประกอบด้วย 

2.1.3.1  ความคดิริเร่ิม (Originality) 
2.1.3.2  ความคลอ่งในการคดิ (Fluency) 
2.1.3.3  ความยืดหยุน่ในการคดิ (Flexibility) 
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2.1.3.4  ความละเอียดลออ (Elaboration) 
2.1.3.5  ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
2.1.3.6  ความสลบัซบัซ้อน (Complexity) 
2.1.3.7  ความกล้าเส่ียง (Risk - taking) 
2.1.3.8  ความคดิค านงึหรือจินตนาการ (Imagination) 
2.1.3.1  ความคิดริเร่ิม (Originality) คือมีความคิดท่ีแปลกใหม่ต่างจากคนธรรมดา 

ทัว่ ๆ ไป และแตกตา่งจากความคดิธรรมดาความคดิริเร่ิมอาจเกิดจากการคดิจากเดิมท่ีมีอยูแ่ล้วให้
แปลกแตกตา่งจากท่ีเคยเห็นหรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็นสิ่งท่ีไม่เคยคาดคิดหรืออาจเป็น
การน าเอาความคดิเก่ามาปรุงแตง่ผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ 

2.1.3.2  ความคลอ่งในการคิด (Fluency) คือปริมาณการคิดท่ีไมซ่ า้กนัในเร่ืองเดียว
สามารถคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้ค าตอบมากท่ีสุดในเวลาท่ีจ ากัด
โดยไมซ่ า้แบบกนัเลยโดยแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1)  ความคล่องทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถใน
การใช้ถ้อยค าอยา่งคลอ่งแคลว่หลากหลาย ใชป่ระโยชน์ได้และไมซ่ า้แบบผู้ อ่ืน  

2)  ความคิดคลอ่งทางด้านการโยงสมัพนัธ์ (Associational Fluency) เป็น
ความสามารถท่ีจะคดิหาถ้อยค าท่ีเหมือนกนัได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ภายในเวลาท่ีก าหนด 

3)  ความคล่ องทางด้ านการแสดงออก (Expression Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือสามารถท่ีจะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้
ประโยคท่ีต้องการ 

4)  ความคล่องในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะ
คิดค้นสิ่งท่ีต้องการภายในเวลาท่ีก าหนดเช่นใช้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มากท่ีสุดภายใน
เวลาท่ีก าหนดซึง่อาจเป็น 5 นาที หรือ 10 นาที 

2.1.3.3  ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหา
ค าตอบได้หลายทิศทาง ไมค่ดิแบบนีก็้ยืดหยุน่ไปคดิอีกแบบหนึง่ก็ได้ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1)  ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึน้ทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถ
ท่ีจะพยายามคดิได้หลายทางอยา่งอิสระตวัอย่างของคนท่ีมีความคดิยืดหยุน่ในด้านนีจ้ะคดิได้วา่ประโยชน์
ของหนงัสือพิมพ์มีอะไรบ้างความคิดของผู้ ท่ียืดหยุ่นสามารถจดักลุ่มได้หลายทิศทางหรือหลายด้าน เช่น
เพ่ือรู้ขา่วสารเพ่ือโฆษณาสินค้า เพ่ือธุรกิจ ฯลฯในขณะท่ีคนท่ีไมมี่ความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงทิศทาง
เดียวคือเพ่ือรู้ขา่วสารเทา่นัน้ 
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2)  ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เป็น
ความสามารถในการดดัแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆด้าน ซึ่งมีประโยชน์
ตอ่การแก้ปัญหาผู้ ท่ีมีความยืดหยุน่จะคิดดดัแปลงได้ไมซ่ า้กนั 

2.1.3.4  ความละเอียดลออ (Elaboration) คือการคิดได้ในรายละเอียดเป็นขัน้ตอน 
เพ่ือขยายหรือตกแต่งความคิดหลักให้ได้ความหมายท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึน้ยังรวมไปถึงการเช่ือมโยง
สัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หาก
ปราศจากความละเอียดละออแล้ว ก็ไมอ่าจท าให้เกิดผลงานหรือผลผลิตสร้างสรรค์ขึน้มาได้ ความ
ละเอียดละออขึน้อยู่กบัองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น เพศ อาย ุประสบการณ์ และความสามารถ 
การน าความคิดในรายละเอียดมาเพิ่มเตมิเสริมแตง่ความคดิในครัง้แรกจะชว่ยท าให้ได้ความหมาย
สมบรูณ์ยิ่งขึน้รวมทัง้การตอ่เตมิเสริมแตง่และตดัสิ่งท่ีไมเ่หมาะสมไมถ่กูต้องออกไป 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1967, p.53) ได้แบง่สมรรถภาพทางสมองออกเป็น 3 มิติ คือเนือ้หาท่ี
คดิ (Contents) วิธีการคดิ (Operations) และผลของการคดิ (Products) 

1)  เนือ้หาท่ีคิด (Contents) หมายถึงสิ่งเร้าหรือข้อมูลต่างๆและประสบการณ์ท่ี
สองรับรู้ ท่ีสมองรับเข้าไปคดิมี 4 ประเภท ได้แก่ ภาพ สญัลกัษณ์ ภาษา และพฤตกิรรม 

2)  วิธีการคิด (Operations) หมายถึงลกัษณะกระบวนการท างานของสมองแบบ
ตา่งๆโดยเร่ิมตัง้แตก่ารตีความเนือ้หา สะสมความรู้ข้อมลูตา่ง ๆ ไว้ในรูปแบบความจ า รวมถึงการ
คิดเพ่ือตอบสนองซึ่งแบ่งออกเป็นการคิดแบบเอกนยั (Convergent Thinking) การคิดแบบอเนก
นยั (Divergent Thinking) และการประเมินผล 

3)  ผลของการคดิ (Products) เป็นผลของกระบวนการจดักระท าของความคิดกบั
ข้อมลูเนือ้หาผลิตผลของความคดิออกมาเป็นรูปแบบตา่งๆ การแปลงรูปของสมอง 
 

2.1.4  ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
ความคดิสร้างสรรค์อาจจะแบง่แยกออกได้ 4 ประเภท ดงันี ้

2.1.4.1  ความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปล่ียนแปลง ( Innovation) คือการ
ค้นพบสร้างสรรค์สิ่งใหม ่หรือการคดิหาวิธีการทางออกใหม่ โดยเปล่ียนแปลงไปจากสิ่งเดมิ ๆ ท่ีใช้
การไมไ่ด้แล้ว หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้เป็นสิ่งใหม่ ๆ ผลิตภณัฑ์ใหม่ ความคดิใหม ่เป็นการคดิโดย
ภาพรวมมากกวา่แยกเป็นสว่นยอ่ย บางครัง้แรกว่า "นวตักรรม" ท่ีเป็นการเอาสิ่งประดษิฐ์ใหมม่าใช้
หรือความคดิใหม ่เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
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2.1.4.2  ความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ (Synthesis) คือการผสมผสาน
แนวคิดจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นแนวคิดใหม่ท่ีมีคุณค่า เป็นการน าสิ่งหนึ่งไป
ผสมผสานกับสิ่งหนึ่งจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยวิธีการใหม่ รูปแบบใหม่ เช่น การท าการ
ส่ือสารโฆษณาบนท่ีจบับีทีเอส เม่ือน าเอากระดาษท่ีสกรีนลายนาฬิกามาแปะตามท่ีจบั ลกัษณะท่ี
จะเห็นเหมือนเป็นนาฬิกาให้คนได้ลองใส ่ผู้ โดยสารท่ีเอามือคล้องไปกบัจบัจะรู้สึกเหมือนวา่ได้ลอง
สวมใสก่บัแบบจริง เกิดเป็นความคดิสร้างสรรค์ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑ์ 

2.1.4.3  ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเน่ือง (Extension) คือการผสมผสานกัน
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ประเภทเปล่ียนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ คือ 
เป็นโครงสร้างหรือกรอบท่ีได้ก าหนดไว้กว้าง ๆ แต่ความต่อเน่ืองเป็นรายละเอียดท่ีจ าเป็นในการ
ปฎิบตัิงาน เชน่ การออกส่ือโฆษณาทกุ ๆ ปี ซึ่งในแตล่ะปีหรือแตล่ะแคมเปญจะมีการปรับปรุงและ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบโจทย์กบัคอนเซ็ป (Concept) ของผลิตภณัฑ์บริษัทท่ี
มีมาช้านาน 

2.1.4.4  ความคิดสร้างสรรค์ประเภทลอกเลียน (Duplication) คือลักษณะการ
จ าลองหรือการลอกเลียนความแบบความคิดจากความส าเร็จอ่ืน ๆ โดยอาจปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงไปจากเดมิเพียงเล็กน้อย แตส่ว่นใหญ่ยงัคงแบบเดมิอยู่ (ประพนัธ์ศริิ สเุสารัจ, 2556) 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดัง้เดมิ 

 
นกัสร้างสรรค์โฆษณาสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ในหลากหลายวิธี แต่ละคนจะมี

วิธีในแบบของตวัเองตามแต่ถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามการเกิดของความคิด
สร้างสรรค์ โดยยดึหลกัของเหลา่ผู้ เช่ียวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้ดงันี ้

 
2.2.1  ทฤษฎีการคิดของ เดอ โบโน 
เอ็ดวาร์ด เดอ โบโน (De Bono, 1994)  ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนความคิด ได้เสนอ

ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดโดยได้จ าแนกการคิดออกเป็น 2 ชนิดคือ Vertical Thinking และ Lateral 
Thinking เดอโบโนได้อธิบายการคิดทัง้ 2 ชนิดดงักลา่วไว้ดงันี ้

2.2.1.1  Vertical Thinking (คิดในกรอบ ) เป็นการคิดเชิงตรรกะแบบดัง้เดิม 
(Traditional Logical Thinking) มีการด าเนินตามทิศทางจากภาวะของข้อมูลหนึ่งไปยงัอีกข้อมูล
หนึ่ง เป็นลักษณะท่ีมีความต่อเน่ือง เป็นการคิดท่ีมีลักษณะการเลือก (Selective) โดยจะมีการ
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ตดัสินและแสวงหาเพ่ือพิสูจน์และสร้างความสมัพนัธ์ เป็นการคิดในลกัษณะท่ีมีความคงท่ีเพ่ือหา
ค าตอบใดค าตอบหนึง่ เชน่ การคดิตามครรลองของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

2.2.1.2  Lateral Thinking (คิดนอกกรอบ) เป็นความคิดท่ีมีการสร้างความคิดท่ี
หลากหลาย (Generative) หรือสร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย จุดประสงค์ของ Lateral Thinking 
เป็นการคิดท่ีเคล่ือนออกจากแนวคิดหนึ่งหรือแนวทางหนึ่งไปยงัแนวคดิอ่ืน เป็นการคิดท่ีมีการหลีก
หนีออกไปจากแนวคิดแบบเดิม Lateral Thinking จะไม่พยายามพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ แต่จะเป็นการ
ส ารวจและสร้างความคิดท่ีหลากหลาย จะเป็นแนวทางท่ีเป็นการจดัการกบักระบวนการข้อมลูของ
ขา่วสารตา่ง ๆ เพ่ือไปสูก่ารคดิเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546) 

ในทางการคิด สิ่งท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบการคิด คือ การบงัเอิญท าผิด สิ่งท่ีไม่รู้
วา่จะเกิด และอารมณ์ขนั การเข้าใจเร่ืองการคิดแบบมีอารมณ์ขนัจะท าให้เราเข้าใจการท างานของ
ระบบการคิดมากกว่าอย่างอ่ืน ซึ่งแตกต่างจากการใช้เหตุผลท่ีไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่ แต่ทว่า
ความคิดขบขันจะสามารถเกิดขึน้ได้เพียงแค่ในระบบการคิดใช้รูปแบบท่ีจดัระบบตวัเอง ซึ่งเป็น
ชนิดท่ีพบในการใช้ภาพมองของมนษุย์ ความคิดแบบมีอารมณ์ขนัจะเก่ียวข้องกบัการหนีหลดุออก
จากรูปแบบหนึ่งและเปล่ียนไปหาอีกรูปแบบหนึง่ ลักษณะของระบบใช้รูปแบบ คือ ขณะท่ีเราก าลงั
เคล่ือนท่ีไปตามเส้นทางหลัก เส้นทางรองจะถูกมองข้ามไป เราเลยมุ่งหน้าไปตามเส้นทางหลัก
เทา่นัน้ (De Bono, 1994 อ้างถึงใน มทัธนี พลงัเทพินทร์, 2551) 

 

 

 
ภาพท่ี 2.1  แสดงเส้นทางหรือรูปแบบหลกัและมีเส้นทางรองแยกออกมา 

 
 กลไกการคดิขบขนัอีกอย่างหนึ่ง คือ การคดิท่ีถกูน าไปยงัจดุท่ีเห็นวา่ไร้เหตผุลอย่างเห็นได้
ชัด จากนัน้  เราก็สามารถมองเห็นทางกลับ คือ จะเข้าใจสถานการณ์ ในภายหลังตัวเอง 
ตวัอย่างเช่น คนตรวจตัว๋เดนิเข้ามาในตวัรถไฟ แล้วชายหนุ่มคนหนึง่ก็เร่ิมควานหาตัว๋ของเขาอย่าง
ร้อนรน เขาหาท่ีกระเป๋าเสือ้ กระเป๋ากางเกง เสือ้คลุมท่ีแขวนไว้บนราว กระเป๋าเอกสาร และท่ีอ่ืน ๆ 
สกัพกัหนึ่ง คนตรวจตัว๋ก็เข้ามาดงึตัว๋ออกจากปากชายคนนัน้ด้วยความเห็นใจ จริง ๆ แล้วชายหนุ่ม
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ได้คาบตัว๋นัน้มาโดยตลอด พอคนตรวจตัว๋ไปแล้ว ผู้ โดยสารอีกคนหนึ่งก็ถามชายหนุ่มคนนัน้ว่า เขา
รู้สึกว่าตวัเองดูโง่บ้างรึป่าว ชายหนุ่มตอบกลับว่า "ไม่เลย ผมได้เคีย้วกัดส่วนท่ีลงวันท่ีบนตั๋วนัน้
ออกมา" (De Bono, 1994 อ้างถึงใน มทัธนี พลงัเทพินทร์, 2551) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2  แสดงเส้นทางการมองย้อนหลงัเหตกุารณ์และการมองให้ทะลปุรุโปร่ง 

 
 การเปล่ียนรูปแบบการคิดดังท่ีพบในการใช้อารมณ์ขัน เป็นกระบวนการเดียวกันกับ
กระบวนการท่ีเกิดขึน้ในการมองย้อนหลังเหตุการณ์และการมองเหตุการณ์ให้เข้าใจทะลุปรุโปร่ง 
กล่าวคือ การเปล่ียนความคิดไปหารูปแบบใหม่ในการมอง ก็จะเห็นว่าเกิดความชัดเจนและ
สมเหตสุมผลยิ่งขึน้ จนเกิดความเข้าใจต่อมา และในรูปแบบนีเ้องจ าเป็นต้องมีความไม่สมดลุอยู่ ใน
การมองย้อนหลงัเหตกุารณ์ แนวคิดท่ีสร้างสรรค์ใด ๆ ท่ีคิดขึน้มา จะต้องมีความสมเหตสุมผลเม่ือมี
การมองย้อนหลัง มิฉะนัน้ก็คงไม่อาจยอมรับได้ว่าความคิดนัน้มีคุณค่า (De Bono, 1994 อ้างถึงใน 
มทัธนี พลงัเทพินทร์, 2551) 

 คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์อาจมีวิธีการมองโลกท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน ถ้าคนนัน้สามารถ
แสดงออกส่ือสารภาพมองท่ีพิ เศษของตนให้คนอ่ืนได้รู้ ก็จะเรียกได้ว่าเป็นคนท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่ว่าคน ๆ นัน้อาจจะติดอยู่กับภาพมองท่ีพิเศษนัน้ ไม่สามารถมองภาพหรือมองโลก
ในทางอ่ืนเลย ดงันัน้คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์หลายคนจึงมกัจะมีความ "ไม่ยืดหยุ่น" การคิดนอก
กรอบจะเป็นการเปล่ียนภาพมองและมีความยืดหยุ่นท่ีจะเปล่ียนภาพมองได้อีกเร่ือย ๆ  โดยอาศยั
ทัศนคติและวิธีการก าหนดไว้บางอย่าง ทัศนคติจะเก่ียวกับการยินดีท่ีจะพยายามมองสิ่งต่าง ๆ 
ในทางตา่ง ๆ กัน นอกจากนีย้งัเก่ียวกับความเข้าใจว่าสมองใช้รูปแบบอย่างไรและความจ าเป็นท่ี
จะต้องหลุดออกจากรูปแบบเดิม เพ่ือท่ีจะเปล่ียนไปหารูปแบบท่ีดีขึน้ (De Bono, 1994 อ้างถึงใน 
มทัธนี พลงัเทพินทร์, 2551) 
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วิธีการคดิเปล่ียนรูปแบบ 
1)  วิธีการเหยียบหินข้าม (The Stepping Stone Method) การเปล่ียนรูปแบบ

จากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่งให้ง่ายขึน้ โดยอาศัยสิ่งอ่ืนเข้ามาผูกสร้างเป็นเร่ืองราว และ
เคล่ือนท่ีจนไปสู่รูปแบบหนึ่ง การคดิเคล่ือนท่ีออกไปมีหลายวิธี เชน่ โดยการดงึหลกัการออกมาจาก
แนวคิด โดยการคิดตามผลท่ีจะเกิดขึน้ในแต่ละขณะ โดยการเน้นท่ีความแตกตา่ง ๆ จากธรรมดา 
หรือ โดยการแจกแจงด้านดีตา่ง ๆ ออกมา 

 

 

 
ภาพท่ี 2.3  แสดงให้เห็นการใช้คา่เคล่ือนท่ีของหินท่ีเหยียบข้าม 

 

2)  วิธีการหนีออกนอกทาง (The Escape Method) การหาเส้นทางหลกัของการ
คิดให้ได้ก่อน แล้วจากนัน้ก็หนีออกจากเส้นทางหลกั โดยการละทิง้ลกัษณะบางอย่างหรือเปล่ียน
รูปแบบ หรือหาทางท่ีตา่งออกไปให้ถึงจดุหมายเดียวกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4  แสดงวิธีการคิดหนีออกนอกทาง 
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3)  วิธีการสุ่มเพ่ือกระตุ้นแนวคิด (The Random Stimulation Method) การสุ่มค าเพ่ือ
เช่ือมโยงกับตัวเร่ืองไปเร่ือย ๆ ท าให้เปิดรับค าอ่ืน ๆ เข้ามา จนท าให้ได้ "ตัวเช่ือมโยง" กระตุ้นไปยัง
ความคดิให้เกิดการสร้างสรรค์ บางครัง้อาจจะดงึคณุสมบตัขิองค าท่ีสุม่ขึน้มาเปล่ียนรูปแบบการคดิได้ 
 

 

 
ภาพท่ี 2.5  แสดงการสุม่เพ่ือกระตุ้นแนวคดิ 

 
 วิธีการทัง้สามอย่างคือ วิธีการเหยียบหินข้าม (The Stepping Stone Method) วิธีการหนี
ออกนอกทาง (The Escape Method) และวิ ธีการสุ่ ม เพ่ื อกระตุ้ น แนวคิด  (The Random 
Stimulation Method) เป็นวิธีท่ีเป็นระบบท่ีสามารถน าไปใช้ในการเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ออกมา คือ 
ทศันะคติการคิดนอกกรอบ ซึ่งจะเก่ียวกบัการพร้อมท่ีจะมองหาแนวคิดท่ีดีไปยิ่งกว่าเดิม แตล่ะวิธี
แสดงให้เห็นทัศนะคติการคิดนอกกรอบ ในวิธีการเหยียบหินข้าม ใช้การมองแนวคิดจากค่า
เคล่ือนท่ีแทนท่ีจะมองแค่ค่าการวินิจฉัยตัดสิน ท าให้เกิดทัศนะคติในทางบวกและท าให้เกิด
ประโยชน์  ส่วนวิธีการหนีออกนอกทาง เน้นมองหาสิ่งท่ีเป็นอยู่ท่ีนึกไม่ถึงหรือเป็นทางท่ี ดีท่ีสดุแล้ว
จริงหรือ น าไปสู่การปรับปรุงหรือหลีกหนีออกมา ส่วนวิธีการสุ่มเพ่ือกระตุ้นแนวคิด เป็นการเปิดรับ
อิทธิพลตา่ง ๆ นอกเหนือจากท่ีตัง้ใจมองหาโดยตรง โดยการยอมให้ส่ืงอ่ืนมากระตุ้นทางความคดิ 

 
 2.2.2  ทฤษฎีการคิดของ วอลลาส (Wallas) 
 วอลลาส (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) นกัทฤษฎีกลุ่มสร้างสรรค์นิยม ได้
อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยแบ่งขัน้ตอนของ
กระบวนการเกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.2.2.1  ขัน้เตรียมตวั (Preparation) เป็นขัน้เตรียมข้อมลูต่างๆเช่น ข้อมลูเก่ียวกบั
การกระท าหรือแนวทางท่ีถกูต้องหรือข้อมลูระบปัุญหาหรือข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
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2.2.2.2  ขัน้ครุ่นคิด (Incubation) เป็นขัน้อยู่ในความวุ่นวายของข้อมูลต่าง ๆ ทัง้
ใหม่และเก่า สะเปะสะปะขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สามารถจัดรูปแบบ หรือขมวด
ความคดิเป็นกลุม่ก้อนได้ จงึปลอ่ยความคดิไว้เงียบ ๆ 

2.2.2.3  ขัน้ความคิดกระจ่างชัด (Illumination) เป็นขัน้ท่ีความคิดผ่านการเรียบเรียง
และเช่ือมโยงความสมัพนัธ์เข้าด้วยกนั ให้มีความกระจา่งชดัและมองเห็นภาพมโนทศัน์ของความคิด 

2.2.2.4  ขัน้พิสูจน์ (Verification) เป็นขัน้ตอนท่ีได้รับความคิดจากขัน้ตอนทัง้สาม
ขัน้ข้างต้นเพ่ือพิสจูน์วา่เป็นความคดิท่ีเป็นจริงและถกูต้อง 

 

2.2.3  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Process) 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีนกัสร้างสรรค์โฆษณาทกุคนควรจะฝึกฝน เพ่ือท่ีจะออกแบบ
สารโฆษณาให้สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปผู้
ท างานด้านการคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นบคุคลท่ีท างานหนกัคือ มีการคิดสิ่งใหม ่ๆ ทางด้านแนวคิดท่ี
ดีอยู่เสมอ เพราะพวกเขามกัจะต้องมีความรู้โดยการอ่าน วิเคราะห์ ทดสอบ และวิตกกังวล จึงท า
ให้พวกเขาเหล่านีม้าแสดงออกเป็นส่ือท่ีไม่ปกติธรรมดา เป็นสิ่งท่ีคาดไม่ถึงและมีแนวคิดเชิงนิยาย 
ซึ่งวิธีการคิดนีห้าได้ยากจากบุคคลทั่วไป แต่ก็ต้องสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาให้เกิดภาพ
ความเป็นจริง และจัดท าโฆษณาออกมาสู่สายตาผู้ บริโภคเป้าหมาย (พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต, 
2546) ซึง่กระบวนการในการคดิสร้างสรรค์งานโฆษณาจะมีด้วยกนั 5 ขัน้ตอนดงันี ้ 
 

 
  

 
 
 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.6  ขัน้ตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ในส่ือดัง้เดมิ 

1. การรวบรวมปัญหา 

2. การสร้างแนวคิด 

3. การระดมสมอง 

4. การบม่เพาะ 

5. การออกความคิด 
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2.2.3.1  การรวบรวมปัญหา (Immersion) เป็นการน าปัญหาท่ีจะท าการโฆษณา
ประกอบกับวิธีการท าการตลาดต่าง ๆ ตามแผนงาน ผู้ สร้างสรรค์จะต้องอ่านปัญหาให้มาก ว่า
ผลิตภณัฑ์นัน้มีปัญหาใด และสาเหตขุองปัญหามาจากอะไร ซึ่งปัญหาบางอย่างสามารถเห็นได้ชดั 
แตบ่างปัญหาก็จ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วน และน าข้อมูลการวิจยัตลาดและโฆษณาเข้า
มาคิด วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือท่ีจะได้ทราบทกุสิ่งทกุอย่างของปัญหาก่อนท่ีจะมีการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการสร้างสรรค์โฆษณา (Bovee, Thill, & Wood, 1995) 

2.2.3.2  การสร้างแนวคิด (Ideation) เม่ือทราบปัญหาทัง้หมดแล้ว ก็มองปัญหาใน
ทุกมุมมองของปัญหา เม่ือทราบประเด็นของปัญหาก็มาท าการพัฒนาแนวคิด เพ่ือหาทางเลือก
ของปัญหาตา่ง ๆ ท่ีคดิวา่เหมาะสมท่ีสดุ  

2.2.3.3  การระดมสมอง (Brainstorming) เม่ือมีทางเลือกของการสร้างสรรค์
โฆษณาแล้ว ก็น าเอาเทคนิคการระดมความคิดของสมองตา่ง ๆ ออกมาให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือเข้ามา
ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา โดยแนวคิดต่าง ๆ ของทุกคนจะมีผลต่อการแก้ปัญหา โดยแนวคิด
ของแตล่ะบคุคลจะเป็นตวักระตุ้นให้คนอ่ืนคิดตามไปด้วย และเป็นการคิดอย่างอิสระของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับแนวคิดท่ีจะสร้างสรรค์โฆษณาในเร่ืองเดียวกัน  สิ่งนีจ้ะท าให้ทีมงานสร้างสรรค์
สามารถได้แนวคิดสร้างสรรค์โฆษณาท่ีดีกว่าและมีจ านวนแนวคิดท่ีมากกว่าในการเลือกท่ีจะ
น ามาใช้สร้างสรรค์ ท าให้ได้งานสร้างสรรค์โฆษณาท่ีมีประสิทธิผลท่ีดีตามมา 

2.2.3.4  การบม่เพาะ (Incubation) การน าแนวคิดตา่ง ๆ ท่ีได้ถกูเลือกมาใช้วิธีการ
พัฒนารูปแบบแนวคิดแต่ละแนวคิด และแนวคิดนัน้มีประสิทธิผลต่อการน ามาใช้สร้างสรรค์
โฆษณาอย่างไรในขัน้นื ้นกัสร้างสรรค์โฆษณาควรปลอ่ยให้เป็นชว่งของการหยดุคดิชัว่ขณะ เพ่ือท า
ให้สมองปลอดโปร่ง และเพ่ือไมใ่ห้กระบวนการคดิไปสูภ่าวะท่ีเครียดจนเกินไป 

2.2.3.5  การให้ออกความคิด (Illumination) เป็นขัน้ตอนของการกลบัเข้ามาเพ่ือเลือก
ความคิดท่ีส าคญั หรือความคิดท่ียิ่งใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า "Big Idea" หรือ "Creative Concept" เพ่ือท่ีจะ
น าไปสร้างสรรค์แผนรณรงค์งานโฆษณาในชิน้งานโฆษณาต่อไป (ชยัประนิน วิสุทธิผล และอมัรินทร์ 
จทันะศิริ, 2547) ทัง้นี ้James L. Marra นักวิชาการด้านการโฆษณาท่ีมีช่ือเสียงได้กล่าวว่า แนวคิดท่ี
เข้าข่ายว่าเป็นความคิดส าคัญ หรือความคิดยิ่งใหญ่  (Big Idea) หรือเป็นความคิดหลักทางการ
โฆษณา จะต้องประกอบด้วย 7 ลกัษณะซึง่เรียกว่า "ADNORMS" ดงันี ้(ดารา ทีปะปาล, 2541) 

1)  สามารถปรับให้เข้ากบัส่ือโฆษณาได้หลาย ๆ ส่ือ (Adaptability - A) 
2)  มีความยืนยาวเหมาะกบัคนทกุยคุทกุสมยั (Durability - D) 
3)  เป็นแนวคดิใหม ่(Newness - N) 
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4)  เป็นแนวคดิท่ีเป็นเอกลกัษณ์หนึง่เดียว (Oneness - O) 
5)  มีความเก่ียวข้องกบัประโยชน์หรือปัญหาผู้บริโภค (Relevance - R) 
6)  จดจ าได้ง่าย (Memorability - M) 
7)  มีความเข้าใจได้ง่าย (Simplicity - S) 
1)  สามารถปรับให้เข้ากับส่ือโฆษณาได้หลาย ๆ ส่ือ (Adaptability - A)

โฆษณาแต่ละประเภทมีจุดเด่น จุดด้อย หรือวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างกัน ท าให้การใช้ส่ือ
จ าเป็นต้องใช้ส่ือท่ีผสมผสาน เพ่ือสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั ดงันัน้แนวความคิดสร้างสรรค์นัน้จะต้อง
สามารถปรับให้เข้ากบัส่ือได้หลาย ๆ ส่ือ ไมใ่ชเ่ป็นแนวคดิท่ีใช้ได้เฉพาะส่ือใดสือหนึง่เทา่นัน้ 

2)  มีความยืนยาวเหมาะกบัคนทุกยุคทุกสมยั (Durability - D) เดวิด โอ
กิลวี (David Ogilvy) ผู้ มีช่ือเสียงด้านโฆษณา กล่าวว่า “แนวความคิดทางการโฆษณาท่ีดีควรมี
อายุอย่างน้อย 30ปี” ตัวอย่าง แนวความคิดโฆษณาท่ีเข้าข่ายลักษณะนี ้เช่น “เอกลักษณ์ของ
เอกบรุุษ”เส่ือเชิ๊ตแอร์โรว์“9ใน10 ของดาราฮอลลิวดู ใช้สบูล่กัซ์” เป็นต้น (Ogilvy, 2004) 

3)  เป็นแนวคิดใหม่ (Newness - N) สามารถสร้างความแตกตา่งระหว่า
แบรนด์สินค้าได้ (Product Differentiation) เป็นแนวความคิดท่ีเป็นหนึ่ง ไม่ใช่สอง และมีลกัษณะ
เด่นเป็นเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเองไม่ซ า้แบบใคร ซึ่งสามารถเรียกร้องความสนใจได้เป็น
อยา่งด ี

4)  เป็นแนวคิดท่ีเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว (Oneness - O) เป็นแนวคิด
เดียว (Single-Minded) และมีความต่อเน่ือง (Continuous) งานโฆษณาอาจมีหลายชิน้ผ่านส่ือ
หลาย ๆ ส่ือ เพ่ือไม่สร้างความเบื่อหน่ายจ าเจให้กับกลุ่มเป้าหมาย แต่งานโฆษณาทุกชิน้ทุกส่ือ 
ต้องสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดเพียงแนวคิดเดียวเท่านัน้ เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภคท่ีรับสารเกิดความ
สบัสน 

5)  มีความเก่ียวข้องกับประโยชน์หรือปัญหาผู้บริโภค (Relevance - R) 
มุ่งสนองความต้องการของผู้ บริโภคเป็นหลักส าคัญ ยิ่งหากสามารถสามารถแก้ปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคได้มากเท่าไรก็ยิ่งจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึน้เท่านัน้ โดยความคิดสร้างสรรค์
จะต้องเข้าถึงจดุดงักลา่วนีม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 

6)  จดจ าได้ง่าย (Memorability - M) แนวความคิดท่ีสร้างสรรค์จะต้อง
สามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อยา่งรวดเร็ว ซึ่งหลกัส าคญัคือทัง้เนือ้หา ความคิด และลีลา 
ต้องมีความเป็นหนึง่เดียว และสนองความต้องการตลอดจนแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 
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7)  มีความเข้าใจได้ง่าย (Simplicity - S) ธรรมชาติของผู้บริโภคไม่ชอบท่ี
จะจดจ าอะไรท่ียุ่งยากซับซ้อน เป้าหมายของการเสนอข่าวสารต้องการให้ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้
และสามารถจดจ าสินค้าท่ีโฆษณาได้ และผลกัดนัให้เกิดการซือ้สินค้านัน้ในท่ีสดุ แนวความคิดท่ีมี
ความง่าย ยอ่มสร้างการจดจ าให้กบัผู้บริโภคได้ดีกวา่ 
 ส าหรับการคิดสร้างสรรค์โฆษณาเป็นเร่ืองของทัง้วิทยาศาสตร์และศิลปะ ส่วนท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์นัน้เป็นเร่ืองของการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืน้ฐานทางการตลาด 
ข้อมูลพฤติกรรมผู้ บริโภค ข้อมูลเก่ียวกับกลยุทธ์ส่ือ ฯลฯ ส่วนท่ีเป็นศิลปะนัน้เป็นเร่ืองของการ
คิดค้น การสร้างภาพ สร้างจินตนาการ การออกแบบท่ีอยู่บนหลักการและเหตุผล เป็นความ
พยายามของนกัโฆษณาในการคิดสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถส่ือสารออกมาได้ถูกต้อง ตรงกับ
ความต้องการของผู้ รับสาร ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม (Deliver the right message to the right 
person at the right time) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจูงใจของผู้ รับสาร โดยส่ือสารด้วย
แนวคิดท่ีมีความแปลกใหม่ท่ีไม่เคยมีผู้ ท ามาก่อน (Original) และแนวคิดจะต้องท าให้ผู้ รับสาร
สามารถเกิดมมุมองท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ (Wells, Burnett, & Moriarty, 2000) 
 Frazer (1983) ได้ให้ความหมายกระบวนการคิดโฆษณาว่า เป็นขัน้ตอนหลักในการ
สร้างสรรค์โฆษณาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยไม่เน้นแค่
ส่วนประกอบหรือวิธีการน าเสนอ แต่จะค านึงถึงโฆษณานัน้สามารถให้ความรู้ความเข้าใจในตวั
สินค้าให้กบัผู้บริโภคได้หรือไม ่ 
 Laskey, Day, and Crask (1989) ได้ให้ความหมายคล้ายคลึงกันว่า กระบวนการคิด
โฆษณาเป็นสิ่งท่ีรวบรวมในส่วนของข้อความหลกั (Main Message) และวิธีการน าเสนอเนือ้หา
สาร (Method of Presentation or Execution) โดยต้องเข้าใจถึงประรับรู้ของกลุ้มเป้าหมาย และ
ประสิทธิภาพของข้อความโฆษณาท่ีได้ส่ือสาร 
 Wells, Burnett, and Moriarty (2000) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการคิดโฆษณานัน้เป็นสิ่ง
ส าคญัอยา่งยิ่งในการท าโฆษณา เน่ืองจากเป็นตวัก าหนดวตัถปุระสงค์หลกัในการท าโฆษณา โดย
จะต้องเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายนัน้มีความรู้สึกอย่างไร เข้าใจในเนือ้หาหรือไม่ โดยพยายามวาง
ต าแหนง่ตราสินค้าให้เข้าไปอยูภ่ายในใจของกลุม่เป้าหมายได้ชดัเจน  
 ทัง้นี ้Jerome Jeweler (1985) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการคิดหลกัทางการโฆษณานี ้ควร
จะเป็นกระบวนการคิดท่ีแข็งแรงและชัดเจนท่ีสุดของสินค้าหรือบริการท่ีจะต้องส่ือสารไปยัง
ผู้บริโภคเป้าหมาย แนวความคิดหลักนีค้วรจะเป็นสารท่ีสามารถดึงดดูความสนใจของผู้บริโภค
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เป้าหมายได้มากท่ีสุด และเม่ือนกัสร้างสรรค์ก าหนดมันแล้ว จะต้องเช่ือมั่นว่ามันจะเป็นแนวคิด
หลกัในทกุชิน้งานโฆษณาอยูใ่นทกุแผนการรณรงค์ทางการโฆษณา 
 กระบวนการคิดโฆษณาจึงเป็นการก าหนดทางเลือกในการปฏิบตัิเพ่ือท าให้บรรลุผล าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการโฆษณา และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างชัดเจนขึน้มาใน
หลายทางเลือก แล้วคดัเลือกพิจารณาเอาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด และมีความเป็นไปได้
มากท่ีสุด แตโ่ดยมากแล้วนกัสร้างสรรค์งานโฆษณามกัจะพบว่าไม่มีทางเลือกใดท่ีถูกต้องสุด แต่
มกัจะพบทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหรือมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดเท่านัน้ ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับโฆษณาเป็น
การมุง่สู่จดุหมายเดียวกนัคือ กาท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการโฆษณา ตามท่ีนกัสร้างสรรค์งาน
โฆษณาคาดหวงั นอกจากนีค้วรจะต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกิจกรรม
ทางการตลาดอ่ืน ๆ ด้วย (ทศัไนย สนุทรวิภาต, 2553) 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในส่ือดจิทิลั 

 
 เคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  PEST ถูกพัฒนาขึน้โดย Francis J. 
Aguilar (1967) โดยกล่าวถึงใน “Scanning the BussinessEvironment” ถึงปัจจยัแวดล้อมท่ีมีผล
ตอ่ธุรกิจในแตล่ะด้าน และได้ก าหนดตัวย่อว่า “PEST” ซึ่งบ่งบอกถึง Political, Economic, Social 
และ Technology (Aguilar, 1967) PEST เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับท าความเข้าใจ
เก่ียวกบั “ภาพรวม”โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจทัง้ทางบวกและทางลบ ท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุหรือมีอิทธิพลตอ่การด าเนินงานทางธุรกิจหรือองค์กร เพ่ือสามารถน าไปใช้
พฒันาผลิตภณัฑ์ทางธุรกิจ (Dcosta, 2011) 
 ด้วยประโยชน์จากเคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกPEST ท่ีสามารถ
น ามาใช้วิเคราะห์ถึงปัจจยัภายนอกในด้านตา่ง ๆ ได้อย่างครอบคลมุ PESTจึงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ี
นิยมน ามาใช้วางแผนและวิเคราะห์ ในสายงานตา่ง ๆ เชน่  

1)  การวางแผนธุรกิจ : การวิเคราะห์ PEST เป็นการวางแผนท่ีปลอดภัยส าหรับ
นกัธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมต้น โดยเคร่ืองมือ PEST สามารถทราบถึงข้อมูลปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับทางธุรกิจ
ตา่ง ๆ  

2)  การตลาด  : การวิ เคราะห์ PEST จะช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดของสินค้าหรือบริการนอกจากนีข้้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ยงัสามารถช่วยก าหนดกล
ยทุธ์ท่ีสามารถปรับเข้ากบัการวางแผนการตลาดพืน้ฐานได้อีกด้วย 
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3)  การพัฒนาสินค้า : ข้อมูลทางการวิเคราะห์จะช่วยตดัสินใจเก่ียวกับสินค้าท่ี
ได้รับการพฒันา ว่าสินค้าเหมาะสมกบักบัสภาพตลาดแวดล้อมหรือไม่ 

4)  การจัดการองค์กร : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการจัด
โครงสร้างองค์กร โดยเฉพาะเม่ือมีการตดัสินใจเปล่ียนแปลงองค์กร ว่าสามารถเหมาะสมและพร้อมท่ี
จะเปล่ียนแปลงหรือไม ่

5)  การวิจยั : การวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลท่ีดีในการศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ
โครงการ และสามารถเป็นข้อมลูท่ีบอกผลในอนาคตภายใต้เง่ือนไขท่ีใกล้เคียงกนัได้ (Dcosta, 2011) 
 ในแง่ของความคิดสร้างสรรค์โฆษณาก็เช่นกัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
PESTสามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้ โดยค านึงถึงองค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์พืน้ฐานในการผลิตโฆษณา
กล่าวคือ การผลิตงานโฆษณาไม่วา่จะเป็นบนส่ือดัง้เดมิหรือส่ือดิจิทลั ล้วนมีขัน้ตอนท่ีสลบัซบัซ้อน 
โดยในแต่ละขัน้ตอนหรือการด าเนินงานนัน้มีองค์ประกอบทางปัจจัยภายนอกท่ีสัมพันธ์กับการ
ผลิตโฆษณา ซึ่งปัจจยัภายนอกเหล่านีจ้ะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา 
บ้างมีข้อจ ากัด บ้างจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ เพ่ือให้โฆษณานัน้สามารถผลิต
ออกมาได้อยา่งสมบรูณ์ ดงันัน้จงึน ามาแยกวิเคราะห์ตามหลกั PEST ไว้ในแตล่ะด้านดงันี ้
 

 
 

ภาพท่ี 2.7  ประยกุต์ PEST Analysis กบัความคดิสร้างสรรค์โฆษณา 
 
 2.3.1  P – Political (ปัจจัยทางนโยบาย) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายและ
กฎเกณฑ์ ท่ีมีการก าหนดไว้อยู่แล้ว ซึ่งนกัสร้างสรรค์โฆษณาไม่สามารถปรับเปล่ียนให้แตกตา่งไป
จากเดิมได้ แตเ่พียงสามารถประยกุต์และคิดสร้างสรรค์พฒันาให้ดีขึน้จากสิ่งท่ีมีอยู่ ซึ่งอาศยักรอบ
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ทางนโยบายเป็นตัวก าหนดพืน้ฐานในการคิดสร้างสรรค์โฆษณา โดยองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์
พืน้ฐานในงานโฆษณา คือ แบรนด์สินค้า (Brand Properties) 

แบรนด์สินค้า (Brand Properties) คณุสมบตัิของแบรนด์สินค้าท่ีถกูออกแบบและก าหนด
มาเหมือนเป็นข้อมลูเบือ้งต้นของแบรนด์สินค้า โดยต้องสามารถท าให้ผู้บริโภคจะจดจ าในลกัษณะ
และแนวทางของแบรนด์สินค้านัน้ได้ ไม่เพียงแตส่ื่อสารไปยงัผู้บริโภค แตย่งัต้องสามารถบง่บอกถึง
ตวัตนของแบรนด์สินค้าได้ในขณะเดียวกนั ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องคิดสร้างสรรค์โฆษณา
ภายใต้ข้อก าหนดของสินค้าท่ีจ ากดั โดยสามารถคิดสร้างสรรค์พัฒนาในรูปแบบของการส่ือสารได้ 
เชน่ บคุลิกภาพของสินค้าและภาพลกัษณ์แบรนด์สินค้า (Brand Personality and Brand Image), 
อตัลกัษณ์ของแบรนด์สินค้า (Brand Identity) และ การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์หรือการสร้างจุด
ครองใจผู้บริโภค (Brand Positioning) 

1)  บุคลิกภาพของสินค้าและภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Personality and 
Brand Image) ผู้ ท่ีริเร่ิมใช้แนวทางนีคื้อ David Ogilvy (2004) ได้กล่าวไว้ว่า การโฆษณาคือการ
ลงทุนระยะยาว ในทุก ๆ ชิน้งานโฆษณาจะต้องมีการสร้างสัญลกัษณ์หรือเอกลกัษณ์ให้กับตรา
สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสินค้าตา่ง ๆ ในท้องตลาดมีความเหมือนกนัสงู สินค้าแตล่ะชนิด
จะมีบุคลิกท่ีสามารถสร้างขึน้ได้โดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคเช่น เป็นของท่ีต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เป็นของท่ีขาดไม่ได้ ซึ่งบุคลิกเหล่านีจ้ะจะเป็นสิ่งสร้างคณุค่าเพิ่ม (Added Value) 
ให้กบัสินค้าด้วยวิธีการโฆษณานอกเหนือจากคณุประโยชน์ทางกายภาพของผลิตภณัฑ์การสร้าง
แนวความคิดการสร้างภาพลกัษณ์ของสินค้า สามารถศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของตวัผลิตภัณฑ์ได้
จากประเดน็ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้(Ogilvy, 2004) 

(1)  ประวตัิของผลิตภัณฑ์ (Product History) หมายถึง ประวตัิความเป็นมา
ของผลิตภณัฑ์ในตลาดวา่ สามารถสร้างการยอมรับจากผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด ผู้บริโภคมอง
ผลิตภณัฑ์ในแบบใด 

(2)  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product Appearance) หมายถึง ลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีโดดเดน่ เชน่ รูปร่าง ทรง ขนาด สีสนั ฯลฯ 

(3)  ช่ือผลิตภัณ ฑ์  (Brandname) หมายถึง ช่ือผลิตภัณ ฑ์ เป็นท่ียอมรับ 
นา่เช่ือถือ และเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ และผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด 

(4)  หีบห่อและสลากสินค้า (Package & Label) หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพของผลิตภณัฑ์ เชน่ หีบหอ่ สลาก สีสนั ท่ีใช้มีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณ์ัเพียงใด 



29 
 

ตวัอย่างงานโฆษณาทีเราคุ้นเคยกนัอย่างดีและเป็นท่ียอมรับในเร่ืองของ Brand 
Image เช่น โฆษณาของการบินไทยท่ีให้ภาพลักษณ์ของการเป็นสารการบินไทยของคนไทย 
โฆษณาแบรนด์ซุปไก่ท่ีให้ภาพลกัษณ์ของความห่วงใย ความเอือ้อาทร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาโฆษณาท่ีเน้นภาพลกัษณ์ของตราสินค้า จะต้องสามารถสร้างการยอมรับและจดจ า อีก
ทัง้สามารถให้คณุประโยชน์ทางด้านจิตวิทยากบัผู้บริโภคด้วย  

2)  การสร้างแบรนด์ในส่ือดิจิทลัเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีไม่ใช่ทางเลือก เน่ืองจากส่ือดิจิทลั
เป็นช่องทางท่ีผู้บริโภคสามารถโต้ตอบได้ทนัทีหรือ Realtime ผู้บริโภคแต่ละคนสามารถเข้าร่วมเป็น
กลุ่มสงัคมเครือขา่ย หรือชมุชน ภาคประชาชนท่ีเรียกประชาสงัคม หรือเป็นกลุ่มศนูย์รวมท่ีมีสิ่งสนใจ
เหมือนกัน ท าให้แบรนด์ต้องมีหน้าท่ีสนับสนุนการท า CSR เพ่ือสร้างปฎิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม
ผู้บริโภค เป็นการลดขนาดช่องว่างระหว่างแบรนด์กบัลกูค้าโดยผ่านส่ือดจิิทลั (Shuen, 2012) 

การสร้างแบรนด์ในส่ือดิจิทัลเข้าสู่ยุคท่ี 3 เป็นกลยุทธ์ระดบัยุทธศาสตร์คือ เน้น
ความร่วมมือตัง้แต่เร่ิมต้นไปจนจบกระบวนการ และให้ลูกค้ามีส่วนร่วมไปพร้อม ๆ กับพนัธมิตร
ธุรกิจ โดย กลยทุธ์ตลาดออนไลด์ในยคุ Marketing 3.0 วา่ด้วยหลกั POST ดงันี ้

(1)  People นักสร้างสรรค์โฆษณาจะต้องทราบว่าจะส่ือสารไปยังผู้ บริโภค
กลุ่มใด และกลุ่มนัน้มีลักษณะอย่างไร แต่ละกลุ่มจะมีชุมชน (Community) และส่ือเฉพาะ เช่น 
กลุม่คนรักสตัว์ ก็ต้องหาชมุชนท่ีคนรักสตัว์เหลา่นัน้อยู่ 

(2)  Objective เป้าหมายทางการตลาด ประการแรกจะต้องสร้างภาพลกัษณ์
ให้รับรู้แบรนด์ (Awareness) คือการท าให้ลกูค้าเห็นบ่อย ๆ จนเกิดความประทบัใจประการท่ีสอง
คือการให้ลูกค้าเกิด Engagement กับแบรนด์ เช่น การกด Like การเข้ามา Comment, Add 
friend หรือ Follow เรา ระดับสามคือการมีส่วนร่วมและความผูกพันธ์ จนท าให้ผู้ บริโภคมาซือ้
สินค้าเรา (Sales) ระดับสุดท้ายคือการสร้างความภักดีและผูกพันธ์ (Relationship) คือลูกค้าท่ี
คอยตดิตามและสง่เสริมแบรนด์ 

(3)  Strategy เป็นกลยุทธ์อัตลักษณ์ของแบรนด์ ท าให้ผู้ บริโภคจาภพลักษณ์ 
(Image) และทราบต าแหนง่แบรนด์ (Position) อีกทัง้ยงัเป็นกลยทุธ์ธรรมาภิบาลเพ่ือสงัคม โดยการสร้าง
แบรนด์ในความคดิใหมย่คุ 3.0 จะเป็นโมเดล 3I คือ (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010) 
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ภาพท่ี 2.8  โมเดล 3I  
แหล่งท่ีมา:  ชศูกัดิ ์เดชเกรียงไกรกลุ, 2555. 
 

Brand Identity คือ การสร้างจุดยืนให้กับแบรนด์สินค้า ว่าแบรนด์ดีอย่างไร 
แตกตา่งจากคนอ่ืนอย่างไร เช่น สบูค่รีมคือสบูบ่ ารุงผิว สบูน่กแก้วหอมกลิ่นพฤกษา สบูโ่พรเท็คคือ
สบู่อนามยั สบู่เด็ทตอลคือสบู่ยา แง่มุมนีคื้อด้านเหตผุล โดยในการนีม้กัใช้เหตผุลวิเคราะห์เทียบ
กบัคูแ่ขง่แล้วหาชอ่งวา่งท่ีไมมี่ใครมายดึครอง  

Brand Image คือ เน้นภาพลกัษณ์ สร้างประสบการณ์ ในด้านรูป รส กลิ่น เสียง 
สมัผสั เพ่ือสร้างอารมณ์ให้กบัผู้บริโภค เช่น ใช้กลิ่นในสถานท่ี ใช้ดาราแสดงถึงแบรนด์สินค้า หรือ
ใช้โลโก้ส่ือเป็นตวัแทนแบรนด์สินค้า การสร้างภาพนีจ้ะสามารถดึงดดูผู้บริโภคให้ตอบสนองแบบ
คล้อยตาม 

Brand Integrity คือ ภราดรภาพ การสร้างความน่าเช่ือถือ หรือมาตราฐานการ
รับรอง และเอือ้ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งการสร้างเครดิตความน่าเช่ือถือ จะฝังความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สิ่งแวดล้อม และส่วนรวมท่ีมีต่อลูกค้า เข้าไปในพนัธกิจ วิสยัทศัน์ และค่านิยม ของบริษัท 
เช่น บอดีช๊้อป ต่อต้านการทดลองกับสัตว์ และซือ้วตัถุดิบธรรมชาติจากชุมชนทองถ่ินเพ่ือสร้าง
รายได้ และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย Green Concept 

Model 3I ช่วยให้แบรนด์มีกาสร้าง 3 มิติ คือทางเหตุผล อามรมณ์และทางจิต
วิญญาณ โดยเฉพาะในยุค Social Media ท่ีทุกคนเป็นผู้ เล่นได้ ไม่ได้เป็นแค่ผู้ตามหรือผู้ ฟังอีกไป 
Market Place มีมากมาย ช่องทางการส่ือสารไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในโทรทศัน์ ความส าคญัอยู่ท่ีการ
สร้างสมดลุระหวา่ง 3I (ชศูกัดิ ์เดชเกรียงไกรกลุ, 2555) 

3)  การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์หรือการสร้างจดุครองใจผู้บริโภค (Brand Positioning) 
แนวคดิของการก าหนดต าแหนง่ผลิตภณัฑ์ได้ถกูค้นพบโดย Al Ries, and Jack Trout (1982) ได้กลา่ววา่ 
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การก าหนดต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์เป็นการก าหนดจดุเดน่ของตราสินค้าท่ีแตกตา่งจากคูแ่ขง่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณุสมบตัิของสินค้าท่ีเป็นจดุเดน่ไม่เหมือนใคร โดยอาจจะก าหนดได้จากคณุสมบตัขิองสินค้า 
ราคาและคณุภาพ การใช้ ผู้ ใช้สินค้า หรือระดบัชัน้ของสินค้า นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องมองหาจดุหรือ
ต าแหนง่นัน้ให้แตกตา่งไปจากคูแ่ขง่ตามท้องตลาด เพ่ือท่ีจะคอ่ย ๆ เข้าไปสร้างจดุครองใจและกลายเป็น
สินค้าท่ีผู้บริโภคมองหาในท่ีสุด ซึ่งโดยหลักการแล้วนักสร้างสรรค์โฆษณาจะต้องหลีกเล่ียงการวาง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ไม่ให้ซ า้กับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ยิ่งในสถานการณ์ท่ีเราเป็นผลิตภัณฑ์รอง (Ries, & 
Trou, 1982) 

 

 
 
ภาพท่ี 2.9  ตวัอย่างการวางต าแหนง่ผลิตภณัฑ์ 
แหล่งท่ีมา:  ทศัไนย สนุทรวิภาค, 2553. 
  

ในภาพแรก BMW จะวางต าแหน่งในจิตใจของผู้บริโภคหรือสร้างจดุครองใจผู้บริโภค ในจดุ
ของรถยนตร์ยโุรปท่ีเน้นความหรูหรา ในขณะท่ีภาพท่ีสอง TOYOTA CAMRY จะวางต าแหน่งในจุด
ของรถยนตร์ญ่ีปุ่ น ท่ีเน้นความหรูหราเช่นกัน ทัง้สองผลิตภัณฑ์ต่างให่ความส าคญัทางด้านความ
หรูหรา แตเ่น้นก าหนดโซนพืน้ท่ีของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ง่ายตอ่การเจาะตลาดของทัง้สองแบรนด์ 
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2.3.2  E – Economic (ปัจจัยทางเศรษฐกิจ) เก่ียวข้องในเร่ืองของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด ซึ่งมีผลต่อโฆษณาในทางตรงเป็นอย่างมากเป็นตัวท่ีสามารถตีกรอบขอบเขตของงานทาง
ความคิดก็ว่าได้ ว่าสามารถผลิตงานโฆษณาตามความคิดสร้างสรรค์ท่ีคิดไว้ได้มากน้อยเพียงใดโดย
องค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์พืน้ฐานในงานโฆษณาคือ ทนุการผลิต (Budget) และ เวลา (Timing) 

2.3.2.1  ทนุการผลิต (Budget) ความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาต้อง
อยู่ภายใต้ข้อจ ากดัของงบประมาณการผลิตท่ีลกูค้าตัง้ไว้ท าให้ความคิดสร้างสรรค์อาจจะคิดไปได้
ไมเ่ตม็ท่ีเทา่ท่ีควร เน่ืองคา่ใช้จา่ยทนุส าหรับผลิตโฆษณาแตะ่ลประเภทคอ่นข้างสงู  

2.3.2.2  เวลา (Timing) เป็นส่วนส าคัญท่ีนักสร้างสรรค์โฆษณาต้องค านึงถึงอีก
ประการหนึ่งเน่ืองจากแต่ละส่ือมีราคาค่อนข้างสูง ท าให้ลูกค้าใช้งบไปกับการซือ้ส่ือค่อนข้างเยอะ 
เวลาจึงเป็นตวัก าหนดความยาวของโฆษณาไม่ให้นานจนเกินไป และเน่ืองจากโฆษณามีเวลาอยู่
อย่างจ ากัด ท าให้โฆษณาบางประเภทไม่สามารถเล่าเร่ืองหรือเนือ้หาได้ครบตามท่ีนักสร้างสรรค์
โฆษณาคิดวางแผนไว้ นกัสร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องหาวิธีการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะ
กบัเวลาท่ีก าหนด โดยจะต้องค านึงถึงเวลาส าหรับขัน้ตอนการผลิตด้วย และไม่เช่นนัน้อาจท าให้เกิด
ความเส่ืยงตอ่การเสียโอกาสของลกูค้า เพราะส่ือจะมีการก าหนดเวลาในการออนแอร์ไว้ล่วงหน้า  

 
2.3.3  S – Social (ปัจจัยทางสังคม) เป็นปัจจัยท่ีนักสร้างสรรค์โฆษณาจะต้องค านึงถึง 

เพราะเป็นปัจจยัทางสงัคมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัความคิดของนกัสร้างสรรค์โฆษณาโดยองค์ประกอบท่ี
สมัพนัธ์พืน้ฐานในงานโฆษณาแบง่เป็น 2 อยา่งคือ ลกูค้า (Client) และ ผู้บริโภค (Prosumer) 

2.3.3.1  ลกูค้า (Client) การท่ีนกัสร้างสรรค์โฆษณาคิดไอเดียการสร้างสรรค์แก่แบ
รนด์สินค้านัน้ จะต้องได้รับการอนุมตัิจากเจ้าของสินค้า นัน่ก็คือลูกค้า ว่าตรงตามความต้องการ
หรือไม่หรือตรงตามแผนทางการตลาดท่ีลูกค้าได้วางไว้หรือเปล่า เช่น บางงานโฆษณานัก
สร้างสรรค์โฆษณาสามารถคิดวิธีการน าเสนอไอเดียมีแปลกใหม่ น่าสนใจ แต่กลบักลายเป็นว่า
น าเสนอขายสินค้าตรง ๆ ด้วยความท่ีลกูค้ามองในแง่ของการตลาด ท่ีต้องการจะขายของ จงึท าให้
นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องคดิสร้างสรรค์โฆษณาไมใ่ห้หลดุภายใต้แผนท่ีลกูค้าวางไว้ 

2.3.3.2  ผู้บริโภค (Prosumer) เป็นผู้ รับสารหลกัท่ีนกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องค านึงถึง
ในทกุแง่มมุ เพราะแบรนด์สินค้าจะประสบผลส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศยัผู้บริโภคเป็นตวัขบัเคล่ือน นกั
สร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องคิดสร้างสรรค์โฆษณาก้าวผ่านผู้บริโภคไปอีกขัน้ และต้องเข้าใจผู้บริโภค
สมยัใหมท่ี่ก าลงัจะเปล่ียนสถานะไป 
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ในอดีตการค้าขาย มีเพียงผู้ ซือ้และผู้ขาย เม่ือก้าวสู่ส่ือดิจิทลัผู้ รับสารเป้าหมายจะ
สามารถเปล่ียนสถานะใหม่ท่ีสามารถเป็นได้ทัง้ผู้ ซือ้และผู้ ขายไปพร้อมกันได้ หรือเป็นทัง้ผู้ผลิตสาร
และรับสารได้ ซึ่งสถานะใหมนี่เ้รียกวา่ "Prosumer" หมายความว่า นกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลั
จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการท่ีจะท าให้ผู้บริโภคสามารถท าหน้าท่ีเป็น Prosumer ทัง้สร้างเนือ้หา เสพส่ือ 
และสร้างกระแสให้แก่แบรนด์สินค้า ไม่ใช่เป็นแค่ Consumer ทั่วไปแบบสมัยก่อน เพ่ือสามารถให้ 
Prosumer โฆษณาแบรนด์สินค้าตอ่ไปได้ ถึงแม้ส่ือจะหมดไปแล้วก็ตาม (พงษ์ ผาวิจิตร, 2556) 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ถึงลกัษณะเชิงลึก 
โดยนักสร้างสรรค์โฆษณาจะใช้วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลหรือแจกแจงลักษณะทางประชากร 
(Demographic Characteristics) และใช้วิ ธีการค้นหาบุคลิคและวิ ถี ชีวิต ห รือรูปแบบการ
ด ารงชีวิต (Lifestyle) แรงจูงใจ ความต้องการ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และความเช่ือของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมลูเหล่านีล้้วนส่งผลตอ่พฤติกรรมาการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคทัง้หมด ทัง้นี ้
เพ่ือให้การสร้างสรรค์โฆษณาออกมาให้นา่เช่ือถือ และสอดคล้องกบัลกัษณะของกลุม่เป้ามหาย 

การวิเคราะห์ผู้ รับสารเป้าหมายทางการตลาดในส่ือดิจิทลั นกัสร้างสรรค์โฆษณาอาจ
แบง่กลุม่ผู้บริโภคดงักลา่ว โดยใช้เกณฑ์การปฎิสมัพนัธ์ของแบรนด์สินค้า ซึง่แบง่ออกเป็น 4 กลุม่หลกั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10  แสดงล าดบัขัน้ของผู้บริโภคในส่ือดจิิทลั 

Bystander 

(ผู้เหน็เหตุการณ์) 

Follower 

(ผู้ตดิตาม) 

Participant 

(ผู้มีส่วนร่วม) 

Advocate 

(ผู้สนับสนุน) 
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1)  Bystander (ผู้ เห็นเหตุการณ์ ) คือ ผู้ บริโภคท่ีเห็นรูปแบบโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทางส่ือดจิิทลัตา่ง ๆ แตจ่ะไมมี่การตอบสนองกบัส่ือหรือแบรนด์สินค้านัน้ ๆ 

2)  Follower (ผู้ติดตาม) คือ หลงัจากท่ีผู้บริโภคพบเห็นเนือ้หา ก็จะเร่ิมมี
การรับรู้และสนใจในประเดน็เนือ้หา จนกลายมาเป็นผู้ตดิตามแบรนด์สินค้านัน้ ๆ (Sterne, 2010) 

3)  Participant (ผู้ มีส่วนร่วม ) คือ หลังจากท่ีผู้ บริโภคติดตามแบรนด์
สินค้า ผู้บริโภคจะค่อย ๆ เร่ิมมีปฎิสมัพันธ์กับแบรนด์สินค้า เร่ิมเปล่ียนจากผู้บริโภคท่ีแค่ติดตาม 
เช่น การกดไลค์ (Like) บนโพสเฟสบุ๊ค และกลายมาเป็นผู้บริโภคท่ีเร่ิมตอบสนองกบัแบรนด์สินค้า 
เช่น การคอมมเม้นโต้ตอบบนโพสของเฟสบุ๊คเพจ หรือการแชร์โพสนัน้ ๆ โดยการตอบสนองของ
ผู้บริโภคขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในขณะนัน้ 

4)  Advocate (ผู้สนบัสนนุ) คือ ผู้บริโภคเร่ิมท่ีจะมีการสร้างหรืออพัโหลดเนือ้หา
ท่ีเก่ียวกบัแบรนด์สินค้า เป็นบอกตอ่ผา่นการตอบสนองท่ีผู้บริโภคสนใจ (Lovett, & Owyang, 2010) 

การนับจ านวนผู้บริโภคจากยอดการกดไลค์ (Like) หรือนับจ านวนแฟนเพจ ไม่
สามารถมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะท าให้ทราบยอดผู้บริโภคของแบรนด์สินค้านัน้อย่างแท้จริง 
เน่ืองจากปัจจบุนัมีผู้บริโภคท่ีสามารถปลอมตวัมาได้อย่างง่ายดาย (Sterne, 2010) นกัสร้างสรรค์
โฆษณาควรค านึงถึงผู้บริโภคกลุม่ Advocate (ผู้สนบัสนนุ) มากกวา่ เพราะผู้บริโภคเหล่านีจ้ะเป็น
ลูกค้าอย่างแท้จริง ส่วนท่ีส าคัญท่ีนักสร้างสรรค์โฆษณาจะต้องตระหนักถึงคือ การท่ีกลุ่ม 
Advocate (ผู้สนบัสนนุ) พดูถึงหรือเกิดปฎิสมัพนัธ์กบัแบรนด์สินค้าและท าให้เพ่ือนหรือคนรู้จกัของ
พวกเขาสามารถบอกต่อไปได้อีก และถ้าผู้ บริโภคกลุ่ม Advocate (ผู้ สนับสนุน) ลดลง นัก
สร้างสรรค์โฆษณาก็ควรท่ีจะโพสเนือ้หาเพิ่มขึน้ไปอีก เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ บริโภคกลุ่ม Advocate 
(ผู้สนบัสนนุ) เกิดการเข้าถึงเนือ้หา (Lovett, & Owyang, 2010) 

1)  พฤตกิรรมผู้บริโภคในยคุส่ือดจิิทลั (Consumer Behavior in Digital Media) 
ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีเอือ้อ านวยมาก

ขึน้ ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องหาวิธีคิดสร้างสรรค์โฆษณาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงจาก
ผู้บริโภคท่ีเกิดขึน้ ซึง่ผู้บริโภคเป็นสว่นส าคญัในการชีว้ดัโฆษณานัน้ ๆ ซึ่งสงัคมผู้บริโภคเป้าหมายมี
วิวฒันาการ การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วจากการรับรู้ข้อมลูมากกวา่การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
โดยตรง สงัคมผู้บริโภคในยุคส่ือดิจิทัลก าลงัก้าวสู่สงัคมในยคุท่ี 5 เป็นยุคของสงัคมผู้บริโภคแห่ง
ความฝัน เน่ืองจากความจ าเป็นในการใช้เวลาเพ่ือหาสิ่งยังชีพน้อยลง ท าให้มีเวลาให้กับการ
จินตนาการมากขึน้ จนเกิดความโหยหาเรียกร้องความต้องการผจญภัย ซึ่งเป็นความต้องการด้าน
จิตวิญญาณและความรู้สึกท่ีเกิดจากความต้องการเพ่ือให้เกิดอรรถรสในการใช้ชีวิต กล่าวคือ อยู่
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ในช่วงความก า้กึ่งระหว่างคา่นิยมตกค้างจากยคุอุตสหกรรมท่ีมุ่งเน้นการแข่งขนัอย่างเข้มข้น ตา่ง
จากคา่นิยมใหมแ่หง่สงัคมผู้บริโภคยคุท่ี 5 ท่ีเร่ิมเบื่อหนา่ยกบัการแข่งขนั และเห็นเร่ิมหนัมามองใน
เร่ืองของจิตวิญญาณ ความสมัพนัธ์ของผู้คนในสงัคม มีการท างานน้อยลง ปรับสมดลุของชีวิตมาก
ขึน้ จึงเป็นสญัญาณบอกได้ว่าสงัคมผู้บริโภคในส่ือดิจิทลัก าลงัอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่าน (พงษ์ ผา
วิจิตร, 2556) โดยมีแนวโน้ม ดงันี ้

(1)  ผู้บริโภคจะโหยหาเร่ืองราวมากกวา่ฟังก์ชัน่สินค้าแบรนด์ดงั ๆ ใน
โลก ล้วนโฆษณาท าเงินจากการเล่าเร่ือง เช่น รองเท้าไนกี ้เล่าเร่ืองความส าเร็จของนักกีฬา
โอลิมปิก หรือการท่องเท่ียงเพ่ือไปดแูหล่งถ่ายท าภาพยนตร์ เพราะคนเราอ่อนไหวเสียน า้ตาให้กับ
เร่ืองราวต่าง ๆ ง่ายขึน้ โดยหลงคิดไปว่าเป็นส่วนหนึ่งของเร่ืองราวนัน้ ๆ การท่ีผู้ บริโภคโหยหา
เร่ืองราว นกัสร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องหาวิธีการในการบ่งบอกถึงเร่ืองราว ในขณะเดียวกนัต้องท า
ให้ผู้บริโภคสนใจ 

(2)  สงัคมต้องการคนท่ีมีความสามารถในการเล่าเร่ืองจากข่าวสารท่ี
มีอยู่ (Manipulation Information) คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา (ผู้ประกาศข่าว) ไม่ใช่เป็นคนแต่ง
เร่ืองอย่างชาติ ประกอบจิต (นกัประพนัธ์) แต่สามารถหาเงินได้มากกว่าจากการเล่าข่าวให้มีสีสนั 
ในขณะท่ีเว็บ Youtubeหากใครสามารถท าเร่ืองไร้สาระให้คนติดตามได้ใน Youtube ก็จะจ่ายเงิน
ให้กับคน ๆ นัน้ เพราะเน่ืองจากถ้ามีคนเข้ามาชมมากบน Youtube ก็สามารถเก็บเงินจากค่า
โฆษณาได้มาจากเร่ืองไร้สาระนัน้ 

(3)  อารมณ์จะกลายเป็นความต้องการหลักมากกว่าตวัสินค้า แอป
เปิล้ไม่ใช่เจ้าแรกท่ีแนะน าเทคโนโลยีตวัเองน ามาใช้ในสินค้า แตแ่อปเปิล้น าเร่ืองราวและดีไซน์ใส่
เข้าไปในสินค้า คนเราจะมีอารมณ์ผกูพนักับคนท่ีใส่ใจเราเป็นคนแรกเสมอ ซึ่งในอนาคตอนัใกล้นี ้
ผู้บริโภคอาจได้ใช้สินค้าฟรีเพียงเพ่ือแลกกบัเร่ืองราวส่วนตวัในชีวิตประจ าวนัเพียงเพ่ือน าไปเป็น
ฐานข้อมลูในการวิเคราะห์ตลาดของนกัการตลาดตอ่ไป 

(4)  สารสนเทศกลายเป็นสินทรัพย์ใหม่ของแตล่ะคนทกุคนมีแนวโน้ม
สูงท่ีจะมี Information Device ประจ าตวั เพ่ือใช้ในการค้นคว้า เรียนรู้ ส่ือสาร และท างานเพราะ
สามารถหาข้อมูลง่ายกว่าแบบเดิมท่ีจะต้องใช้เวลาในการออกไปค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ หรือแม้แต่
สามารถแชร์ข้อมลูระหวา่งกนัได้อย่างง่ายดาย 

(5)  การท างานสมัยใหม่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสันทนาการใน
ชีวิตประจ าวนั ผู้บริโภคมุ่งหาคณุภาพมากกว่าปริมาณ ดงันัน้ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งจะท างานน้อยลง 



36 
 

และเร่ิมโหยหาชีวิตชนบทอีกครัง้ วิถีชีวิตจะหนักลบัไปนบัถือธรรมชาติอีกครัง้ โดยการท างานใน
สงัคมแหง่ความฝันนี ้จะเป็นเหมือนการมาพบปะเพื่อนฝงูในท่ีท างานเทา่นัน้ 

ทกุวนันีผู้้บริโภคส่วนใหญ่มกัจะนัง่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่
กระทัง่จดจอ่อยู่กบัโทรศพัท์มือถือ ซึง่จะไม่พดูไมจ่าแตจ่ะหมกมุน่อยูก่บัการพิมพ์แป้นคีย์บอร์ด ไม่
เพียงแตเ่ฉพาะในหมูว่ยัรุ่น แตย่งัคอ่ย ๆ เข้าถึงกลุ่มผู้ ใหญ่อีกด้วย โดยผู้บริโภคใช้เวลาสว่นใหญ่ยุ่ง
อยู่กับหน้าจอไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่ง  ผลส ารวจในปี 2009 พบว่า วยัรุ่นสหรัฐอเมริกาส่งหรือได้รับ
ข้อความผ่านหน้าจอมือถือเฉล่ียคนละ 2,272 ข้อความตอ่เดือน รายงานในปี 2010 พบว่า คนอาย ุ
16 - 24 ปีในประเทศอังกฤษใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือส่งข้อความและใช้เครือข่ายทางสังคม
อินเทอร์เน็ตคดิเป็น 64% ของการใช้งานทัง้หมด 

รายงานจากสถาบันไกเซอร์ท่ีส ารวจนิสัยในการบริโภคส่ือของ
ผู้บริโภค พบว่า ผู้ บริโภคใช้เวลาว่างทัง้หมดไปกับส่ือ (ส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีมีหน้าจอและเกือบ
ทัง้หมดเป็นดิจิทัล) ทัง้การส่ือสาร การศึกษา ท างานวิถีชีวิต หรือแม้แต่การโฆษณาล้วนส่งผลต่อ
การเปล่ียนพฤติกรรมผู้บริโภค ในทางกลบักนั การบริโภคส่ือสิ่งพิมพ์รวมทัง้หนงัส่ือก าลงัอยู่ในช่วง
ขาลง จากตัวเลขและการส ารวจของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้ บริโภคส่งผลให้นัก
สร้างสรรค์โฆษณาต้องเตรียมพร้อมกบัวิธีการส่ือสารในรูปแบบท่ีต้องปรับเปล่ียนไปตามผู้บริโภค
เหลา่นัน้ด้วย 

เนือ้หาในส่ือท่ีผู้บริโภคพบเห็นมกัจะไม่ได้หาแตบ่ทความทัว่ไป ไม่แต่
จะมองหาเนือ้หาในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย เช่น  Blog content, รูปภาพ , Video Review, กระทู้ , 
Q&A   ซึง่แตล่ะเคร่ืองมือมีหน้าท่ีดงึดดูและจดุเดน่ท่ีตา่งกนั เชน่ 

(1)  บทความวิชาการ เป็นเร่ืองข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นแหล่งท่ีสร้าง
ความนา่เช่ือถือ  

(2)  Blog Post เป็น Influences เพิ่มความรู้สึกในการตัดสินใจอยากใช้ 
อยากลองสินค้า 

(3)  Video Review ช่วยในความเข้าใจในสิ่งท่ีซับซ้อน และกระตุ้ น
ความรู้สกึได้มากเพราะได้เห็นวิธีการ และการใช้งานจริงของสินค้า 

(4)  กระทู้  เป็นเสียงจากลกูค้าด้วยกนัเอง จึงท าให้ลกูค้ารู้สึกสบายใจ
ท่ีจะเข้ามาแลกเปล่ียนข้อเท็จจริงกบัผู้ใช้งานด้วยกนั 

(5)  Q&A เชน่ guru.google, Yahoo answer, Quara (สธุาธร สทุธิ
ศนัย์, 2557) 

http://guru.google.co.th/guru/
https://th.answers.yahoo.com/
https://www.quora.com/
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รูปแบบการตดัสินใจของผู้บริโภคจะขึน้อยู่กับ Real Time Information 
และ Instant Information กล่าวคือการตดสินใจท่ีเกิดจากการได้รับรู้ข้อมูลท่ีเกิดขึน้ขณะนัน้ 
นกัการตลาดและนกัสร้างสรรค์โฆษณารู้อยู่แล้วว่า การกระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจในทนัทีทันใด 
จะก่อให้เกิดการท าธุรกรรมมากมาย เช่น ผู้บริโภคจากท่ีไม่เคยสนใจในสินค้า กลบักลายมาเป็น
สนใจสินค้า ซึ่งเกิดจากการโฆษณาขณะนัน้ในทนัที และข้อมลูนัน้ตรงตามความต้องการกบัจงัหวะ
ท่ีเหมาะสม ถ้าการเปล่ียนแปลงนีเ้ป็นเฉพาะคนก็จ ากัดผลกระทบเฉพาะคน แต่ถ้าเป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ท่ีได้รับขา่วสารก็อาจท าให้เร่ืองไร้เหตผุลกลายเป็นเร่ืองมีเหตผุล (พงษ์ ผาวิจิตร, 2556)  

2)  วิธีคดิของผู้บริโภคในส่ือดจิิทลั 
ผู้บริโภคในยุคส่ือดิจิทัลชอบท างานหลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking) 

ชอบประมวลผลแบบมากกว่าทีละหนึ่งอย่าง (Parallel Processing) และชอบประสบการณ์แบบ
เฉพาะบุคคล ชอบอ่านข้อความแบบกระโดดข้ามไปข้ามมา (Nonlinear) และชอบรูปภาพมากกว่า
ข้อความอีกทัง้ยงัต้องการความเร็ว ผลก็คือ ไม่มีความอดทนใรการรอ เนือ้หาดิจิทลัเป็นสิ่งซึ่งปกติ
ได้มาในทันทีและความคุ้นเคยจากการสนองตอบแบบดิจิทัลก็แปลงมาใช้กับเคร่ือข่ายสงัคมออล
ไลน์ ลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคในส่ือดิจิทัลคือ ไม่ยึดติดกับอะไรและต้องการความหลากหลาย 
อยากได้ในแบบท่ีต้องการและทนัทีท่ีต้องการ เช่น เม่ือเจอโฆษณาในส่ือดิจิทลั และเกิดความสนใจ 
ก็อยากจะได้สินค้านัน้ทนัที ด้วยความท่ีเป็นส่ือดิจิทลัท่ีมีความรวดเร็วในการตอบสนอง (Watson, 
2010 อ้างถึงใน เอกชยั อศัวนฤนาท, 2554) 

ด้วยความท่ีส่ือดิจิทัลมีความสะดวกในการสร้างข้อมูล ท่ีสามารถท าให้
เป็นรูปแบบเฉพาะตวั เผยแพร่ได้อย่างสะดวก ท าให้ผู้บริโภคสนใจแตเ่ร่ืองของตวัเองมากขึน้และ
แชร์สถานการณ์ขณะนัน้ เพ่ือให้เป็นท่ีสนใจโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตท่ีก าลงัท าลายความจ าเป็นใน
การติดตอ่ซึ่งหน้า และสิ่งนีท้ าให้เกิดคนรุ่นใหม่ท่ีชอบติดตอ่กบัเคร่ืองมากกว่าติดตอ่กับคนน าไปสู่
การหลีกเล่ียงท่ีจะเผชิญหน้าและการผกูมดัอยูเ่สมอ (เอกชยั อศัวนฤนาท, 2554) 

คนรุ่นใหม่จะคิดว่า ถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึน้ ก็แคก่ดปุ่ ม ๆ หนึ่งแล้วทุก
อย่างจะเร่ิมต้นใหม่อีกครัง้และทกุอย่างล้วนไม่มีปัญหา แม้ว่าพวกเขาอาจจะรู้หนงัสือหรือเก่งเร่ือง
ตวัเลขน้อยกว่าคนรุ่นก่อนก็ตามเสมือนคล้ายกับการคิดเร็ว โดยท่ีไม่ไตรตรองกับข้อมูลท่ีเข้ามา
หลาย ๆ ทาง ถึงแม้ว่าจะยงัไม่มีความเข้าใจในเบือ้งต้นหรือบริบทโดยรวม (Watson, 2010 อ้างถึง
ใน เอกชยั อศัวนฤนาท, 2554) 
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นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมผู้ บริโภคกับตัวผลิตภัณฑ์อย่าง
ละเอียด โดยจะต้องท าความเข้าใจในประเดน็ส าคญัตา่ง ๆ ดงันี ้

(1)  ทศันะคตขิองผู้บริโภคตอ่ผลิตภณัฑ์ประเภทนัน้ ๆ 
(2)  พฤตกิรรมการใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ ของผู้บริโภค 
(3)  อิทธิพลของปัจจยัตา่ง  ๆตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าประเภทนัน้  ๆของผู้บริโภค 
(4)  กระแสของความนิยม (โฆษณา) ในขณะนัน้ 
อย่างไรก็ตาม นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องพยายามคิดค้นสร้างสรรค์

โฆษณาให้เกิดความแตกต่าง และโดดเด่นในใจผู้บริโภคจนสามารถสร้างต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ 
เรียกได้ว่าพยายามไม่ให้จุดยืนของสินค้าแต่ละตัวทับต าแหน่งกัน และท าให้ไม่เกิดผลิตภัณฑ์
ประเภท Me too Product ขึน้ได้อีก หรือแง่มุมหนึ่งคือพยายามดึงจินตภาพหรือความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคเข้าใจว่าจุดยืนผลิตภัณฑ์นัน้อยู่ท่ีใด เหมือนหรือต่างจากคู่แข่งอย่างไร ซึ่ง
พิจารณาต าแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ 2 แบบ คือ พิจารณาคุณสมบัติตามความจริง และพิจารณา
คณุสมบตัติามการรับรู้ 
 

2.3.4  T – Technological (ปัจจัยทางเทคโนโลยี) ในแง่ของความคิดสร้างสรรค์
โฆษณา เทคโนโลยีของส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้รูปแบบการโฆษณาต้องปรับตามการ
รองรับของส่ือ อีกทัง้เคร่ืองมือในส่ือดิจิทลัท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไป นกัสร้างสรรค์โฆษณาจึง
ต้องคิดสร้างสรรค์วิธีการท่ีจะน าเสนอตัวเนือ้หาโฆษณาได้ในหลากหลายส่ือ เพราะเน่ืองจาก
ปัจจบุนัโฆษณาไมไ่ด้อยู่จ ากดัเพียงแตส่ื่อชนิดเดียว แตโ่ฆษณายงัต้องสามารถเช่ือโยงเข้าหากนัได้
ภายใต้แคมเปญเดียวกันโดยส่ือดัง้เดิม (Traditional Media) และ ส่ือดิจิทัล (Digital Media) มี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

2.3.4.1  ส่ือ (Media) 
ส่ือโฆษณาคือตวักลางในการน าสารโฆษณาไปยงักลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย นบัว่า

เป็นการน าพาสารไปยังผู้บริโภคเป้าหมายให้เกิดการตอบสนองตามแนวทางของนักสร้างสรรค์
โฆษณาท่ีก าหนดไว้ เร่ืองของการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีมีพลวัต กล่าวคือ มีการเปล่ียนแปลง 
เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ทัง้ในแง่ของรูปแบบ (Platform) และเนือ้หา (Content) ซึ่งข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ท่ีให้กับสังคมจะต้องยังคงเป็นเนือ้หาเดิม เพียงแต่รูปแบบของส่ือหรือช่องทางท่ี
เปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือท่ี
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พฒันาให้ดีขึน้นบัจากส่ือบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ือสิ่งพิมพ์พฒันาเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์ ในปัจจุบนัการพฒันาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง ส่ือ
อินเทอร์เน็ตพฒันาขึน้มาเพื่อการตดิตอ่ส่ือสารเพิ่มขึน้ (ญาณินี เพชรานนัท์, 2552) 

กล่าวได้ว่าการเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท 
ตามลกัษณะของการใช้ส่ือเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ คือ ส่ือแบบดัง้เดิม และส่ือยุคดิจิทัล 
(พรจิต สมบตัพิานิช, 2547) 

 ในอดีตนกัสร้างสรรค์โฆษณามกันิยมใช้ส่ือมวลชน (Mass Media) เป็นส่ือหลกัใน
การน าสารโฆษณาไปสู่ผู้ บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เช่น ส่ือวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Media) ส่ือ
วิทยกุระจายเสียง (Radio Spot) และส่ือสิงพิมพ์ (Printed Media) เป็นต้น ซึ่งนกัสร้างสรรค์โฆษณา
อาจเรียกส่ือมวลชนเหล่านีว้่า "ส่ือดัง้เดิม" (Traditional Media) หรือมกันิยมเรียกในแวดวงนักการ
ตลาดและนักสร้างสรรค์โฆษณาว่า "Above The Line" (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2554) ปัจจุบันนัก
สร้างสรรค์โฆษณามีแนวโน้มท่ีจะหันมาใช้ส่ือรูปแบบใหม่มากยิ่งขึน้ เช่น การใช้ ส่ืออินเทอร์เน็ต 
(Internet) การใช้ส่ือโฆษณา ณ จดุซือ้ (Point of Purchase Media) การใช้ส่ือบนรถไฟฟ้า รถประจ า
ทาง และรถแท็กซ่ี ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี (Transit Media) การใช้ส่ือกิจกรรม 
(Event) การใช้ส่ือโฆษณาในร้านค้า (In-store Media) การโฆษณาบริเวณลิฟต์ (Lift Media) และ
การใช้ส่ือโฆษณานอกสถานท่ี (Outdoor/Out of Home Media) ซึ่งได้แก่ การใช้ Balloon การใช้ 
Billboard หรือการโฆษณาบนตกึสงู (Tower Vision) เป็นต้น ซึ่งนกัการตลาดและนกัสร้างสรรค์งาน
โฆษณามกัเรียกการใช้ส่ือสมยัใหมเ่หลา่นีว้า่ "Below The Line" (นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2554) 

2.3.4.2  ส่ือดจิิทลั (Digital Media) 
ส่ือดิจิทลัถือได้ว่าเป็นช่องทางใหม่ ท่ีสามารถเช่ือมโยงชีวิตจริงเข้ากับสิ่งแวดล้อม

เสมือนจริง เช่น การท าโฆษณาผ่านระบบเครือข่าย จ าเป็นต้องมีมาตราฐานอินเทอร์เฟสท่ี
เหมาะสมครอบคลุมให้สามารถท างานและส่ือความหมายร่วมกันได้ มีศกัยภาพในการรองรับ
สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย มีระดบัความไว้ใจวางใจ/ความปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มมากขึน้ โดย
พืน้ฐานจะต้องสามารถส่ือสารโฆษณาถึงกลุ่มเป้าหมายแตล่ะราย ซึ่งนกัสร้างสรรค์โฆษณาในแต่
ละฝ่ายจะต้องท างานร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิด และเป็นฝ่ายรุกกิจกรรมโฆษณาบนแพลตฟอร์มอยา่ง
ตอ่เน่ือง (รอฮีม ปรามาท, 2554) 
  ในขณะท่ีผู้ บริโภคจ านวนมากจะพยายามสร้างเนือ้หาของตนเองมากขึน้ เพราะ
ผู้บริโภคต้องการเนือ้หาเข้าถึงได้ทกุท่ี ทุกเวลา และทกวิธีการ โดยส่ือดิจิทลัจะต้องสามารถเข้าถึงได้ 
วางใจได้ และมีความปลอดภยัพร้อมกบัสามารถปรับขยายอย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองต่อการพึ่งพา
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ใช้งานและเข้าถึงข้อมลูท่ีเพิ่มมากขึน้การผนวกรวมโลกดิจิทลัเข้ากบัโลกกายภาพ ต้องค านึงถึงความ
ต้องการ/จ าเป็นทางสังคม-เศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากความต้องการรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเข้าในภาคส่วนสาธารณะ รัฐบาล และธุรกิจ เช่น การท าโฆษณาสร้างการรับรู้ในตราสินค้าบน
ส่ือดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายและบริการท่ีตอบสนองความต้องการ/จ าเป็นของ
ผู้บริโภค และสามารถน าไปสูก่ารโฆษณาบนสงัคมเคร่ือขา่ยแหง่อนาคตในท่ีสดุ 
  องค์ประกอบของส่ือดิจิตอลประกอบด้วยพืน้ฐาน 5 ชนิด 1) ข้อความ (Text) 2) 
ภาพนิ่ง (Still Image) 3) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 4) เสียง (Sound) 5) วิดีโอ (Video) 

1)  ข้อความ (Text) เป็นส่ วนหนึ่ งของเนื อ้หามัลติ มี เดีย ถือว่าเป็น
องค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัของมลัตมีิเดีย นอกจากจะมีรูปแบบของสีและตวัอกัษรท่ีหลากหลายแล้ว 
ยงัสามารถโต้ตอบปฏิสมัพนัธ์ (สนทนา) ในระหวา่งการน าเสนอได้อีกด้วย ซึง่มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 

(1)  ข้อความท่ีได้จากการพิมพ์ เป็นข้อความปกติท่ีพบได้โดยทัว่ไป ได้
จากการพิมพ์ ด้วยโปรแกรมประมวลผล เชน่ NotePad, Microsoft Word 

(2)  ข้อความจากการสแกน เป็นข้อความในลกัษณะภาพหรือรูปภาพ 
ได้จากการน าเอกสารต้นฉบบัมาทาบสแกน ด้วยเคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) ซึ่งจะได้ผลออกมาเป็น
ภาพ 1 ภาพ ปัจจบุนัสามารถแปลงข้อความภาพเป็นข้อความปกตไิด้  

(3)  ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) เป็นข้อความท่ีได้รับความ
นิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อความในรูปของเอกสารเว็บ เน่ืองจากสามารถใส่
เทคนิคการลิง้ค์ หรือเช่ือมข้อความไปยงัข้อความอ่ืน หรือจดุอ่ืน ๆ ได้ 

2)  ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย 
ภาพวาด ภาพนิ่งนบัว่ามีบทบาทตอ่ระบบงานมลัติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตวัอกัษร เน่ืองจากภาพ
จะให้ผลการรับรู้เร่ืองการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนัน้ยังถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึง้มากกว่า
ข้อความหรือตวัอักษร ซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจ ากัดในด้านของภาษา แต่ภาพจะสามารถ
เข้าถึงได้ทกุาภาษา ทกุเชือ้ชาติ 

 3)  ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพกราฟฟิคท่ีมีการเคล่ือนไหวเพ่ือ
แสดงขัน้ตอน หรือเหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างสรรค์จินตนาการได้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การ
ผลิตภาพเคล่ือนไหวต้องใช้โปรแกรมท่ีมีลักษณะเฉพาะ ขนาดของไฟล์ต้องใช้พืน้ท่ีในการจัดเก็บ
มากกวา่ภาพนิ่ง 
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4)  เสียง (Sound) ถูกจดัเก็บให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทลั ซึ่งสามารถเล่น
กลบัไปกลบัมาได้ โดยใช้โปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะทางด้านเสียง หากใช้ในงานจะชว่ยเพิ่ม
ความเร้าใจ ดงึดดูจากผู้ ฟัง ท าให้การน าเสนอนา่สนใจมากขึน้ 

 5)  วิดีโอ (Video) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากระบบ
ดิจิทัลสามารถน าเสนอข้อความ รูปภาพ ภาพนิ่ง หรือภาพเคล่ือนไหว ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์
กวา่องค์ประกอบชนิดอ่ืน  

2.3.4.3  Social Media (ส่ือสงัคมออนไลด์) 
  ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผู้ ใช้เป็นผู้ ส่ือสารหรือเขียนเล่าเนือ้หา ประสบการณ์ 
บทความ รูปภาพและวิดีโอ ท่ีผู้ ใช้เขียนขึน้เอง ท าขึน้เอง หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆแล้วน ามาแบง่ปัน
ให้กับผู้ อ่ืน ท่ีอยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์  Social Network ท่ีให้บ ริการบนโลก
ออนไลน์  ปัจจบุนัการส่ือสารแบบนีจ้ะท าผา่นทาง Internet และโทรศพัท์มือถือเทา่นัน้ 
  เนือ้หาของ Social Media โดยทั่วไปเปรียบได้หลายรูปแบบ ทัง้กระดานความ
คิดเห็น (Discussion Boards), เว็บบล็อค (Weblogs), วิกิ (Wikis), Podcasts, รูปภาพ และวิดีโอ 
ส่วนเทคโนโลยีท่ีรองรับเนือ้หาเหล่านีร้วมถึง เว็บบล็อค (Weblogs), เว็บไซต์แชร์รูปภาพ, เว็บไซต์
แชร์วิดีโอ, เว็บบอร์ด, อีเมล์, เว็บไซต์แชร์เพลง, Instant Messaging, Tool ท่ีให้บริการ Voice Over 
แบง่ได้เป็น 5 ประเภท คือ (ณฐัธิดา รัตฐนวตัร, 2552) 

1)  หมวดการส่ือสาร (Communication) 
(1)  Blogs: Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox 
(2)  Internet forums: vBulletin, phpBB 
(3)  Micro-blogging: Twitter, Plurk, Pownce, Jaiku 
(4)  Social networking: Avatars United, Bebo, Facebook, 

LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Friendster, Multiply   
(5)  Social network aggregation: FriendFeed, Youmeo 
(6)  Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com 

2)  หมวดความร่วมมือและแบง่ปัน (Collaboration) 
(1)  Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint 
(2)  Social bookmarking: Delicious, StumbleUpon, Stumpedia, 

Google Reader, CiteULike 
(3)  Social news: Digg, Mixx, Reddit 
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(4)  Opinion sites: epinions, Yelp 
3)  หมวดมลัตมีิเดีย (Multimedia) 
(1)  Photo sharing: Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug 
(2)  Video sharing: YouTube, Vimeo, Revver 
(3)  Art sharing: deviantART 
(4)  Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Skype 
(5)  Audio and Music Sharing: imeem, The Hype Machine, 

Last.fm, ccMixter 
4)  หมวดรีวิวและแสดงความคดิเห็น (Reviews and Opinions) 
(1)  Product Reviews: epinions.com, MouthShut.com, Yelp.com 
(2)  Q&A: Yahoo Answers 

 5)  หมวดบนัเทิง (Entertainment) 
(1)  Virtual worlds: Second Life, The Sims Online 
(2)  Online gaming:  World of Warcraft, EverQuest, Age of 

Conan, Spore (2008 video game) 
(3)  Game sharing: Miniclip 

2.3.4.4  เคร่ืองมือในส่ือดจิิทลั (Media Device)  
 เปรียบเสมือนตวักลาง ท่ีเป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เสริมในส่ือดิจิทลั เกิดจากการ

พฒันาจากคนส าคญัทัง้ 3 คนคือ สตีฟ จ๊อบส์ ผู้ก่อตัง้บริษัทแอปเปิล บิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟต์ 
และนายกอร์ดอน มัวร์ ผู้ก่อตัง้บริษัท อินเทล ซึ่งต่างคนต่างมีมุมมองท่ีไม่เหมือนกัน แต่เม่ือรวมกัน
แล้วเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก ก่อให้เกิดการกระจายอ านาจสู่ปัจเจกชนคนธรรมดาก็เป็น
เจ้าของอ านาจประมวลผลได้ คนหนึ่งท าสิ่งท่ียากให้เป็นเร่ืองง่าย ท่ีมีดีไซน์ คือ สตีฟ จ๊อบส์ อีกคน
เขียนชุดค าสั่งการท างานท่ีเป็นรหัสให้เป็นอุปกรณ์ไอทีรายเล็ก ๆ สามารถผลิตสินค้าออกมาให้
มวลชนได้ใช้คือ บิล เกตส์ สว่นคนสดุท้ายคือผู้ประดิษฐ์สมองกลในราคาท่ีทกุคนสามารถเข้าถึงได้คือ 
นายกอร์ดอน มวัร์ซึง่สิ่งประดษิฐ์ใหมด้่านไอทีเข้ามามีอิทธิพลในวิถีชีวิตของผู้บริโภค ดงันี ้

1)  คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ (PC) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ผ่านระบบเคร่ือข่าย เพ่ือ
เข้าถึงข้อมลูตา่ง ๆ บนโลกออนไลด์สามารถท างานได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กบัค าสัง่ท่ีเรียกขึน้มาใช้
งานมีวงจรการท างานคือ รับข้อมลู (Input) ประมวลผล (Processing) แสดงผล (Output) และเก็บ
ข้อมลู (Storage) 
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2)  โน๊ตบุ๊ค (Notebook) เป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันาต่อยอดมาจากคอมพิวเตอร์
ตัง้โต๊ะ มีประสิทธิภาพในการประมวลผลพร้อมกับมีแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ แค่ 2 คณุลกัษณะท่ี
เพิ่มขึน้ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงมหาศาล ท่ีไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน แต่ยงัท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมหลาย ๆ อยา่งในสงัคม เชน่ ท าให้พฒันาการเคล่ือนย้ายได้ง่ายขึน้ 

 3)  สมาร์ทโฟน (Smartphone) อุปกรณ์เคล่ือนท่ีขนาดพกพา ช่วยเร่งการ
ประสานระหว่างโลกท่ีเป็นจริงกับโลกดิจิทัล โดยมักจะติดตัง้พร้อมกับแอพลิเคชัน่ (Application) 
สามารถดาวโหลดได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นส่วนย่อของโปรแกรมตา่ง ๆ ท่ีจะอ านวยให้การท างานบน
สมาร์ทโฟนง่ายขึน้ และสมาร์ทโฟนจะกลายเป็นอุปกรณ์หลักในการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตของ
ผู้คนสว่นใหญ่บนโลก (รอฮีม ปรามาท, 2554) 

4)  แท็บเล็ต (Tablet) เป็นสิ่งท่ีพัฒนามาจากโน๊ตบุ๊ ค ถึงแม้ว่าจะมี
ประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่าโน๊ตบุ๊ค แต่แท็บเล็ตท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง คือ
สามารถประยุกต์การท างานของคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะและโน๊ตบุ๊คเข้าด้วยกัน และดงึการส่ือสารของ
สมาร์ทโฟนมาใช้ประโยชน์ อีกทัง้ยงัสามารถรวมเอาส่ือสิ่งพิมพ์มาไว้เข้าด้วยกนัได้ แท็บเล็ตจึงเป็น
เสมือนอปุกรณ์อิเลคทรอนิกครบวงจรแบบเคล่ือนท่ีท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค 

ความสมัพนัธ์เหลา่นี ้ล้วนเป็นความสมัพนัธ์ท่ีส่งผลกระทบตอ่ความคดิสร้างสรรค์
โฆษณาท่ีมีข้อจ ากัดต่าง ๆ มาคอยผูกมดัเอาไว้ โดยอาจกล่าวได้ว่าเป็นอุปสรรคท่ีนักสร้างสรรค์
โฆษณาจะต้องคดิหาวิธีการสร้างสรรค์ เพ่ือตอบโจทย์ในทางโฆษณาให้ได้มากท่ีสดุ 

การสร้างสรรค์งานโฆษณาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม หลักท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งของการสร้างสรรค์งานโฆษณาคือ การออกแบบองค์ประกอบงานโฆษณาในส่ือตา่ง ๆ 
ให้มีความโดเดน่นา่สนใจและมีพลงังานมากพอท่ีจะดงึดดูและเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้ โดยเสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความเห็นว่าบางครัง้ ภาพ ( Illustration) 
อธิบายได้ดีกว่าค าพูด และบางครัง้การจัดภาพลงในงานโฆษณาจะต้องมีความสอดคล้องกับ
ข้อความพาดหัว (Headline) และข้อความโฆษณา (Copy) จึงจะสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะท่ี Dunn, and Barban (1986)  อธิบายไว้ว่า นักสร้างสรรค์โฆษณาจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะใส่องค์ประกอบอะไรลงไปเป็นภาพหลักในงานโฆษณาบ้าง ภาพโฆษณาควร
น าเสนอสินค้าเล็ก ๆ หรือเฉพาะบางสว่นของสินค้าก็พอ สินค้าประเภทเดียวกนัน าเสนอในรูปแบบ
ท่ีตา่งกนัยอ่มสามารถเรียกร้องความสนใจได้ตา่งกนั (สิรินภา เจริญศริิ, 2543) 

ดงันัน้ แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิตอล จึงเป็นหลกัส าคญัในการ
สร้างสรรค์โฆษณาเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด และเป็นไปได้มากท่ีสุดส าหรับสินค้า
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หรือผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้ผู้ บริโภควิ่งไปหาสินค้าท่ีร้านขายหรือจุดขาย น าไปสู่การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งนักสร้างสรรค์ต้องมีความเช่ือระดับหนึ่งในข้อมูลท่ีวิเคราะห์ เพราะเหตุว่า
การศกึษาข้อมลูจะน าไปสูก่ารคดิสร้างสรรค์โฆษณาท่ีมีประสิทธิผลและน าไปสู่ความส าเร็จในท่ีสดุ  

2.3.4.5  สถานการณ์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
การตลาดบนส่ือดิจิทัลเป็นการตลาดแบบ Online Marketing คือการตลาดใน

ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีจะมีการส่ือสารหาลกูค้า ผา่นอินเทอร์เน็ตมือถือ Social Media ด้วยระบบแบบ  
E-marketing และ I-marketing หรือ Interactive เป็นการส่ือสารแบบสองทางมีโต้ตอบระหว่าง
ลกูค้ากบัแบรนด์สินค้า จากช่องทางการเช่ือมตอ่ของการท าการตลาดท่ีเพิ่มมากขึน้ แบรนด์สินค้า
จะแสดงตัวตนในวงกว้างทัง้แบบ Offline และ Online หรือเรียกได้ว่า Total Marketing (ชูศักดิ ์
เดชเกรียงไกรกลุ, 2555) และปรับเปล่ียนสินค้าให้มีความคล่องตวัมากขึน้ แทนท่ีจะอาศยัแคเ่พียง
หนึ่งหรือสองช่องทาง อีกทัง้ยังสร้างเนือ้หา (Content) ท่ีมีคณุค่าผ่านในหลายช่องทางส่ือดิจิทัล 
เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภค (Russell's Group, 2012) ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้า
กล้าอพัวีดีโอลง YOUTUBE หรือการรีวิวสินค้าของผู้บริโภค เพ่ือแชร์ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภค
ผ่านเครือข่ายออนไลด์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้ดูน่าเช่ือถือและจับต้องได้ ประเด็น
หลกัของแบรนด์สินค้าจะต้องสามารถสร้างแรงบนัดาลใจและอ านวยความสะดวกให้กบัผู้บริโภค
ในการสร้างเนือ้หา เพ่ือบอกตอ่ในสงัคมเครือขา่ย (Prosumer) (Shuen, 2012) 

ในมุมของ Digital Marketing จ าเป็นต้องท าการตลาดแบบผสมผสาน (Content 
Marketing) คือท าให้ผู้ บริโภครู้สึกประทับใจจนสามารถจดจ า Brand สินค้าได้ และเกิดความ
ความจงรักภกัดีใน Brand สินค้า (Brand Loyalty)  โดยเน้นไปท่ีการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตา
ของผู้บริโภคให้ได้ก่อนแล้วเม่ือนัน้ผู้บริโภคก็จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการของเราเองโดยท่ีเราไม่
จ าเป็นต้องไปจงูใจมากนกั (สรุนาท เนียมข า, 2557) Content  Marketing จะชว่ยเช่ือมโยงและตอ่
ยอด Campaign Marketing ระหว่าง Offline และ Online เข้าด้วยกัน  ด้วยพฤติกรรมของ 
Prosumers  หรือผู้บริโภคยคุใหมท่ี่หาข้อมลูเชิงรุกมากขึน้การเข้าถึงข้อมลูของสิ่งท่ีก าลงัสนใจ โดย
การค้นหาบน Internet  และท่ีแรกท่ีจะเข้าไปคือ Google สิ่งท่ี Google พยายามให้ทกุคนพยายาม
ใส่ใจกับ ZMOT หรือ Zero Moment of Truth หรือจุดท่ีผู้ บริโภคก าลังจะตัดสินใจว่าจะเข้าไป
ทดลอง หรือเข้าไปท่ีจดุขายเพ่ือมีประสบการณ์ทดลองกบัสินค้า (สธุาธร สทุธิศนัย์, 2557) 

วงการตลาดมือถือเป็นเวทีกลางท่ีส าคัญท่ีก าลังเจริญเติบโตอย่างกว้างขวาง 
บริษัทเอเจนซ่ีโฆษณาต้องเตรียมแผนการตลาดสร้างสรรค์ท่ีก าลังจะปรับเปล่ียนไปสู่หน้าจอ
โทรศพัท์มือถือ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเรียกดขู้อมูล ซือ้สินค้าไปได้ในทุกสถานท่ี ทัง้นีผู้้บริโภคก็พร้อม

http://toppercool.com/2012/12/6-step-to-zmot/
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กบัการรับรู้ข้อมลูและพร้อมท่ีจะปรับตวัไปกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การตลาดบนโทรศพัท์มือ
เป็นสิ่งท่ีนักสร้างสรรค์งานโฆษณาจะมองข้ามไม่ได้ ซึ่งบนส่ือดิจิทัลสามารถใช้ข้อมูล Analytics 
มากขึน้ เช่น Google Analytics หรือ FB Insight ท่ีจะบอกถึงผู้ บริโภคว่าเข้ามาจากส่ือใด อยู่นาน
ไหม ดขู้อมูลแบบไหนมาก ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาสามารถท่ีจะเจาะจงข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคท่ี
สนใจได้ (ชศูกัดิ ์เดชเกรียงไกรกลุ, 2555) 

แบรนด์สินค้าจะใช้วิธีการแนะน าข้อเสนอให้แก่ผู้ บริโภค โดยเผยแพร่ให้กับ
สาธารณะทราบ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นและตอบสนองตามแนวทางการวางแผนไว้
ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา น าไปสูก่ารรับรู้ภายในหมู่เพ่ือนฝงูหรือสมาชิกของผู้บริโภคนัน้ ๆ หรืออาจะ
เรียกได้ว่า เพ่ือนแนะน าเพ่ือน (MGM: Member Get Member) กลายเป็นพลังแห่งการชักจูงลูกค้า
ผ่านส่ือออนไลด์ เทียบเท่าวีดีโอท่ีอพัโหลดผ่าน YOUTUBE ก็เป็นได้ (Shuen, 2012) การตลาดบนส่ือ
ดิจิทลัแพร่ขยายมากขึน้ โดยจะต้องมีความพร้อมในการรองรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค 
เพ่ือให้ผู้บริโภคมีปฏิสมัพนัธ์ในส่ือสงัคมออนไลด์ (ชศูกัดิ ์เดชเกรียงไกรกลุ, 2555) 
  ปัจจุบนัเครือข่ายเคล่ือนท่ีเปิดมิติใหม่ทางด้านการส่ือสารระหว่างบุคคล เม็ดเงิน
ในการโฆษณาหลายพนัล้านบาทเคล่ือนย้ายไปสู่ส่ือเคล่ือนท่ีอย่างรวดเร็ว โดยประเด็นค าถามท่ี
ส าคญัในการเร่ิมท าแผนโฆษณาว่า นักสร้างสรรค์โฆษณามีวิธีการอย่างไรถึงจะเข้าร่วมอยู่ในวง
สนทนาของผู้คนบนโลกออนด์จ านวนนบัล้าน ๆ ท่ีส่ือสารและมีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด วิธีการ
ส าคญัอย่างหนึ่งคือการท าให้สิ่งตา่ง ๆ พดูได้ เช่น ฟาร์มโคนมของสวีเดนแห่งหนึ่งตระหนกัว่าเป็น
เร่ืองส าคญัมากท่ีผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถเล่าเร่ืองของตวัเองได้ จึงสร้างแอพพลิเคชัน่ท่ีท าให้
ผู้บริโภคสามารถใส่รหัสจากกล่องนมแล้วจะได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับเกษตรกรท่ีผลิตนมดังกล่าว 
Harvest Mark ผู้ผลิตอาหารธรรมชาติได้ร่วมมือกับ Kroger ผู้ ค้าปลีกสินค้าสะดวกซือ้ต่าง ๆ ใส่
แอพพลิเคชั่นท่ีคล้ายคลึงกัน เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เก่ียวกับอาหารธรรมชาติของแบรนด์
สินค้าของตน (รอฮีม ปรามาท, 2554) 
 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ไตรสิทธ์ิ อารีย์วงศ์ (2552) ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาไทย โดยใช้
เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง มีลักษณะปลายเปิด ซึ่งสัมภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านงานโฆษณา จ านวน 18 ท่าน ผลการวิจยัพบว่า วิถีชีวิต วฒันธรรม รวมถึง
ลักษณะนิสัยของประชาชนเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยให้ภาพยนต์โฆษณาไทยประสบ
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ความส าเร็จ โดยมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น คือ อารมณ์ขนัท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ ส่วนโฆษณา
สิ่งพิมพ์และส่ือประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ นกัโฆษณายังไม่สามารถผลิตได้ดี
เท่าท่ีควร สืบเน่ืองจากระบบการศึกษาของประชาชนในประเทศ งานประกวดงานโฆษณา
นานาชาต ิเมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส สามารถวดัคณุภาพความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาไทยได้ 
โดยความคิดสร้างสรรค์ของงานโฆษณาไทยมีความเป็นสากลมากกว่าประเทศอ่ืนๆในทวีปเอเชีย
ด้วยกัน ซึ่งงานโฆษณาไทยท่ีประสบความส าเร็จด้านความคิดสร้างสรรค์นัน้เป็นโฆษณาท่ีแสดง
เอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
 สิรินภา เจริญศิริ (2543) ท าการศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์กลยทุธ์สร้างสรรค์ในงานโฆษณา
ประเภทสิ่งพิมพ์ โดยระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดยผลการศึกษาพบว่า 1.กระบวนการสร้างสรรค์ต่างๆ อนั
ได้แก่ รูปแบบการน าเสนอภาพ ข้อความพาดหวั และข้อความโฆษณา มีความแตกตา่งกนัไปในแต่
ละส่วนของแนวคิด The Six Segment Message Strategy Wheel โดยมีความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ และสถานการณ์การตัดสินใจซือ้ในส่วนต่างๆ ของแนวคิดดงักล่าว ยกเว้น วิธีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ (Techniques for Generating Ideas) ท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกกลยุทธ์และ
สถานการณ์การตดัสินใจซือ้ 2.กระบวนการสร้างสรรค์ในแตล่ะส่วนของแนวคิดมีความแตกตา่งกนั 
ยกเว้น กลยุทธ์การบอกจุดขายท่ีโดเด่นเพียงจุดเดียว กลยุทธ์การบอกก่อน และกลยุทธ์ทั่วไป 3.
กระบวนการสร้างสรรค์ระหวา่งส่วนของแนวคิดมีความแตกตา่งกนั แตพ่บว่าส่วนของแนวคิดท่ีอยู่
ใกล้กนัจะมีกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีใกล้เคียงกนั 
 ภทัรนยั อินทรพงษ์นวุฒัน์ (2542) ได้ศกึษากลยทุธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาทางโทรทศัน์ 
ของเคร่ืองด่ืมประเภทโคล่า (โคคา-โคล่า และเป๊ปซ่ี) ท่ีออกอากาศในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 
2525 – 2540 ใช้ข้อมูลจากเอกสารและความคิดเห็นจากผู้ ช านาญการด้านโฆษณาและการ
วิเคราะห์เนือ้หาภาพยนตร์โฆษณาของเคร่ืองด่ืมประเภทโคล่าท่ีออกอากาศในประเทศระหว่างปี 
พ.ศ. 2525 – 2540 ผลการศกึษาพบว่าตลอดระยะเวลา 15 ปี ของกรอบการศึกษา โคคา-โคล่า วาง
ต าแหน่งทางการตลาดเป็นเพ่ือนท่ีคอยห่วงใหญ่  มอบความความสุข ความสดช่ืนและให้
ความส าคญักบักิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์สงัคม ขณะท่ีเป๊ปซ่ี มุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ 
คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีทันสมัยและมีชีวิตสร้างสรรค์ เน่ืองจากสินค้า
ประเภทโคล่าเป็น Generic Product กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาจึงมีบทบาทท่ีส าคญัให้มี
ความโดดเด่นจากคู่แข่ง ซึ่งการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ทัง้หมดในการโฆษณา ได้แก่ Brand image 
strategy, Product positioning strategy แ ล ะ  Resonance Strategy น อ ก จ า ก นี ้ยั ง พ บ ว่ า
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ตลอดเวลา 15 ปี ทัง้ โคคา-โคล่า และเป๊ปซ่ี ใช้กลยุทธ์การโฆษณาอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพ่ือ
เสริมสร้างต าแหนง่ทางการตลาดให้แข็งแกร่งและสร้างการรับรู้พร้อมทัง้ทศันคตขิองผู้บริโภค 
 พรรณเจริญ วนแสงสกุล (2539) ท าการศึกษาวิ ธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ใน
ภาพยนตร์โฆษณา โดยใช้แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ทางโฆษณาของ เจมส์ แอล มาร่า โดย
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้1.นักสร้างสรรค์โฆษณาใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์เป็นตัวก าหนดการ
สร้างสรรค์ในการก าหนดความคิดสร้างสรรค์แต่เน่ืองจากกลยุทธ์การสร้างสรรค์เ กิดจากการ
วิเคราะห์ภูมิหลงัทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า ภูมิหลงัทางการตลาดเป็นตวั
แปรก าหนดในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 2. จากการศกึษาความคิดสร้างสรรค์ พบว่าความคิด
สร้างสรรค์ในการโฆษณาเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรก าหนดและตวัแปรทัว่ไป ท าให้เกิด
รูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ท่ีไม่ปรากฏว่าเคยมีรูปแบบลักษณะความสมัพนัธ์แบบนีม้าก่อน และ
รูปแบบความสมัพนัธ์นัน้จะต้องมีความเก่ียวข้องกบัภมูิหลงัการตลาดของผลิตภณัฑ์ 
 ภทัรภร เสนไกรกลุ (2551) ศกึษาการเปิดรับ แรงจงูใจในการใช้ส่ือ ทศันคติและพฤติกรรม
การหลีกเล่ียงโฆษณาของผู้ บริโภคท่ีมีต่อส่ือดัง้เดิมและส่ือรูปแบบใหม่ การศึกษาครัง้นีเ้ป็น
ลกัษณะการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล กับกลุ่มตวัอย่างทัง้เพศชายและเพศ
หญิง อายรุะหว่าง  18 – 30 ปี  ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน  410 คน ผลการวิจยัพบว่า 
1.ผู้บริโภครุ่นใหม่เปิดรับส่ือดัง้เดมิน้อยกวา่ส่ือรูปแบบใหม่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ2.ผู้บริโภครุ่น
ใหม่มีแรงจงูใจในการใช้ส่ือดัง้เดมิน้อยกว่าส่ือรูปแบบใหม่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ3.ผู้บริโภครุ่น
ใหม่มีทศันคติในส่ือดัง้เดิมดีกว่าโฆษณาในส่ือรูปแบบใหม่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 4. ผู้บริโภค
รุ่นใหม่มีพฤติกรรมการหลีกเล่ียงโฆษณาในส่ือดัง้เดิมน้อยกว่าโฆษณาในส่ือรูปแบบใหม่อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ

 

 

 

 

 

 



48 
 

2.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

ความคิดสร้างสรรค์โฆษณา 

 แบรนด์สินค้า (Brand Properties) 

 เวลา (Timing) 

 ทนุการผลิต (Budget) 

 ลกูค้า (Client) 

 ผู้บริโภค (Prosumer) 

 ส่ือ (Media) 

วิธีคิดสร้างสรรค์โฆษณา 

 ท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ 

 องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 

 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

ความคิดสร้างสรรค์โฆษณา 

ในส่ือดจิิทัล 

 

 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา 

 การรวบรวมปัญหา 

 การสร้างแนวคิด 

 การระดมสมอง 

 การบม่เพาะ 

 การออกความคดิ 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

งานวิจยัเร่ือง แนวทางการคดิสร้างสรรค์งานโฆษณาในส่ือดิจิทลั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
วิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา และปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัล และน าแนวทางการศึกษาไปใช้พัฒนาการคิดสร้างสรรค์งาน
โฆษณาต่อไป โดยภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยท่ีน ามาใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ทาง
ผู้วิจยัได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจยัโดยเป็นกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์
เชิงลกึ (In-depth Interview) 
 1)  การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 

ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั โดยการใช้กระบวน
วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ได้ก าหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจยัโดยการใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีการออกแบบและก าหนดหัวข้อหรือรายการไว้
ส าหรับสอบถาม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ โดยแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 
สว่นท่ี 2 วิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
สว่นท่ี 3 กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
สว่นท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคดิสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 

โดยลกัษณะของค าถามท่ีน าไปใช้ในการสมัภาษณ์เป็นลกัษณะการสมัภาษณ์แบบไมมี่
โครงสร้างหรือเป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิด ซึง่เป็นกระบวนวิธีการวิจยัท่ีมีความยืดหยุน่และ
เปิดกว้างในการตอบค าถามของผู้ให้สมัภาษณ์ 

 2)  การก าหนดเกณฑ์คณุสมบตัขิองผู้ให้ข้อมลูส าคญั 

 ผู้วิจยัได้ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ให้ข้อมลูส าคญั โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรง
ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา จากนัน้จึงเลือกผู้ ให้ข้อมูลส าคญั ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีซ้ึ่งเป็น
นักสร้างสรรค์งานโฆษณา จากองค์กร, หน่วยงานหรือบริษัทท่ีมีแนวทางการสร้างสรรค์งาน
โฆษณาในส่ือดิจิทลั เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางความคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลัท่ีควรจะเป็น
ในปัจจบุนั หรือในอนาคตในการหาค าตอบของปัญหาการวิจยั 
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 โทมสั ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) ได้ศกึษาและเสนอผลการวิจยัเก่ียวกบัจ านวน
ผู้ เช่ียวชาญในการวิจยั พบวา่หากมีผู้ เช่ียวชาญตัง้แต ่17 คนขึน้ไป อตัราการลดลงของความคลาดเคล่ือน 
(Error) จะมีน้อยมาก และจะเร่ิมคงท่ีท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.02 (มนชยั เทียนทอง, 2552) 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงการลดลงของคา่ความคลาดเคล่ือน 
 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ ความคลาดเคล่ือน ความคลาดเคล่ือนลดลง 
1 - 5 1.20 - 0.70 0.5 
5 - 9 0.70 - 0.58 0.12 
9 - 13 0.58 - 0.54 0.04 
13 - 17 0.54 - 0.50 0.04 
17 - 21 0.50 - 0.48 0.02 
21 - 25 0.48 - 0.46 0.02 
25 - 29 0.46 - 0.44 0.02 

 
แหล่งท่ีมา:  มนชยั เทียนทอง, 2552. 
 

ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง อันเป็นการเลือกตัวอย่างท่ีผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
พิจารณาเลือกตวัอย่างด้วยตนเองเพ่ือท่ีจะได้น าข้อมลูท่ีได้รับจากกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ดงักลา่วมาด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูอนัน าไปสูข้่อค้นพบรวมทัง้สิน้ 18 ทา่น 

 ส่วนของการก าหนดเกณฑ์ของผู้ ให้ข้อมูลส าคญั ส าหรับสัมภาษณ์นัน้แบ่งจ านวนตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานและประสบการณ์ท างานของนักสร้างสรรค์โฆษณาเท่า  ๆ กันเพ่ือจะได้
ทราบภาพรวมของแนวทางการคดิสร้างสรรค์โฆษณาบนส่ือดจิิทลั ดงันี ้

3)  โดยมีรายช่ือผู้ให้ข้อมลูส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  กลุม่ Executive Creative Director / Associated Creative Director / Creative Director 

จ านวน 6 ทา่น 
(1.1)  Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 22 ปี 
(1.2)  คณุพิเศษ กาญจนะโภคนิ, Creative Director 

 ประสบการณ์ท างาน 28 ปี 
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(1.3)  คณุสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director 
บริษัท Publicis (Thailand) Limited  ประสบการณ์ท างาน 18 ปี 

(1.4)  คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
บริษัท iPublicis (Thailand) ประสบการณ์ท างาน 18 ปี 

(1.5)  คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
 บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ท างาน 10 ปี 
(1.6)  คณุศมากร โลหะชาละ, Creative Director 

บริษัท Y&R (Thailand) ประสบการณ์ท างาน 10 กวา่ปี 
(2)  กลุม่ Creative Group Head / Senior Copy Writer / Senior Art Director  

จ านวน 6 ทา่น 
(1.1)  คณุอคัรพงษ์ แดงกระจา่ง, Creative Group Head 

บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ท างาน 10 ปี 
(1.2)  คณุอรรนพ หมัน่เจริญ, Creative Group Head 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 10 ปี 
(1.3)  คณุก่อพงศ์ นิมศรีสขุกล, Senior Art Director 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 15 ปี 
(1.4)  คณุนวณฐั พลายน้อย, Senior Copy Writer 

บริษัท Socius Co.,Ltd. ประสบการณ์ท างาน 8 ปี 
(1.5)  คณุสหธรรม พนัธุ์ภกัดี, Senior Art Director 

บริษัท Socius Co.,Ltd. ประสบการณ์ท างาน 10 ปี 
(1.6)  คณุเกียรตศิกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 12 ปี 
(3)  กลุม่ Copy Writer / Art Director / Junior Copy Writer / Junior Art Director  

จ านวน 6 ทา่น  
(1.1)  คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์,  Art Director 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 3 ปี 
(1.2)  คณุรวิน จิระกรานนท์,  Art Director 

บริษัท iPublicis (Thailand) ประสบการณ์ท างาน 6 ปี 
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(1.3)  คณุคีตา บญุยพาณิช, Copy Writer 
 บริษัท iPublicis (Thailand) ประสบการณ์ท างาน 8 ปี 

(1.4)  คณุพรพิมล เลิศวงศ์วีรชยั, Copy Writer 
 บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 6 ปี 

(1.5)  คณุอดษิฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director 
บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ท างาน 2 ปี 

(1.6)  คณุสมภพ ดอกไม้เทศ, Art Director 
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 10 ปี 

 
3.1  ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย 
 
 ศึกษากระบวนการคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาในส่ือดิจิทัล โดยสอบถามจากผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญั และผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบังานโฆษณา เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการคิด
สร้างสรรค์และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลั ในส่วนนีผู้้ วิจยัได้
ก าหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจยัหรือขัน้ตอนวิธีการวิจยัตลอดจนเหตผุลประการ
ส าคญัของการวิจัยดงักล่าวข้างต้น มาใช้ในการด าเนินการวิจัยครัง้นี ้อนัมีสาระส าคญัโดยสรุป 
ดงัตอ่ไปนี ้

1)  แหลง่ข้อมลูในการศกึษา 
2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3)  ขัน้ตอนการเก็บข้อมลู (สมัภาษณ์) 
4)  การตรวจสอบ 
5)  วิเคราะห์และน าเสนอข้อมลู 

 
3.2  แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
 
 แหลง่ข้อมลูท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์โดยตรงจากผู้ให้ข้อมลูส าคญั ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ในการคิดสร้างสรรค์งานโฆษณาโดยตรง เพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีค้นหาอยู่ภายในท่ีไม่
สามารถสงัเกตได้ เช่น ความคิด ความหมาย เจตนารมณ์ มมุมองภายใน โดยมุง่เน้นการใช้ค าถาม
และการกระตุ้นให้เกิดการเลา่เร่ืองมากกวา่การถามให้ตอบค าถาม  
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3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาใช้ส าหรับก าหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือ
กระบวนวิธีการวิจยัครัง้นี ้เน่ืองจากการวิจยัได้ก าหนดกระบวนวิธีการวิจยัโดยการใช้กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมลูตามวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นการสมัภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยมีการออกแบบค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยเป็นวิธีการด าเนินงานวิจัยท่ีมีผลท าให้ข้อ
ค าถามมีความยืดหยุน่และเปิดกว้าง   
 โดยเทคนิคของการสมัภาษณ์เชิงลึกนัน้ เป็นเทคนิคและกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพท่ี
มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการน ามาท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ส่วนบคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบคุคลท่ี
เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และความช านาญหรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีก าลงัด าเนินการวิจยั ซึ่งกระบวน
วิธีการวิจัยในลักษณะเช่นว่านีจ้ะเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีความรู้และความช านาญหรือมีความ
เช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรือทัศนะคตไิด้อยา่งหลากหลายในทกุแง่มมุ โดยผู้วิจยัหรือ
ผู้สัมภาษณ์สามารถท่ีจะด าเนินการสัมภาษณ์ สามารถท่ีจะสอบถาม และซักไซ้ไล่เรียงข้อมูล
ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกย่อยท่ีส าคญัและมีความน่าสนใจในแตล่ะประเดน็ของค าตอบจาก
ผู้ ให้สัมภาษณ์ อนัท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และข้อเท็จจริงในทาง
ปฏิบตัิท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ท่ีมีทัง้มิติของความลึกและมิติของความกว้างในเร่ืองท่ี
ด าเนินขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยันัน้ 
 
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับกระบวนการในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนวิธีการวิจยันัน้ เน่ืองจากระเบียบ
วิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ครัง้นีไ้ด้ใช้ข้อค าถามส าหรับน าไปใช้ใน
กระบวนการสัมภาษณ์ เชิงลึก  (In-depth Interview) นัน้ ได้ด าเนินการออกแบบการวิจัย 
(Research Design) โดยก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามเป็นลักษณะวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Unstructured Interview) ส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview)ประกอบไปด้วย ข้อค าถามจ านวน 4 ตอน อนัได้แก ่
 ตอนที่  1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือผู้ ให้สัมภาษณ์ สถานท่ีท างาน 
ต าแหนง่ ประสบการณ์ในการท างาน วนั/เดือน/ปีท่ีสมัภาษณ์  
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 ตอนที่ 2 วิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทัล 
ค าถาม 
1)  ท่ีมาของความคดิสร้างสรรค์โฆษณาของคณุมาจากอะไร 
2)  ความคดิสร้างสรรค์โฆษณาต้องอาศยัสิ่งใดเป็นส าคญัในการชว่ยคิดไอเดีย และเพราะ
เหตใุด 

3)  ความรู้/ทกัษะของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลัควรมีอะไรบ้าง 
4)  ลกัษณะงานทางความคิดสร้างสรรค์ของคณุสว่นใหญ่เป็นแบบใด 
5)  ไอเดียท่ีจะคิดงานของคณุมนัเกิดจากอะไร 
6)  คณุคดิว่า ความคดิสร้างสรรค์ เป็นสว่นส าคญัตอ่งานโฆษณาหรือไม ่อยา่งไร  

 ตอนที่ 3 กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัล 
ค าถาม 
1)  ก่อนเร่ิมต้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาต้องอาศยัสิ่งใดเป็นอนัดบัแรก 
2)  กระบวนการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของคณุแบง่เป็นขัน้ตอนอย่างไรบ้าง 
3)  กระบวนการคดิแตล่ะขัน้ตอนนัน้สมัพนัธ์กนัหรือไม ่อยา่งไร 
4)  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ขัน้ตอนไหนท่ีส าคญัท่ีสดุ เพราะอะไร 

 ตอนที่ 4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทัล 
ค าถาม 
1)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการท างานโฆษณาในส่ือดิจิตอลของคุณมี
อะไรบ้าง 

2)  คณุสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์นัน้โดยมีปัจจยันัน้อยูไ่ด้มากน้อยเพียงใด  
3)  อะไรเป็นตวัชีว้ดั ความคิดสร้างสรรค์นัน้ประสบความส าเร็จในงานโฆษณา 
 

3.4  ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมูล (สัมภาษณ์) 
 
 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยกระบวนวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างหรือเป็นกระบวนวิธีการท่ีมีลกัษณะท่ีไม่มีข้อค าถามท่ีเป็นมาตรฐาน (Unstructured or 
Unstandardized Interview) กล่าวคือ เป็นการกระบวนวิธีสมัภาษณ์ท่ีไม่มีการก าหนดโครงสร้าง
ของข้อค าถามท่ีน ามาใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) อย่างชดัเจน เพียงแต่มี
การก าหนดลกัษณะของข้อค าถามท่ีมีลกัษณะเปิดกว้างมีความยืดหยุ่น เก็บรวบรวมสาระด้านการ
รับรู้โลกและประสบการณ์ของผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัย  โดยท่ีลักษณะของข้อค าถามเช่นว่านี ้
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สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนถ้อยค าหรือให้มีความสอดคล้องกับผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือผู้ ให้
สมัภาษณ์แตล่ะคนตามสถานการณ์ท่ีมีการขบัเคล่ือนหรือเปล่ียนแปลงไปได้ตลอดเวลา 
 ขัน้ตอนในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  5 
ขัน้ตอนใหญ่ ๆ  
 

3.4.1  ขั ้นการเตรียมการสัมภาษณ์ ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน 
เตรียมแนวค าถาม ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ให้พร้อม ติดต่อนัดหมายผู้ ให้สัมภาษณ์
ก าหนดช่วงเวลา สถานท่ี วิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์รู้สึกสะดวกและเต็มใจท่ีไม่รู้สึก
บงัคบั 

 
3.4.2  ขัน้การเลือกวิธีบันทึกข้อมูล ใช้วิธีการจดบนัทึกข้อมลูและใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง

บนัทึกเก็บไว้ ไมแ่สดงความกงัวลในการจดบนัทกึ หรือกงัวลเคร่ืองบนัทกึเสียง และต้องขออนญุาต
ผู้ถกูสมัภาษณ์ในการบนัทกึเสียงและต้องให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ยินยอมก่อนถึงจะใช้ได้ 

 
 3.4.3  ขัน้ด าเนินการสัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์จะสอบถามข้อมูลเบือ้งต้น และขอ
อนญุาติผู้ถกูสมัภาษณ์ในการใช้ช่ือมาอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ โดยขณะสมัภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศ
ท่ีดี ผ่อนคลาย เป็นกันเอง และควรตัง้ค าถามทีละค าถาม และแน่ใจว่าผู้ถูกสมัภาษณ์เข้าใจค าถาม
ก่อนตอบ ใช้เวลาในการรอค าตอบไม่เร่งเร้า ผู้ วิจยัควรมีความสนใจเรียนรู้จากผู้ถูกสัมภาษณ์ โดย
ประสบการณ์ของผู้ถกูสมัภาษณ์จะเป็นประโยชน์ตอ่การสร้างองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 3.4.4  ขัน้การสะท้อนการสัมภาษณ์ (Reflecting) เป็นกิจกรรมท่ีต้องเกิดขึน้ในการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพทุกเร่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสะท้อนจะเกิดขึน้ในขัน้ตอนของการ
สมัภาษณ์อย่างแน่นอน การสะท้อนเป็นการทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการสมัภาษณ์ท่ีเกิดขึน้ 
การสะท้อนช่วยให้นักวิจัยหรือผู้ สัมภาษณ์ตัดสินใจได้ว่าจะด า เนินการอย่างไรต่อไปในแต่ละ
ขัน้ตอน การสะท้อนเป็นสิ่งท่ีชว่ยท าให้การวิจยัเชิงคณุภาพมีความแกร่งแมน่ตรง (Rigor) 
 การสะท้อนในกระบวนการสมัภาษณ์เป็นกระบวนการท่ีนักวิจยัหรือผู้สัมภาษณ์จะต้อง
ทบทวน วิเคราะห์และตดัสินใจในแต่ละช่วงและแตล่ะขัน้ตอน พร้อมทัง้จดบนัทึกเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ 
ท่ีเกิดขึน้อย่างละเอียดครบถ้วนในสมุดบันทึก ท่ีเราบันทึกควบคู่ไปกับการบันทึกเทปเสียง
สมัภาษณ์ 
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 3.4.5  ขัน้กระบวนการเก็บข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ เม่ือใดท่ีนักวิจัยจะต้องยุติการเก็บ
ข้อมูลนัน้มีตวับ่งชีไ้ด้หลายประการ เช่น นักวิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ครบตามจ านวน
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีระบไุว้ในข้อเสนอการวิจยั หรือเม่ือนกัวิจยัสะท้อนและวิเคราะห์ไปถึงระยะเวลาหนึ่ง
ก็พอจะมองเห็นว่าการสมัภาษณ์เพียงพอแล้วและพร้อมจะยตุิการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว นกัวิจยั
จะพบว่าเราก าลงัขยบัขยายความสนใจไปท่ีการท าความเข้าใจกับข้อมูลท่ีได้มาและการแสวงหา
ความชดัเจนของข้อมลูท่ีได้มา มากกวา่ความสนใจท่ีจะเพิ่มปริมาณข้อมลูให้มากไปกวา่นี ้  
 
3.5  การตรวจสอบ 
 
 การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลในขณะท่ีท าการ
สมัภาษณ์และเม่ือสมัภาษณ์เสร็จก็ต้องมีการตรวจสอบอีกครัง้เพ่ือพิจารณาว่าข้อมลูท่ีได้นัน้เพียง
พอท่ีจะตอบค าถามวิจัยได้หรือไม่และข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้องน่าเช่ือถือเพียงไรการตรวจสอบ
ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพนิยมใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method)  

การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูล ใน
ด้านคุณลักษณะของผู้ ให้ข้อมูลส าคญักล่าวคือถ้าบุคคลผู้ ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิม
หรือไม่ (สุภางค์ จันทวานิช, 2554) เพ่ือพิจารณาภาพรวมแนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือ
ดจิิทลั 
 
3.6  วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  
 

ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) นัน้มาใช้ใน
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์จะด าเนินตาม
กระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเทคนิคการจ าแนกและจัดระบบข้อมูลเป็นการ
จ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกเป็นประเด็น (เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์ , 2553) ได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ท่ีพบใน
ข้อมลูท่ีได้รับจากการสมัภาษณ์ทัง้หมด จากนัน้จึงน าประเด็นหลกั (Major Themes) มาพิจารณา
แบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหวัข้อย่อย (Categories) อนัเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์โดยเร่ิมต้นจากภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเดน็ย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนว
ทางการวิจยัเชิงคณุภาพ 
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 จากข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้นัน้จะน ามาสรุปผลและอภิปรายถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีตัง้ไว้ใน
ปัญหาการน าวิจัยและตรวจสอบว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการประเดน็ปัญหาวิจยัท่ีควรได้รับการวิจยัตอ่ไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวจิัย 
 

 งานวิจัยเร่ือง “แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลั” ได้รวบรวมและน าเสนอผล
การสมัภาษณ์จากผู้ ให้ข้อมูลส าคญั ซึ่งผลท่ีได้จะน ามาเสนอแยกเป็นประเด็นหวัข้อท่ีได้แจกแจงไว้ 
โดยน าเสนอตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ดงันี ้
 1)  เพ่ือศกึษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 2)  เพ่ือศกึษากระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 

3)  เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลั 
 ผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมูลเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยก าหนดเกณฑ์ของผู้ ให้ข้อมูลส าคัญแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 
ท่าน รวมทัง้สิน้ 18 ท่าน ซึ่งแบ่งตามต าแหน่งหน้าท่ีการงานและประสบการณ์ท างานของนัก
สร้างสรรค์โฆษณา การสมัภาษณ์เชิงลึกจะท าให้ทราบถึงแนวคิดในหลากหลายแง่มมุของผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญั อีกทัง้ยงัสามารถทราบถึงแนวทางการคิดสร้างสรรค์โดยผ่านประสบการณ์การท างานของนกั
สร้างสรรค์โฆษณาอย่างแท้จริง  
 โดยน าเสนอผลผลการวิจยั แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

4.1  ตอนท่ี 1 วิธีคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
4.2  ตอนท่ี 2 กระบวนการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั  
4.3  ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือ

ดจิิทลั 
 

4.1  ตอนที่ 1 วิธีคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิทิลั 
 

จากกรอบแนวคิดของการวิจัย ได้ก าหนดวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์
โฆษณาในส่ือดิจิทัลไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์  ประเภทของความคิดสร้างสรรค์  โดยน าเสนอผลการวิจัยในแต่ ละส่วนดังนี ้
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 4.1.1  ท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความครอบคลุมถึงการเกิดความคิดสร้างสรรค์
โฆษณาบนส่ือดิจิทัล ว่าในแต่ละตัวบุคคลนัน้มีวิธีการการคิดสร้างสรรค์อย่างไร สามารถดึง
ศกัยภาพทางความคดิของตนเองออกมาจากสิ่งใด  

 4.1.2  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์
โฆษณาบนส่ือดิจิทัลท่ีดีควรมีองค์ประกอบพืน้ฐานอย่างไรบ้าง ในการท่ีจะท าให้ความคิดนัน้
ประสบผลส าเร็จเพื่อท่ีจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทางโฆษณาบนส่ือดจิิทลัได้ 

 4.1.3  ประเภทของความคดิสร้างสรรค์ เป็นการแบง่ประเภทความคดิสร้างสรรค์โฆษณาบน
ส่ือดิจิทลั ส่วนใหญ่มีประเภททางความคิดเป็นแบบใด เป็นสิ่งท่ีพฒันาจากสิ่งเก่าหรือเป็นความคิด
ท่ีเกิดจากสิ่งใหม ่
 

4.1.1  ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ 
 ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด 18 คนมีท่ีมาของการคิดสร้างสรรค์
โฆษณาบนส่ือดิจิทัล เพ่ือเป็นการเร่ิมต้นทางความคิดและเตรียมความพร้อมก่อนการคิดสร้างสรรค์
งาน พบว่าผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 2 แบบโดยท่ีมาของ
ความคิดสร้างสรรค์แบบแรกประกอบด้วยผู้ ให้ข้อมูลส าคญั 10 ใน 18 คน (ดหูวัข้อ 4.1.1.1) เห็น
วา่ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการส่ือสาร ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัอีก  8 ใน 18 คน (ดู
หวัข้อ 4.1.1.2) เห็นวา่ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1.1.1  ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการส่ือสาร 
การคิดงานของนกัสร้างสรรค์โฆษณาบนส่ือดิจิทลัจะค านึงถึงโจทย์ทางการส่ือสาร

ของลกูค้าเป็นล าดบัแรก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานต่อยอดทางความคิด ว่าควรจะน าเสนอไปใน
รูปแบบใด หรือการส่ือสารโฆษณาท่ีผ่านมาบนส่ือดิจิทลัมีข้อบกพร่องตรงไหนท่ีต้องปรับแก้ น ามา
ประยุกต์ใช้และย่อยเป็นความคิดสร้างสรรค์ นกัสร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องเข้าใจในข้อมูลทุกอย่าง
เพ่ือน าไปเสริมความคิดให้เกิดได้โดยพบว่าผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  4 ใน 10 คน ท่ีเห็นว่าความคิด
สร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการส่ือสาร ให้ความส าคญักบัประเด็นของกลุ่มเป้าหมาย (ดหูวัข้อ 1)) 
และผู้ ให้ข้อมูลส าคญัอีก 6 ใน 10 คน เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการส่ือสารให้
ความส าคญักบัประเดน็ของผลิตภณัฑ์ (ดหูวัข้อ 2)) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1)  ความส าคญักบัประเดน็ของกลุม่เป้าหมาย 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึก 4 ใน 10 คน ท่ีเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เกิด

จากโจทย์ทางการส่ือสารให้ความส าคญักับประเด็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยการคิดงานไอเดียบน
ส่ือดิจิทัล นักสร้างสรรค์โฆษณาควรทราบรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
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ต าแหน่งท่ีอยู่ ความต้องการ หรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพราะงานโฆษณาเป็นงานท่ีต้อง
ท าให้แบรนด์สินค้าเป็นท่ีรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เม่ือนักสร้างสรรค์โฆษณาทราบความต้องการท่ี
แท้จริงแล้วจะสามารถท าให้รู้ว่าต้องส่ือสารอะไรถึงจะตรงประเด็น สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นพืน้ฐานท่ีจะ
ให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาจะต้องเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะคิดงานโฆษณาถกูต้อง ตรงประเดน็ และครอบคลมุ
ถึงปัญหาทัง้หมด เม่ือเราสามารถส่ือสารได้อย่างชดัเจน รัดกมุ ก็จะท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและ
เกิดความสนใจในทนัที ซึ่งจะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการโฆษณาบนส่ือดิจิทลั เพราะ
โฆษณาบนส่ือดิจิทลัท่ีมีจ านวนมหาศาลนัน้ ท าให้กลุ่มเป้าหมายเลือกท่ีจะเปิดรับส่ือ ความดงึดดู
ใจจะช่วยให้โฆษณาได้รับการรับรู้จากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการเปิดรับอยู่อย่างจ ากัดดงัตวัอย่างท่ีได้
สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
" การท าดิจิทลัตอ่ให้เราท าแคมเปญดียงัไง Target เราไม่เห็นมนัก็ไม่มีประโยชน์ 

เพราะฉะนัน้เราต้องคิดด้วยว่า เราจะเอางานเราไปอยู่ท่ีไหนให้คนเห็น มันคือความยาก
กว่า แตด่ิจิทลัเราต้องมอง Journey ของ Consumer ด้วย ...ความยากคือบนออนไลน์มนั
มีตวัเลือกเยอะมาก เค้าเก็บสถิติมาว่า ถ้า 5 วินาทีคณุไม่สามารถดงึเค้าเข้ามาได้ เค้าก็จะ
ออกไป ทกุวินาทีบนออนไลน์ต้องกระชบัมาก ๆ ” 

คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 

“ ส่วนใหญ่จะเขียนเยอะ ๆ หรือไม่ก็หา Insight ...ออนไลน์มันไม่ได้แบ่งตาม 
Target ตามอายุอีกต่อไปแล้ว หรือฐานะอีกต่อไปแล้ว ออนไลน์มีเดียแบ่ง Target ตาม
ความสนใจ เราไมรู้่เลยวา่เค้าเป็นใคร เรารู้แตว่า่เค้าสนใจเร่ืองอะไร ” 

คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

" คิดจาก Insight ก่อน ว่าคนพวกนีช้อบท าอะไร เล่นอะไร แล้วค่อยหาวิธีไหนท่ี
จะเอา Product เข้าไปโดยท่ีไม่ยัดเยียดเค้า อย่างสมัยนีช้อบ Selfies หรือคนชอบโพสต์ 
Hastag เท่ห์ ๆ มาอยู่ในไอเดียด้วยก็จะดี เพราะถ้าเราไม่ดึงสิ่งพวกนีม้าเค้าก็ไม่สนใจ 
เหมือนกบัวา่สิ่งท่ีคนดจูะสนใจ ให้ความสนใจอะไรอยู ่แล้วเอาตรงนัน้มาคดิตอ่" 

คณุรวิน จิระกรานนท์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 
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" จุดเร่ิมต้นของงานทุกอย่าง เวลาคิดอะไรก็ตามต้องมาจาก Insight Consumer 
ถ้าเราคิดภายใต้ Insight ก็จะวิ่งไปตอบโจทย์หมดทุกอย่าง โดยวิธีคิดจะถูกสอนมาให้ตัง้
ต้นจาก What to say กบั How to say น่ีคือ Basic ท่ีครีเอทีฟต้องมี " 

คณุอรรนพ หมัน่เจริญ, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

 
2)  ความส าคญักบัประเดน็ของผลิตภณัฑ์ 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึก 6 ใน 10 คน ท่ีเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เกิด

จากโจทย์ทางการส่ือสารให้ความส าคญักับประเด็นของผลิตภัณฑ์ โดย ความคิดมาจากข้อมูล
พืน้ฐานของผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้าได้พฒันาและวางแผนไว้อย่างดี นกัสร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องเข้าใจ
ในรายละเอียดข้อมูลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ หรือแม้กระทัง่ปัญหาของผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ 
ว่าจะสามารถช่วยแก้ไขการส่ือสารได้อย่างไร เพ่ือน าไปช่วยเสริมความคิดในแต่ละขัน้ตอน 
โดยเฉพาะการเร่ิมต้นความคดิในงานโฆษณา ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
“ ส่วนใหญ่ก็ต้องมี Brief มาจาก Product ก่อน หรืออะไรก็ตาม ก็ต้องมีProduct 

มาให้เล่น ก็จะบอกว่าเจอปัญหาไรบ้าง Marketing เค้า launched มาแล้วมีอะไรต้อง
แก้มัย้ เพ่ือเราจะต้องคดิตอ่ แก้ปัญหาอยา่งไร ” 

Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 

“ มาจาก Brief จุดขายท่ีลูกค้าอยากจะพูด แล้วเราก็หาวิธีพูดท่ีน่าสนใจ หาจุด
พูดท่ีส่ือความหมายเหมือนกัน แต่ดนู่าสนใจ พอได้จุดพูดเราก็ค่อยท าวิธี Execution ให้
นา่สนใจเข้าไปอีก” 

คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

" การเร่ิมต้นงานก็เร่ิมจากการรับ Brief เราต้องเข้าใจสินค้าก่อน แล้วก าหนดสิ่งท่ี
เราอยากได้ เขียนเป้าหมาย เราคืออะไร อยากได้อะไร "  

คณุสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23  เมษายน 2558 
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" ขัน้ตอนการเร่ิมต้นของงานโฆษณาก็ต้องได้รับโจทย์จากลกูค้าก่อน ว่า Product 
เป็นอะไร ถ้าลกูค้ามีระบบเค้าจะมีความชดัเจนวา่ Objective คืออะไร " 

คณุพิเศษ กาญจนะโภคนิ, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

" คิดจาก Brief, Concept และ Consumer คุยกับ Planner ต้องลูกค้าต้องการ
อะไรและคยุกบัใคร " 

คณุอดษิฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19  เมษายน 2558 

" วิธีการคิดสินค้าก็มีอยู่ 2 อย่าง คือ ความฝันกับความกลวั เค้าเรียกว่า Positive 
Thinking กบั Negative Thinking หมายถึงใช้แล้วดียงัไง ใช้แล้วเสียยงัไง แล้วก็มาคดิค า " 

คณุสมภพ ดอกไม้เทศ, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 

 
4.1.1.2  ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สัมภาษณ์ทัง้หมด 18 คนจ าเป็นต้องอาศัย

ประสบการณ์ท่ีผา่นมา ซึง่จะเป็นตวักระตุ้นให้เกิดความคดิ เป็นการท างานของสมองท่ีเกิดจากการ
ประกอบของความทรงจ า โดยการผูกเร่ืองราวท่ีมีอยู่ในหัวให้เกิดเป็นความคิดตามแนวทางท่ี
สร้างสรรค์ไว้ โดยพบว่าผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  8 ใน 18 คน ท่ีเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจาก
ประสบการณ์ ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
"สิ่งแวดล้อมของเราเป็นสิ่งกระตุ้นให้ได้งานออกมาหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นท่ีมาของ 

Idea โดยความครีเอทีฟมนัมากจากการเรียนรู้รอบด้าน " 
คณุศมากร โลหะชาละ, Creative Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
“ พอเงียบแล้วมีอะไรออกมาในหวั ก็จะเขียน ๆ ๆ ๆ บางทีสิ่งท่ีเราเขียนเอามาผูก

กบัก้อนก่อน ก้อนหลงั บวกกนัอาจจะได้ออกมาไอเดียแปลก ๆ ” 
คณุอคัรพงษ์ แดงกระจา่ง, Creative Group Head 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
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" หาสิ่งรอบ ๆ ตวั ลองอ่านหนงัสือท่ีแบบไมไ่ด้เก่ียวกบั Advertising ดสูิ่งเหลา่นัน้
สะสมไว้ แล้วมนัจะปะตดิปะตอ่เป็นจิ๊กซอไปเอง หรือเขียน Idea ไปเยอะ ๆ เหมือนทิง้ขยะ
ออกไปจากหวั แล้วสิ่งหลงัมนัจะเหมือนเป็นเนือ้ ๆ และคดิไปเร่ือย ๆ ท าไปเร่ือย ๆ " 

คณุก่อพงศ์ นิมศรีสขุกล, Senior Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2558 

" งานครีเอทีฟ มันเหมือนจบั A ผสม B แล้วมาเกิดอะไรท่ีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึ่งถ้า
เรามี Source เยอะ Experience เยอะ มนัก็มีโอกาสท่ีเราจะจบันู้นมาชนน่ีได้เยอะขึน้ " 

คณุนวณฐั พลายน้อย, Senior Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 

" อ่านหนังสือ ออกไปพบผู้ คน หาความ รู้ใส่ตัวเพิ่ม  ออกไปพบผู้ คนเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น บางทีความคิดเราอย่างเดียวอาจจะไม่โอเค แต่ถ้าเกิดได้ไป
ปรับเปล่ียนแชร์ อาจจะได้มมุมองใหม ่ๆ ไมเ่คยมองมาก่อน ” 

คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 

" ส่วนใหญ่จะปิง้แว๊บเข้ามา จะเป็นเพราะดโูน้น ดน่ีู ดหูนงั เราต้อง Input ข้อมูล
ใสห่วัตวัเอง แล้ว Output มนัจะออกมาเยอะมาก เราจะลิง้ไปถึงอะไรได้บ้าง " 

คณุพรพิมล เลิศวงศ์วีรชยั, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

 
4.1.2  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด 18 คนได้แบง่องค์ประกอบออกไป

ตามลษัณะของแต่ละคน ซึ่งความคิดสร้างสรรค์บนส่ือดิจิทลัต้องอาศยัองค์ประกอบในหลาย ๆ 
ด้าน มาประกอบกันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถเกิดประโยชน์ในงานโฆษณาได้สูงสุด 
กล่าวคือนักสร้างสรรค์โฆษณาต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีควรอยู่ในความคิดสร้างสรรค์
พบว่าผู้ ให้ข้อมลูส าคญัได้แบง่องค์ประกอบความคดิสร้างสรรค์ตามความสามารถ 2 ประเภท โดย
องค์ประกอบความสามารถประเภทแรก พบวา่ผู้ให้ข้อมลูส าคญั 14 ใน 18 คน ได้ใช้ความสามารถ
ทางสติปัญญาในการใส่องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ (ดูหัวข้อ 4.1.2.1) และในขณะท่ีผู้ ให้
ข้อมูลส าคัญ อีก 4 ใน 18 คน ได้ใช้ความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สึกในการใส่
องค์ประกอบความคดิสร้างสรรค์ (ดหูวัข้อ 4.1.2.2) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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4.1.2.1  ความสามารถทางสตปัิญญา 
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ 14 ใน 18 คน ได้ใช้ความสามารถทางสตปัิญญาในการใส่

องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคิดความคิดสร้างสรรค์บนส่ือดิจิทลัต้องอาศยัองค์ประกอบใน
หลาย ๆ ด้าน มาประกอบกนัให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถเกิดประโยชน์ในงานโฆษณาได้
สงูสดุ กล่าวคือนกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องค านึงถึงสิ่งตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัการโฆษณาบน
ส่ือดจิิทลั ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้ 
 

“ ตามหลกัการท างาน บางครัง้บนดิจิทัล พ่ีจะต้องเรียกมีเดียเข้ามาอธิบายงานให้
เค้าฟัง เพ่ือให้เค้าเข้าใจลกัษณะงานว่าเค้าจะต้องวางมีเดียยงัไง เค้าไม่สามารถไปวางมัว่ซัว่
ได้ มีเดียบนโลกดิจิทลัมนัต้องเนียนท่ีสุด เพราะคนเด๋ียวนีฉ้ลาด ซึ่งการคิดงานเหมือนงาน
โฆษณาปกติ เพียงแตว่่า สมมติเราได้มาแล้ว เราจะพดูแบบนี ้ต้องดงูานเมืองนอกเยอะ ๆ ดู
งานเมืองนอกเพ่ือ... ดวู่าเด๋ียวนีมี้เทคนิคอะไรท่ีท าได้บ้าง เพราะดิจิทลัเก่ียวกบัเร่ืองเทคนิค
เยอะเหมือนกนั” 

คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 

" ถ้าคนเสพเป็นนักคิด ก็ต้องใช้ Copy ในการ Approach เค้า ถ้าเป็นวัยรุ่น ต้องใช้ 
Visual การกระแทกใจเค้า แตส่ดุท้ายแล้วมนัจะท าหน้าท่ีเกือ้หนุนทัง้ 2 ฝ่ัง" 

คณุศมากร โลหะชาละ, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 

“ต้องขยันคิด อย่าคิดว่าสิ่งท่ีคิดออกมามันดีแล้ว แค่นีพ้อ จริงไอเดียดี ๆ ไม่มี
สิน้สดุ คดิเยอะ ๆ พยายามด ูอพัเดทงาน วิเคราะห์งาน งานท่ีเค้าท ามาข้อดีข้อเสียยงัไง” 

คณุอคัรพงษ์ แดงกระจา่ง, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 

" Creative ต้องรอบรู้มากขึน้ ถ้าเราไปคิดหรือติดกับเร่ือง Print อยากเดียวก็ตาย 
เพราะมนัไม่ใช่แคภ่าพแล้ว มิติมนัลึกกว่านัน้ และต้องไปเรียรู้ว่าดิจิทลั มนัให้อะไรกับเรา
ได้บ้าง " 

คณุก่อพงศ์ นิมศรีสขุกล, Senior Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2558 
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" ต้องเป็น Idea ท่ีสดใหม่ แปลก แตกต่าง ถ้าไม่มี Idea ท่ีดีก็จะไม่มีโฆษณาท่ี
สามารถ Convince คนให้มาซือ้ของได้ Idea มนัเป็นสิ่งส าคญัมาก " 

คณุอรรนพ หมัน่เจริญ, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

" ตรงนีต้้องคิดองค์รวมทัง้หมด ไป Social Media ไป Campaign มันจะมองได้
หลายทาง ต้องคิดกว้างไว้ก่อน มันจะคิดเอาไปเล่นยังไงกับผู้ คน มันวิ่งเข้าไปหาคน
มากกวา่ ตวัอินเตอร์เน็ตคอ่นข้างไปได้ไกลกว่า ตรงนีจ้ะอยูไ่ปได้เร่ือย ๆ " 

คณุคีตา บญุยพาณิช, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

" จริง ๆ Insight มนัประกอบไปด้วย สด ง่าย เก่ียว ทึ่ง สดคือไอเดียไม่เคยถูกเล่น
มาก่อน เก่ียวคือเก่ียวกับ Product อันท่ี 3 คือต้องเข้าใจง่าย สุดท้ายคือทึ่ง คือทึ่งกับ 
Total ทัง้หมด " 

คณุสมภพ ดอกไม้เทศ, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 

 
4.1.2.2  ความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สกึ 
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ 4 ใน 18 คน ได้ใช้ความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สกึใน

การใส่องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความสามารถของความคิดท่ีเกิดจากอารมณ์หรือ
พฤตกิรรมของนกัสร้างสรรค์โฆษณา โดยนกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องมีความกล้า (Risk - taking) ท่ีจะคดิให้
แตกตา่งออกไป เพ่ือท่ีแนวคดินัน้จะได้สามารถท างานได้อย่างเต็มท่ี ความกล้าคดิจะท าให้นกัสร้างสรรค์
โฆษณารู้สกึสนกุ และเตม็ท่ีในการคดิงาน อาจท าให้ค้นพบสิ่งใหม ่  ๆท่ีแตกตา่งออกไปจากเดมิ  

อีกทัง้ต้องทราบว่าจะท าการส่ือสารกับใคร คนกลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา 
และลงรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายถึงพฤติกรรมชีวิตประจ าวนัของคนเหล่านัน้ ว่ามีพฤติกรรม
อย่างไรเม่ือใช้ชีวิตอยู่บนหน้าจอตลอดเวลา ความอยากรู้อยากเห็นของนกัสร้างสรรค์โฆษณาจะ
ท าให้ชว่ยหาประเดน็การส่ือสารท่ีถกูต้องและตรงประเดน็ได้ 

องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ท่ีประกอบจากความสามารถทางด้านจิตใจและ
ความรู้สึก จะขึน้อยู่แต่ละตัวบุคคลว่ามีรูปแบบหรือสนใจแบบใด ไม่มีรูปแบบตายตัวเป็นเพียง
ความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดขึน้เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการคิดงานโฆษณาท่ีดี ดงัตวัอย่างท่ีได้สมัภาษณ์
มาดงันี ้



66 
 

" Creativity บนส่ือดิจิทลัดีเลยล่ะ ดีในแง่หมายถึง นอกจาก Single Minded รู้ว่า 
User คือใคร ไม่มีจ ากัด เพราะฉะนัน้ทุกอย่างได้มาง่ายเลย สนุกสนาน เต็มท่ี เป็นการ 
Encourage ได้อยา่งเตม็ท่ี อีกหนอ่ยคงมนัส์ ถ้าเค้าเร่ิมรู้ " 

Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 

" พ่ีไม่รู้หรอกจะดีแคไ่หน เพียงแตว่า่เรารู้คร่าว ๆ มนัก็มีวิธีดใูนตลาดท่ีผา่นมา ว่า
มีคนท าเยอะรึยงั แตกตา่งมัย้ ดวูา่เหมือนเราดงูานพวกอะวอร์ด แล้วก็ใช้ความรู้สกึเอาดไูร้
เหตผุลนะ เพราะวา่ตวัเราก็เป็นเหมือน Consumer คนนงึ " 

คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

" การเป็นครีเอทีฟท่ีดีควรมีค าว่าท าไมตลอด ต้องเป็นคนชัง่สงสยั เป็นแบบนีไ้ด้ไง " 
คณุสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
" เราต้องรู้พฤติกรรมว่าคนกลุ่มนัน้ท าอะไรอยู่ในวัน ๆ หนึ่ง ท่ี เค้าอยู่หน้า

จอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ " 
คณุสหธรรม พนัธุ์ภกัดี, Senior Art Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 
 

4.1.3  ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด 18 คนการแบ่งประเภทของความคิด

สร้างสรรค์เกิดจากการแบ่งจากหลักการค านึงถึงแหล่งท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ ว่าจะจ าแนก
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ออกเป็นแบบใด พบว่าผู้ ให้ข้อมูลส าคญัแบ่งประเภทจากตวัการท่ีเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 2 แหล่ง โดยประเภทของความคิดสร้างสรรค์แบบแรก ประกอบด้วยผู้ ให้
ข้อมูลส าคญั 11 ใน 18 คน ขึน้อยู่กับแนวคิด (ดหูัวข้อ 4.1.3.1) ในขณะท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคญัอีก 7 ใน 
18 คน (ดหูวัข้อ 4.1.3.2) ขึน้อยูก่บัต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

4.1.3.1  ประเภทความคดิขึน้อยูก่บัแนวคิด 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึก 11 ใน 18 คน ได้แบ่งประเภทความคิดสร้างสรรค์ขึน้อยู่

กบัแนวคดิ โดยนกัสร้างสรรค์โฆษณาสามารถคิดงานโฆษณาจากความคดิของตนเองท่ีเห็นว่าควร
ว่าจะเหมาะสมกับตวัผลิตภัณฑ์ ความคิดล้วนเป็นสิ่งท่ีมีมาอยู่แล้ว นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องหา
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วิธีท่ีจะประยกุต์ใช้ความคดิกบัสิ่งใหม่ ๆ สงัเคราะห์ให้เกิดเป็นความคดิสร้างสรรค์ท่ีน่าสนใจ ซึ่งนกั
สร้างสรรค์โฆษณาต้องมีประสบการณ์หรือข้อมูลค่อนข้างเยอะ เพ่ือน ามาประกอบให้เกิดเป็น
ความคิดท่ีดีขึน้ น่าสนใจขึน้ และกลายเป็นสิ่งใหม่ขึน้ ท าให้นกัสร้างสรรค์ต้องพลิกแพลงสิ่งตา่ง ๆ 
รอบตวัมาใช้ในการคิดงานโฆษณา เม่ือความคิดเกิดการผสมท่ีลงตวั ชิน้งานโฆษณานัน้ถือว่า
เดนิหน้าได้อยา่งสร้างสรรค์ขึน้อีกชิน้หนึง่ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี  ้
 

“ การท าซ า้ไม่ใช่ไอเดีย ต้องไม่ซ า้ แต่ในมุมของสไลต์อ่ะ ซ า้ได้ รูปแบบ วิธีการ ...แต่
ไอเดียห้ามซ า้ ส่วนใหญ่ลูกค้าดิจิทลั ไม่กลบัไปท่ีส่ือหลกั บาง Brief เค้าบอกไม่ต้องไปเก่ียว 
บาง Brief บอกว่าให้ยึดส่ือหลกัเลย บาง Brief บอกว่าให้ยึด Message เดียวกัน วิธีการไม่สน 
หรือบางครัง้ลูกค้าไม่แคร์เลย บอกทีวีให้ท าหน้าท่ีของทีวีไป ดิจิทัลให้ท าหน้าท่ีของดิจิทัล 
เพราะส่ือทัง้ 2 อยา่งท าคนละหน้าท่ีอยูแ่ล้ว ” 

คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 

" อย่างน้อยเราจะต้องรู้ว่าใน Category มนัมีอะไรท่ีถกูท าไปแล้วบ้าง อย่างน้อยเรา
ก็ต้องไม่ซ า้เค้า อย่างน้อยเราก็ต้อง Top up ให้มากกว่าเค้าท่ีเค้าท ามา เราจะไม่ล้าหลงั หรือ
เก่ากวา่ หรือ Benefit น้อยกวา่แน ่ๆ เพราะวา่ทกุอยา่งจะต้องเดนิหน้า " 

คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

" มนัไม่ได้คิดใหม่หมด 100% ตลอด มนัเป็นแบบว่าเอาสถานการณ์ท่ีผ่านตามา 
คุ้น ๆ แล้วอยูดี่ ๆ ก็จะมาผกูกนั " 

คณุก่อพงศ์ นิมศรีสขุกล, Senior Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2558 

“ เราต้องดูเยอะ ๆ เค้าท าไรมาบ้าง ก็เหมือน Copy แล้วพัฒนา Copy and 
Develop ก็คือดงึไอเดียมาผสม แล้วพฒันาให้ดีขึน้ หรือพฒันาให้เข้ากบักลุ่มเป้าหมายท่ี
เราจะส่ือมากขึน้ ” 

คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 
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" งานดิจิทลัมาได้หลายแบบ อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หรือว่าดึงไอเดียท่ีคน
เค้าสนใจแล้วมา Twist นิดนงึ คนท าดจิิทลัต้องตาม Trend เยอะ ๆ " 

คณุรวิน จิระกรานนท์, Art Director 
 สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 

" มีคนพูดว่ามนัไม่มีของใหม่ ของท่ีเค้าคิด ๆ กันเป็น Source ท่ีดี การศึกษาจาก
งานคนอ่ืนเป็นเร่ืองท่ีดีและส าคญัมาก แต่ว่าเรามาปรับอะไรนิดหน่อยให้เข้ากับโปรดกั 
ผู้คน แล้วท าออกมาให้มนัใหม่ อย่างฝ่ังดิจิทลัคือท าให้ผู้คนได้ลิม้ลองกับมนั หรือได้เสพ
กบัมนัอย่างเป็นเนือ้หนงัจริง ๆ ฝ่ัง TVC เค้าก็ท าในสิ่งท่ีเวิร์ค สวย สุนทรียศาสตร์ มนัคน
ละอยา่งกนั " 

คณุคีตา บญุยพาณิช, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

 4.1.3.2  ประเภทความคดิขึน้อยูก่บัต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ 
 จากการสมัภาษณ์เชิงลึก 7 ใน 18 คน ได้แบ่งประเภทความคิดสร้างสรรค์ขึน้อยู่

กบัต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ ว่าขณะนัน้มีต าแหน่งทางการตลาดอย่างไร เราถึงจะสามารถบอกได้ว่า
เป็นประเภทไหน ไม่สามารถท่ีจะก าหนดให้ประเภททางความคิดสร้างสรรค์นัน้ตายตวั เน่ืองจากต้อง
ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันทัง้นีน้ักสร้างสรรค์ต้องทราบกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ด้วยว่า
วางแผนไว้แบบใด หรือต้องการส่ือสารสิ่งใหม่ ๆ อีกทัง้วิธีการท่ีนเสนอต้องคิดสร้างสรรค์ไปในทาง
ใด กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องมองให้ออกว่าควรจะเล่นกับความคิดแบบใด ถ้าแผนกลยุทธ์ท่ี
วางมาแบบเดมิ ๆ จะต้องหาวิธีการน าเสนอแบบใหมท่ดแทน ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้
 

" ถ้าเป็นแบรนด์ใหม่ เราก็ต้อง Launch ใหม่ ถ้าเป็นแบรนด์เก่าท่ีจะตายได้ ท าให้เค้า
ไมเ่กิดเพราะวา่อะไร ไมถ่กู Consumer หรือ Communication ไมช่ดัเจน " 

Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 

" ต้องดูสภาพตลาดโดยรวมก่อน และต้องดูลูกค้าด้วยว่าต้องการแบบไหน ถ้า
โฆษณาท่ีมียอด View เยอะ แต่ไม่เกิดการแชร์ออกไป เราก็ต้องน า Campaign ใหม่
ออกมา เพ่ือกลบสิ่งเก่าท่ีเกิดขึน้ "  

คณุศมากร โลหะชาละ, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
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" มันก็มีมาตัง้แต่ Brief หรือตัวเราเอง เช่น Brief มาจากลูกค้าก็ได้ ถ้าเค้าอยาก 
Rebranding ลูกค้าอาจจะชอบก็ได้หรือตัวเราเองอยากจะลองแบบใหม่ก็เสนอได้ 
เพราะว่าถ้าไม่ได้มาจากลูกค้ามนัอาจจะชอบแบบเดิมก็ได้ เพียงแต่ว่าในฐานะท่ีเราเป็น
คนคดิเราอาจจะน าเสนออีกวิธีนงึก็ได้ " 

คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

" เราต้องคิดใหม่ตลอด เพราะงานครีเอทีฟมนัต้องไม่ซ า้จากคนอ่ืน เพียงแต่ว่าถ้า
มันเป็นโปรดักใหม่ มันก็จะได้ Strategy ท่ีใหม่ ถ้า Strategy คุณใหม่ Execution คุณก็
ใหม ่ถ้า Strategy เก่า Message เป็นแบบเดมิ ๆ ก็ต้องมาฆา่กนัด้วย Execution " 

คณุอรรนพ หมัน่เจริญ, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

 
4.2  ตอนที่ 2 กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาใน

ส่ือดจิทิลั 
 

จากกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ก าหนดกระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์
โฆษณาในส่ือดิจิทลัไว้ 5 ขัน้ตอนได้แก่ การรวบรวมปัญหา การสร้างแนวคิด การระดมสมอง การบ่ม
เพาะ การออกความคิด โดยจากกรอบแนวคิดดงักล่าวนี ้ได้น ามาเป็นกรอบในการศึกษากระบวนการ
การคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลั ว่ามีกระบวนการท่ีมีความเหมือนหรือ
แตกตา่งจากวรรณกรรมอยา่งไร โดยแบง่ขัน้ตอนตามผลการวิจยัดงันี ้

4.2.1  การทราบข้อมลูพืน้ฐานเป็นการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือท่ีจะได้ทราบทกุสิ่งทกุอยา่งของ
ปัญหาก่อนท่ีจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการสร้างสรรค์โฆษณา 

4.2.2  การคิดแนวคิดหลกัเป็นการมองปัญหาในทกุมุมมองของปัญหา แล้วน ามาพฒันาแนวคิด 
เพ่ือหาทางเลือกของปัญหาตา่ง  ๆท่ีคดิวา่เหมาะสมท่ีสดุ 

4.2.3  การออกเทคนิคความคิดเป็นการน าเอาเทคนิคระดมความคิดของสมองตา่ง ๆ ออกมา
ให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือเข้ามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาเป็นการคิดอย่างอิสระของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบัแนวคิดโดยคิดควบคู่ไปกับการหาเทคนิควิธีการน าเสนอ มาช่วยในการพฒันารูปแบบ
แนวคดิให้เกิดความนา่สนใจ โดยใช้ประโยชน์จากส่ือดจิิทลัท่ีหลากหลาย 
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4.2.4  การสะท้อนแนวคิดขัน้ตอนของการกลบัเข้ามาเพ่ือตรวจสอบความคิดท่ีส าคญั เพ่ือท่ีจะ
สามารถสร้างสรรค์แผนรณรงค์งานโฆษณาในชิน้งานโฆษณาได้อย่างถกูต้องและครอบคลมุ 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สัมภาษณ์ทัง้หมด 18 คน  ให้ข้อมูลตรงกันว่า
กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัล เป็นการคิดงานโฆษณาตัง้แต่แรกเร่ิมไปจนถึงการ
ปล่อยงานโฆษณา นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องมีกระบวนการคิดเพ่ือกลัน่กรองความคิดให้ออกมาเป็น
ภาพความจริงโดยผา่นการโฆษณา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

4.2.1  การทราบข้อมูลพืน้ฐาน 
การเร่ิมกระบวนการคิดมาจากการทราบข้อมูลพืน้ฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง 

ปัญหาการส่ือสาร หรือแม้แตส่่วนแบง่การตลาด โดยน ามาขมวดเข้าด้วยกนัแล้ววิเคราะห์ในทางด้าน
ตา่ง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อตวัผลิตภัณฑ์ การทราบรายละเอียดเหล่านีใ้นทุกแง่มุมจะช่วยปพืูน้ฐานให้
ความคิดของนักสร้างสรรค์โฆษณาสามารถคิดได้ให้อยู่ภายในแผนท่ีวางไว้  ดังตัวอย่างท่ีได้
สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
" เราต้องหา Positioning เราต้องหา Strategy พิเศษเพ่ือจะท าให้เราโดดเด่น บางที 

Product เราอาจจะไมไ่ด้โดดเดน่ เราก็ต้องใช้วิธียงัไงท่ีจะดงึดดู Consumer " 
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 
“สงัเกตวุ่าเมืองไทยยคุนึงชอบท า  App บน Facebook ให้เล่นเกมส์ เพราะยุคนัน้คน

เห่อ เร่ิมบิว้ให้คนเป็นแฟนเฟจของแตล่ะเบรนด์ พอเล่นไปจนเฝือคนก็เลิกเล่น สงัเกตไุม่มีใคร
ท า App แล้ว Move มาท่ีวิดีโอ Behavior คนไทยด ูชอบกดไลด์ ไลค์ว่ายากแล้ว แชร์ก็ยิ่งยาก 
น่ีคือ 3 พฤติกรรมของคนไทย นอกเหนือจากนัน้คนไทยไม่ท าแล้ว นอกจากจะมีของมาล่อใจ 
ทุกวันนี ้คิดงานแทบจะป้อนเข้าปาก บางทีถ้ายากผลตอบแทนต้องสูง ถึงจะยอมท าให้ คน
ปกตไิมท่ า นัง่ดเูพลิน ๆ แถม Content ชอบดอูะไรเกรียน ๆ จริง ๆ งานดจิิทลัเมืองไทยยาก ” 

คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 

“ บางอย่างลกูค้าจะรู้ว่าอยากพดูอะไร หรือบางอย่างเค้าอยากได้อะไร มนัก็ต้อง
หาวา่จะพดูอะไรในงานชิน้นงึ มนัอาจจะมาจากลกูค้าหรือ Planner ท่ีเค้าชว่ยวิเคราะห์ ” 

คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
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“ อนัดบัแรกจาก Brief ลูกค้าก่อน ว่าลกูค้าต้องการจะส่ือสารอะไร ขายอะไร เราก็
เอามานัง่วิเคราะห์ บวกกบั Insight Consumer ว่าสิ่งท่ี Consumer ถามหา ท่ีมนัฟิตกบัสิ่ง
ท่ีลกูค้าต้องการขายมนัคืออะไร เอาสองอยา่งมารวมกนั แล้วก็อาจจะได้ไอเดียออกมา ” 

คณุอคัรพงษ์ แดงกระจา่ง, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 

" หลกั ๆ มาจาก Brief ก่อน รู้จกัโปรดกัให้ชดัเจน รู้คู่แข่ง เราจะได้ท าไม่ซ า้ และ
ต้องเข้าใจ Consumer ด้วยวา่เราพดูกบัใครอยู ่" 

คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 
" ขัน้ตอนจุดเร่ิมต้นส าคญัสุด ถ้าเราไม่เข้าใจ Brief น ามาต่อให้สวยหรูมนัก็ผิด เอา

มานัง่ให้ตกตะกอน แล้วก็ท าความเข้าใจ " 
คณุสหธรรม พนัธุ์ภกัดี, Senior Art Director   

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 
" เราต้องรู้จัก  Product ก่อน ต้องท าความเข้าใจกับมันให้ลึกท่ีสุดก่อน ดูว่า 

Product มีข้อดีข้อเสียอยา่งไร เร่ิมไปหา Consumer หา Insight วา่เป็นยงัไง " 
คณุก่อพงศ์ นิมศรีสขุกล, Senior Art Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2558 
" Brief จะช่วยให้รู้ว่าลูกค้าอยากขายของยังไง ขายด้วย TV รึเปล่า Print Digital 

Campaign หรืออยากขายด้วยค าพดูอะไร หรืออยากให้แตกตา่งอะไรจากชาวบ้าน " 
คณุนวณฐั พลายน้อย, Senior Copy Writer 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
" Communication Objective เป็นตวัตัง้ตวัแรก ดวู่าลกูค้าเค้าต้องการจะบอกอะไร 

จะเล่าเร่ืองราวอะไรไปยงั Consumer จากนัน้ก็วิ่งไปหา Consumer พูดคุยหาข้อมูลต่าง ๆ 
สิ่งท่ีได้มาจะเรียกวา่ Insight แล้วเอามาขมวดเป็น Concept Idea " 

คณุอรรนพ หมัน่เจริญ, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

“ Brief ตัง้แตแ่รกส าคญัท่ีสดุ ” 
คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 
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" จริง ๆ ก็คล้าย ๆ กัน คือเวลาได้ Brief มาจากลูกค้า พวก Strategic Planner 
เค้าจะคิดมาระดบันึงก่อน บางที Planner เค้าก็จะคิดมาช่วยคิด เค้าจะเห็นภาพมากกว่า
ไปทางไหนดี แล้วพ่ีคอ่ยคดิไอเดีย แตบ่างทีมนัก็ Flexible " 

คณุรวิน จิระกรานนท์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม2558 

" เราจะตอบสนองลูกค้ายังไง มันแตกออกมาเป็น 1A 1B คือมันตอบสนองยังไง 
และเราจะเล่นกับผู้ คนยังไง เอาสองทางนีม้า Merge กัน เพราะเค้าคิดกันมาแล้วว่า ถ้า
ลกูค้าได้มี Activity กบัเรามนัจะสนกุกว่าให้ลกูค้าดเูฉย ๆ " 

คณุคีตา บญุยพาณิช, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

" Brief เป็นตวัพืน้ฐาน พ่ีจะไมค่ิดอะไรแหวกโดยท่ีไมด่ ู Brief ท าไงให้มนั Balance 
ระหว่างลกูค้า โดยท่ีสดุท้ายแล้วเราไมไ่ด้ท าลายโครงสร้างของแบรนด์เค้า " 

คณุพรพิมล เลิศวงศ์วีรชยั, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

 
4.2.2  การคิดแนวคิดหลัก 
ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด 18 คนให้ข้อมูลตรงกันว่าหลงัจาก

ทราบข้อมูลต่าง ๆ แล้ว จะท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาทราบประเด็นของปัญหาน ามาพัฒนาเป็น
แนวคิดหลกั โดยจะยึดวตัถปุระสงค์ทางการส่ือสารซึ่งจะท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาคิดไปถกูทางกับ
ความต้องการของลกูค้าและตอบโจทย์ของปัญหา ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
" แน ะน า ใ ห้ คิ ด  Concept ก่ อ น ไม่ ใช่ คิ ด แต่  Execution คิ ด  Concept คิ ด 

Direction ก่อนไม่ต้องเข้าDetail ก่อนนะ จะไปทางไหน ถ้าลูกค้าเลือกทางแล้วค่อยไป 
Execution ...Strategy ก็ส าคญั มาก่อน Concept เหมือนเป็นท่ีตัง้ Direction " 

Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 

“ รับ Brief มา จะมานัง่คดิ อนัไหนมีจดุพดูท่ีนา่สนใจ คดิหลายทางแล้วมาลง  Execution ” 
คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
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" เม่ือรับ Brief แล้ว ราต้องดวูา่เราจะท ายงัไง ตอบสนองยงัไง หาจดุแข็งท่ีแข็งแรงก่อน " 
คณุพิเศษ กาญจนะโภคนิ, Creative Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
" สินค้านัน้ ๆ มันเหมาะกับอะไร บางครัง้อาจจะเป็นเร่ืองง่าย ๆ ท่ีเค้าสนใจ

มากกว่า ก็ขึน้อยู่กบัโปรดกัและสถานการณ์ แต่สดุท้าย Message ท่ีส่ือออกไปมนัส าคญั
มากกวา่ พอดงูานนีจ้บออกไป Take Out มนัได้อะไรกบัคนด ู" 

คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

" ตอนเลือกแนวคิดก็เอามา Weight น า้หนักว่าอันไหนดีกว่า ตอบโจทย์มากกว่า 
งานแตล่ะงานมนัก็มีข้อดีข้อเสียของมนั " 

คณุสหธรรม พนัธุ์ภกัดี, Senior Art Director  
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 

" เราเอาจดุขาย จดุตา่ง แล้วก็เอามาตอ่เป็น Mind Map ไปเร่ือย ๆ เอามา Connect 
กนัดวูา่ตรงไหนเช่ือมกนัได้ เม่ือได้อะไรใหม ่ๆ ออกมาก็หยิบมาใช้ " 

คณุนวณฐั พลายน้อย, Senior Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 

" การคิดงาน Concept Idea ขึน้มา ณ ปัจจุบนั มันต้องคิดเผ่ือถึง Digital เหมือนกัน 
เพียงแตว่่าควรจะ Keep Brand Content หรือวา่ Creative Idea คดิให้มนัเยอะก่อน ถ้าคิดแล้ว
มนัดีแล้วเป็น Big Idea แล้วมนัจะอยูใ่น Platform ไหนก็ได้ " 

คณุอรรนพ หมัน่เจริญ, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

“ หาประเด็น What to Say จนไปถึง How to Say ก็คือว่าเราจะพดูเร่ืองอะไร และ
พูดยังไง ท่ีสุดของการท าโฆษณาคือประเด็นท่ีจะพูด พวก Key Message ควรจะมีแค่
แกนหลกัแกนเดียว แล้วคอ่ยแตกออกไปจะง่ายกว่า ตามวิธีการของส่ือ ” 

คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 
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" พอรับบรีฟ ต่างฝ่ายต่างไปคุยกัน Creative ก็ไปคุยกัน อันไหนคือ Insight อัน
ไหนจะเวิร์ค Creative Idea ว่าไง ฝ่ังนู้นก็ไปดใูนเร่ืองของกระแสแบบไหนจะมา แล้วก็เอา
มารวมกนั พอเสร็จแล้วก็ได้เป็นก้อนกลม ๆ มาปัน้ ๆ อีกซกัหนอ่ย แล้วไปขายลกูค้า " 

คณุคีตา บญุยพาณิช, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
" คิดงานก็คิดจาก Concept เราก็ต้องรู้โปรดกัเราคืออะไร แล้วดวู่าจะเป็นอะไร ท่ี

พอจะมีค าพูดไหนท่ีจะอินกับโปรดกัและ Consumer แล้วมาคิดเป็นภาพกลายเป็น Key 
visual " 

คณุอดษิฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2558 

 
4.2.3  การออกเทคนิคความคิด 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สัมภาษณ์ทัง้หมด 18 คนให้ข้อมูลตรงกันว่าเม่ือได้

แนวคดิหลกั ในแตล่ะบคุคลจะต้องช่วยกนัแตกความคิดให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือหาทางเลือกของแนวคิด
หลัก ควบคู่ไปกับการหาเทคนิคหรือวิธีการน าเสนอ (ดูหวัข้อ 4.2.3.1) โดยสมองจะคิดไปพร้อม ๆ 
กนั ท าให้ความคิดเกิดขึน้มาพร้อมกบัการน าไปใช้งาน เป็นการคิดหาทางออกให้ออกความคดินัน้ว่า
ควรน าไปใช้อย่างไร ซึ่งแต่ละคนจะมีมุมมองความคิดและมุมมองเทคนิคท่ีแตกต่างกันออกไปโดย
ความคดิของทกุฝ่ายจะเป็นตวัชว่ยพฒันางานให้ดียิ่งขึน้ ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
“ ด้วยความท่ีมนัมีเทคนิคในการปลอ่ยมีเดียเยอะมาก บนดิจิทลัเน่ีย... มนัเหมือน

เราต้องไปตามหาว่าคนท่ีเราพดูด้วยอ่ะ มนัอยูต่รงไหนกนั มนัต้องคิดเยอะ เราต้องคิดด้วย
วา่คนจะมาดงูานเรารึเปลา่ " 

คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 

" พยายามคดิรอบ ๆ อยา่งบางจดุท่ีเค้าพดูในแง่นี ้สามารถคดิแง่อ่ืนได้บ้างรึเปลา่ หรือ
สง่ผลอะไรให้เรา พดูผลได้มัย้ พดู Positive ได้มัย้ พดู Negative ได้มัย้ พยายามคดิรอบ ๆ " 

คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
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" เอา Line มาคยุกนัก่อนว่าจะพดูอะไร ประมาณไหน คนนึงอาจจะมีภาพมา อีก
คนอาจจะมีค ามา แล้วท าตามหน้าท่ีตอ่ อาจจะได้อะไรมาก้อนนึง แล้วมาคยุกนั แล้วเช็ ค
กนัวา่เคยมีมารึยงั หรือบดิไอเดียได้มัย้ " 

คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

" ต้องช่างสงัเกต แล้วก็ต้องเป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะขณะท่ีคิดงานตวัเรา
จะไมใ่ชเ่ป็นตวัเรา แล้วก็ต้องวิเคราะห์งานของตวัเองให้เป็น " 

คณุอรรนพ หมัน่เจริญ,Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

“ อารมณ์เหมือนยิงกัน มันจะมีจุดอ่อนตรงนีรึ้เปล่า ต่างคนต่างพยายามหามุม
ไมไ่ด้คดิเหมือนกนั พยายามหาเหตผุลให้มนัมากท่ีสดุ ” 

คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 

" แต่ละคนมีไอเดียท่ีแตกตา่งกัน สมมติลองคิดกันมาคนละสองทางนะ แล้วเด๋ียวมา
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแล้วค่อยขาย เพราะว่าไอเดียมันไม่จ าเป็นต้องแยกอยู่แล้วว่าเป็น 
Copy หรือวา่เป็น Art " 

คณุรวิน จิระกรานนท์, Art Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 
" เข้ามาสู่ Creative Idea แล้วมานัง่ Brainstorm กนั กว่าจะได้ในสิ่งท่ีมีอยู่ มนัผ่านการ

ปวดหวัมาเยอะ ก็คดิไปหลายทาง พออนัไหนท่ีหว่ย  ๆก็ตกไปละ กวา่จะได้คอ่นข้างเหน่ือย " 
คณุคีตา บญุยพาณิช, Copy Writer 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 
" คยุกบัทีมวา่ในมมุมองเราหรือในมมุมองของทีมเป็นอะไร ตรงตามลกูค้ารึเปลา่ " 

คณุอดษิฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2558 

" เราก็จะคิดต่อว่าจะไปทางไหนได้อีก แล้วสุดท้ายก็มานั่งคุย ช่วยกันตบ แล้ว
เลือกท่ีดีท่ีสดุ " 

คณุพรพิมล เลิศวงศ์วีรชยั, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 
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การเข้าใจหลักการท างานของส่ือดจิิทัล 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทัง้หมด 18 คน เห็นว่านักสร้างสรรค์โฆษณาต้องเข้าใจ

หลักการท างานของส่ือดิจิทัลควบคู่ไปกับการออกแทคนิคความคิดเพราะการท างานของแต่ละส่ือ
แตกต่างกันออกไป การท างานของส่ือดิจิทัลจะช่วยเกือ้หนุนแนวคิดให้รู้สึกสนุกยิ่งขึน้ เพราะส่ือบน
ดิจิทัลมักมีลูกเล่นท่ีหลากหลาย เป็นการคิดคาดการณ์ล่วงหน้าว่างานโฆษณาท่ีปล่อยออกไปจะมี
ลกัษณะหน้าตาแบบใด เหมาะกบักบักลุม่เป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม ่ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
" Choice มนัเยอะ ท าให้วยัรุ่นตอ่ไปนี ้ไม่เข้า Category พวกส่ือเก่า ๆ โทรทศัน์อาจจะ

ไม่ถึงเค้าด้วยซ า้ ถ้าอยากเข้าถึงพวกนัน้ก็อาจจะต้องใช้ดิจิทัล เปล่ียนเพราะว่า Lifestyle คน
เปล่ียนไป มันเป็นอีก Revolution Media ซึ่ง affect โฆษณาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต้องรู้จักพวก 
Gadgets เพ่ือเข้าถึงพวกนัน้ ถ้าไมรู้่ใช้ยงัไง จะเข้าถึงคนได้ยงัไง คือ Basic ต้อง Work of them. 
ต้องใช้ส่ือเป็น How they work ? แล้วเราก็จะ How much I believe." 

Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 

" ตา่งกนัตรงวิธีการน าเสนอ เพราะวา่วิธีการน าเสนอของแตล่ะอนั มนัเป็นส่ือท่ีไม่
เหมือนกนั ท าให้ต้องรู้หน้าท่ีของแตล่ะส่ือท่ีเกิดขึน้มาใหม ่ๆ " 

คณุพิเศษ กาญจนะโภคนิ, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

“ พ่ี เคยเห็นมีเดียเค้าขายงาน อย่าง Viral ตัวเนีย้ ถ้าซือ้มีเดียแพ็คเน่ีย สมมต ิ
2,000,000 บาท เค้าการันตีให้ว่า Viral ตัวนีจ้ะมีคนเห็น 500,000 คน แต่เค้ามองว่า ตัว
วิดีโอตวันี ้มนัดีเพียงพอท่ีมนัจะสามารถเหว่ียงตวัเองขึน้ไปเกินล้านได้ ก็คือมีเดียเร่ิมต้นแล้ว
เหว่ียงขึน้ไปเอง แตถ้่าตวัมนัไมไ่ด้ก็จะได้แค ่500,000 ” 

คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 

"เราควรจะต้องรู้ระบบของดิจิทัลด้วย เพราะExecution ของดิจิทัล มันดีกว่าใน
แบบหนึ่งอยู่แล้ว เพราะดิจิทัลท าออกมาแล้ว มันท าให้เกิดปฏิกิริยาหลายอย่าง มันมี
เทคนิคอะไรท่ีเลน่ได้มากกวา่ " 

คณุสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
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" ส่ือเก่าและ Digital มีความแตกต่างกนัตรงท่ี Behavior ของผู้บริโภค วิธีการคิดจึ่ง

ต้องหลอกลอ่คนละแบบ" 
คณุศมากร โลหะชาละ, Creative Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
“ ได้บรีฟมา เราก็ต้องไปคิดว่าไอเดียใหญ่ขึน้มามนัควรจะพดูอะไร แล้วก็ไปแตก

ในส่ือแต่ละอนั อย่างในดิจิทัลมนัก็จะมีข้อจ ากัดของมันหรือว่าอาจจะมีข้อดีของมนั คือ
อาจจะให้คนเลน่ได้เลย มนัก็เป็น Interact มนัต้องเอามา adapt ให้อยูใ่ต้ไอเดียเดียวกนั ” 

คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

 “ วิธีการคิดก้อนไอเดีย ไม่ได้ต่างกัน แต่ว่าวิธีการท่ีจะลง Execution มนัอาจจะต้อง
แตกต่างออกไป แต่บางครัง้เร่ืองของ Social มีเดียถ้าเราไม่ระวังความละเอียดรอบครอบ 
ความท่ีมนักระจายตวัเร็วมาก ๆ จะมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย เราจะเบรคมนัไมท่นั ” 

คณุอคัรพงษ์ แดงกระจา่ง, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 

“ ส่ือดิจิทัลต้อง Interact กับคนดูมากกว่า เวลาพูดในส่ือดิจิทัลมันพูดกับคน ๆ 
เดียว วิธีการคดิหรือการท่ีจะท าให้ดงึดดู มนัคอ่นข้างตา่งกนั ” 

คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 

" มนัจะตอ่ยอดตัง้แต ่Product ลิง้ตอ่ไปวา่จะไปเลน่บนส่ือไหนได้บ้าง แตโ่ดยทัว่ไปจะ
ก าหนดมาอยูแ่ล้ว เพียงแตเ่ราก็แคเ่สนอในรูปแบบท่ีคดิวา่มนัเลน่ได้ตอ่ " 

คณุอดษิฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2558 

" เราเป็น Creative เราต้องมาตีความเองว่าเรามีเวลาแค่ 5 วินาทีท่ีจะอยู่กบัคนด ู
ในหนงัโฆษณามนัอาจจะมีลกูล่าลกูชนในการเล่าเร่ือง แตน่ี่ 5 วิต้องเอาให้อยู่ น่ีแหละมนั
เป็นข้อแตกตา่งในการ Execution " 

คณุสมภพ ดอกไม้เทศ, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 
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4.2.4  การสะท้อนแนวคิด 

ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด 18 คนให้ข้อมูลตรงกันว่าการสะท้อน
แนวคิด เป็นการตรวจสอบความคิดท่ีจะส่ือสารออกไปได้ถูกต้อง และตรงตามวตัถปุระสงค์การส่ือสาร
ท่ีได้วางไว้ ซึ่งพบว่าผู้ ให้ข้อมูลส าคญัได้ให้ความส าคญัการสะท้อนความคิดออกเป็น 2 ด้าน โดยการ
สะท้อนความคิดด้านแรกประกอบด้วยผู้ ให้ข้อมลูส าคญั 9 ใน 18 คน (ดหูวัข้อ 4.2.4.1) ให้ความส าคญั
การสะท้อนความคิดด้านผลิตภัณฑ์ และขณะท่ีผู้ ให้ข้อมูลส าคญั 9 ใน 18 คน (ดูหัวข้อ 4.2.4.2) ให้
ความส าคญัด้านกลุม่เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.2.4.1  การสะท้อนความคิดด้านผลิตภณัฑ์ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 9 ใน 18 คน ให้ความส าคัญการสะท้อนความคิดด้าน

ผลิตภณัฑ์โดยการท างานโฆษณาต้องตัง้อยู่บนโจทย์ท่ีถกูก าหนดขึน้ เพราะงานโฆษณาเป็นงานท่ีต้อง
ท าตามกลยุทธ์ท่ีลูกค้าวางไว้ จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีความคิดนัน้จะต้องสามารถท าให้แบรนด์สินค้าเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาด ความคิดท่ีส่ือสารออกมาต้องมีความเก่ียวเน่ืองกับแบรนด์สินค้า เพราะงาน
โฆษณาบนส่ือดิจิทัลมีสิ่งเร้ามากมายท่ีนักสร้างสรรค์โฆษณาไม่สามารถทราบได้เลยว่าโฆษณาท่ี
ปล่อยออกไปผู้บริโภคจะกลบัมาดูอีกหรือไม่ นอกจากจะสร้างสรรค์ให้ความคิดนัน้น่าสนใจจนอยาก
ตดิตามโฆษณานัน้ตอ่ไป ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้

 

" ไม่คิดว่า Product ไม่ดี ท าโฆษณาแล้วจะขายได้ดี ไมเ่ช่ือ และก็เช่ือว่า Product 
ท่ีดี ไม่ต้องท าโฆษณา เค้าก็ยงัขายได้ เพราะฉะนัน้ลูกค้าก็ต้องแยกชดัเจน เค้าสนใจแต ่
Sell จนเค้าลืมไปว่าถ้าอยากได้ Sell ต้องเร่ิมต้นท่ี Product ก่อน Product ดีมัย้ในตลาด 
ถ้า Product ไมดี่ Push ยงัไงก็ไมเ่กิด มนัมีหลายเหตผุล ไมใ่ชม่าบน่วา่โฆษณาไมเ่วิร์ค " 

Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 

“ ยอด View คืออันท่ีจับต้องได้ ท่ีเห็น เพราะสุดท้ายก็Proved ด้วยยอด View 
เพราะสามารถแยกดูได้ คือมันจะมี Unique Visitor เช่น ความจริงอาจจะมี 2,000 คน แต่
ยอด View อาจจะ 5,000 คนนึงอาจจะดหูลายรอบ จริง ๆ KPI มนัก็วดักันได้จากยอด View 
...และงานดิจิทัลส่วนใหญ่ต้องกลับมา Optimize สมมติงานขึน้ไป 3 วัน 5 วัน 7 วัน ต้อง
กลบัมา Optimize Result ว่า Resultเป็นไง ถ้า Result ไม่ดี ท าไม่ถึงไม่ดี มันไม่เหมือนทีวีท่ี
ขึน้ก็ขึน้ เพราะอนันีง้านสามารถกลบัมาแก้ได้ ” 

คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
 สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 
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" ถ้าจะดีก็ต้องใช้ความดิจิทลัให้คุ้ม เช่น Facebook เป็นแหล่งท่ีพยายามมีเพ่ือนมาก
ท่ีสุด มันก็มีพวกแคมเปญ Burger King ให้  Delete เพ่ือนแล้วมารับฟรี Burger King 
เหมือนว่าคุณรักเบอเกอร์หรือเพ่ือนมากกว่ากัน เหมือนเป็นการ Proved แบบว่าถ้าคุณ 
Unfriend เพ่ือนก่ีคน ๆ ดีลได้ส่วนลด หรือดีลมารับเบอเกอร์คิง คือแบบนีใ้ช้ส่ือของความเป็น
ดจิิทลัให้มนัคุ้ม ซึง่มนัไปเลน่กบัส่ืออ่ืนไมไ่ด้ " 

คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

" Big Idea ท่ีดีควรจะท างานได้ทกุส่ือ เล่นได้กบัทกุอย่าง ควรจะสัน้และจริง !! ส่วน
ใหญ่ต้องไม่ซ า้ สองคือต้องใหม่ ดีไม่ดีไม่รู้ เล่าเร่ืองให้มันใหม่ คืออย่างน้อยยิงมาให้ถูก
ทางหนอ่ย " 

คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

" เป็นความรู้สึกบางอย่างท่ีมนับอกว่า Idea นีน้่าจะโอเค แตก็่ต้องตอบโจทย์ลูกค้า
ด้วย " 

คณุก่อพงศ์ นิมศรีสขุกล, Senior Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2558 

" ดวูา่ตรงมัย้กบัความต้องการลกูค้าหรือตรงกบัโปรดกัไหม ส่วนมากจะมีให้เลือก 3 
4 Concept แตก็่นา่เสียดายบางที Concept ก็ดีก็ต้องทิง้ไป " 

คณุอดษิฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2558 

" พูดเร่ืองนีย้งัไง ให้มนัง่าย ให้มนัสนุก บางคนจะเป็นแนวต้องท าอะไรให้มนัแหวก 
น่าสนใจ ซึ่งมันเป็น part นึงของครีเอทีฟท่ีดี แต่ถ้าเค้าไม่ได้เข้าใจโจทย์ แหวกไปแล้วไม่
ตอบโจทย์ก็ไมรู้่จะแหวกไปท าไม อยา่งมากก็ได้ Attention แตค่นจะไมไ่ด้เข้าใจ Brand " 

คณุพรพิมล เลิศวงศ์วีรชยั, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

 
4.2.4.2  การสะท้อนความคดิด้านกลุม่เป้าหมาย 
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก  9 ใน 18 คน ให้ความส าคัญการสะท้อนความคิด

กลุ่มเป้าหมายโดยความคิดท่ีออกมาจะค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักและต้องสามารถเข้าใจได้
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ในทนัที เพราะงานโฆษณาบนส่ือดิจิทลัมีอยู่มากมาย จึงต้องน าแนวคิดนัน้มาดึงดดูให้กลุ่มเป้าหมาย
สนใจ ยิ่งในปัจจบุนัคนสนใจในเร่ืองของ Content ว่าได้อะไรกลบัไปหรือมีอะไรท่ีสามารถเกิดประโยชน์
ได้บ้าง การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายจะเป็นการเข้าถึงพวกเขาท าให้ รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวนั โดยท่ีการท าโฆษณาไม่รู้สึกยดัเยียด แนวคิดจึงต้องสอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภค โดย
เป็นการมองความต้องการท่ีแท้จริง ผู้บริโภคจะสนใจและรับรู้ถึงผลิตภณัฑ์ท่ีพวกเขาจะขาดไม่ได้ หรือ
ถ้านึกถึงผลิตภัณฑ์ประเภทนีจ้ะนึกถึงแบรนด์สินค้าท่ีเราโฆษณาเป็นล าดบัแรก และกลายเป็นการ
สร้างความภกัดีในแบรนด์สินค้าตอ่ไปในอนาคต ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้
 

" สิ่งท่ียากคือเราต้องไปเข้าใจความคิดของคนในออนไลน์ " 
คณุพิเศษ กาญจนะโภคิน, Creative Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
 “ Big Idea ท่ีดีควรจะต้อง 1. เข้าใจง่าย ใครฟังต้องเข้าใจ Message 2. มัน

สามารถท่ีจะต่อยอด  Explore งานได้มากมาย 3. Big Idea มันควรจะต้องพูดแล้ว 
Consumer ได้ยินต้องรู้สกึอะไร หรือมีเปล่ียนแปลงอะไรกบั Consumer ” 

คณุอคัรพงษ์ แดงกระจา่ง, Creative Group Head 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
" ในแง่ของการคิด Idea อนัหนึ่งอาจจะคิดในรูปแบบของ Information อีกอนัอาจจะ

ท าแบบ Entertainment มากขึน้ เพ่ือให้สนกุ เจง๋ ต้อง Share!! " 
คณุนวณฐั พลายน้อย, Senior Copy Writer 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
" วิธีการตรวจสอบ 5 ตวั ท่ีเรียกวา่ Climb  

1. C – Communication :  เราจะส่ือสารอะไรให้ Consumer 
2. L – Like  :  ดแูล้วจะชอบตรงไหน 
3. I – Impact  :  จดุท่ีนา่จดจ า แล้ว Consumer จ าได้ 
4. M – Motive  :  มนัต้องได้แรงจงูใจเค้าหลงัจากท่ีเห็นงานโฆษณา 
5. B – Brand  :  ทกุสิ่งทกุอยา่งต้องสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ " 

คณุอรรนพ หมัน่เจริญ, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 
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" งานท่ีดีต้องเข้าถึงตวั User ได้ง่าย เพราะเหมือนกบัวา่มีสิ่งท่ีจะเปล่ียนให้เค้าไป
ดอูย่างอ่ืนได้เยอะ งานท่ีดีท ายงัไงก็ได้ให้เค้าดจูนจบ และก็ Get Message เร็ว ...ครัง้แรก
เลยพ่ีจะยึดจากตวัเองก่อน เพราะว่าจริง ๆ แล้วคนท าดิจิทลัต้องเป็นคนเล่นอะไรแบบนี ้
มากพอสมควร ถ้าเกิดเราคิดว่าเราท าแบบนีอ้อกมา แล้วเราเล่นกนัมัย้ แตถ้่ายงัก า้กึ่ งอนั
นัน้ตดัทิง้ได้เลย แสดงว่ามนัยังไม่แข็งพอและ แล้วก็ไปลองถามคนอ่ืนถ้าประมาณนีจ้ะ
เลน่มัย้ " 

คณุรวิน จิระกรานนท์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 

" มนัน่าจะเป็นสิ่งท่ีผู้คนจบัต้องได้ เหมือนพดูกบัผู้คนท่ีสามารถรับรู้และท าได้ มนั
คือสิ่งท่ีประสบความส าเร็จ " 

คณุคีตา บญุยพาณิช, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

4.3  ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความคดิสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาใน
ส่ือดจิทิลั 

 
จากกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ก าหนดปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกั

สร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัลไว้ 4ด้านโดยได้น าเคร่ืองมือ “PEST” มาช่วยวิเคราะห์ถึงปัจจัย
ภายนอกท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา ไว้ในแตล่ะด้านดงันี ้

4.3.1  ปัจจยัทางนโยบาย (Political- P) เป็นปัจจยัทีมีการก าหนดไว้อยู่แล้ว ไม่สามารถไป
ปรับเปล่ียนให้แตกต่างไปจากเดิมได้อาจจะประยุกต์ใช้แต่ยังคงแนวเดิมไว้อยู่ โดยองค์ประกอบท่ี
สมัพนัธ์พืน้ฐานคือ แบรนด์สินค้า (Brand Properties) 

 4.3.2  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic - E) เป็นปัจจยัทางทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั และ
ถกูก าหนดขึน้โดยองค์ประกอบท่ีสมัพนัธ์พืน้ฐานคือทนุการผลิต (Budget) และ เวลา (Timing) 

4.3.3  ปัจจยัทางสงัคม (Social - S) เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนในการก าหนดแนวทาง ๆ ความคิด 
เน่ืองจากเก่ียวเน่ืองกับคนโดยองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์พืน้ฐานคือ ลูกค้า (Client) และ ผู้ บริโภค 
(Prosumer) 

4.3.4  ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological - T) เป็นปัจจยัท่ีความคิดสร้างสรรค์ต้องปรับ
ตามเทคโนโลยีของชอ่งทางการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ ส่ือ (Media) 
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 ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด 18 คนมีปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิด
สร้างสรรค์ในส่ือดิจิทัลมาเป็นตวัจ ากัดขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ พบว่าผู้ ให้ข้อมูลส าคญัส่วน
ใหญ่ยกให้ อนัดบัท่ีหนึ่งเป็นปัจจยัทางด้านสงัคม (ดหูวัข้อ 4.3.1) อนัดบัท่ีสองเป็นปัจจยัทางด้าน
เศรษฐกิจ (ดหูวัข้อ 4.3.2) อนัดบัท่ีสามเป็นปัจจยัทางด้านนโยบาย (ดหูวัข้อ 4.3.3) และอนัดบัท่ีส่ี
เป็นปัจจยัทางเทคโนโลยี (ดหูวัข้อ 4.3.4) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

4.3.1  ปัจจัยทางสังคม (Social - S) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทัง้หมด 18 คน เห็นว่าปัจจัยทางด้านสังคมเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ในส่ือดิจิทลัเป็นอบัดบัแรกจากทัง้หมดส่ีอนัดบั เน่ืองจากด้านลูกค้าท่ีท างานอยู่
บนตรรกะท่ีต้องสามารถจบัต้องได้ จึงท าให้ยงัไม่คอ่ยเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ท่ีแหวกแนวไปจากเดิม เพราะ
อาจกลวัว่าการท าอะไรใหม่ ๆ อาจส่งผลให้ไม่เป็นอย่างท่ีเคยหวงั จึงท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาถูก
จ ากดัความคิดสร้างสรรค์ โดยต้องคิดงานในแบบเดิม ๆ กบัวตัถปุระสงค์ท่ีเปล่ียนไป ส่งผลให้ผลงาน
ออกมาไมส่ามารถท่ีจะโดดเดน่หรือแตกตา่งออกไปได้ ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
“ ถ้าลกูค้าไม่กล้า คิดเกือบตายก็ไม่มีประโยชน์ ไปทางเก่า... ส่งผลด้วยกบังานท่ีเรา

ท า ในงานชิน้นงึท่ีเดน่ ๆ ดี ๆ เราก็ต้องมีลกูค้าท่ีกล้า Take Risk กล้าสู้  " 
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 
" กรอบของลกูค้าเองด้วย ท่ีท าให้ได้ไมเ่ตม็ท่ี" 

คณุศมากร โลหะชาละ, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 

" Condition ของลกูค้า เป็นปัจจยัหลกั คือลกูค้า Scope แคไ่หน เป็นคนแบบไหน 
เป็นคนรุ่นใหม่รึเปล่า งานดีไม่ดีบางทีบอกไม่ได้เลย มาจากลูกค้า 50%-60% ถ้าเค้าไม่
เช่ือมัน่ครีเอทีฟ มนัก็ล าบาก " 

คณุสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

" งานครีเอทีฟท่ีดี ๆ  บางทีลกูค้าอาจจะไม่เข้าใจ ตามเราไมท่นั เค้าจะอยูก่บัแบบเก่า ๆ  ท่ี
เคยใช้มา ไมก่ล้าท่ีจะลองเส่ียงอะไรใหม ่ๆ  มนัก็เป็นอปุสรรคท่ีครีเอทีฟจะได้ลองท างานใหม่ " 

คณุอคัรพงษ์ แดงกระจา่ง, Creative Group Head 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
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" ส่วนใหญ่ Account ท่ีเราท าอยู่ มันอยู่ภายใต้ Global ซะเป็นส่วนใหญ่ อย่าง 
Regional เราก็ต้อง follow ซะเยอะ การท่ีจะคิดอะไรใหม่ ๆ ก็จะเป็นไปได้ยาก แต่มนัก็จะมี
ลูกค้า Local ท่ี เค้าพร้อมจะท าไรบ้า ๆ ใหม่ ๆ เพ่ืจะแย่งแชร์ ความสนใจ Awareness 
บางอยา่ง ซึง่อยา่งนีม้นัจะไปได้ไกลกวา่ คดิได้บ้าคลัง่กวา่ " 

คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

" Message ท่ีลกูค้าต้องการให้ลงมนัเยอะ ไม่สามารถยดัไปวางในงานเดียวกนัได้ 
มนัดมูัว่ซัว่ไปหมด " 

คณุสหธรรม พนัธุ์ภกัดี, Senior Art Director   
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 

" ลูกค้าก็มีส่วน บางครัง้เราคิดงานออกไป แต่ลูกค้าบางที Nature ของคนไม่
เท่ากนั บางคนก็ Safe มนัก็จะไปไหนไม่ได้ เอาปลอดภยัไว้ก่อน ซึ่งมนัก็จะท าให้งานเป็น
งานทัว่ ๆ ไปท่ีดแูล้วจ าอะไรไมไ่ด้เลย " 

คณุก่อพงศ์ นิมศรีสขุกล, Senior Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2558 

" ปัจจยัภายนอกก็คือ ลกูค้า ขึน้อยู่กบัว่าเค้า Believe รึเปล่า เพราะลกูค้าเค้าก็มี
ปัจจยัภายนอกเค้าเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือ Factor ต่าง ๆ ท่ีท าให้เค้าแกว่ง 
เราก็ต้องพยายามให้เค้านิ่งท่ีสดุ มัน่ใจมากท่ีสดุ " 

คณุอรรนพ หมัน่เจริญ, Creative Group Head 
 สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

" บางทีลกูค้าก็แบบไมก่ล้า Think out of the box ไมก่ล้าท่ีจะหลดุออกไปจากภาพเดมิ 
ไมไ่ด้สร้างความแตกตา่งอะไรในงาน เค้าอาจจะกลวัเด๋ียวมนัจะไม ่Delivery Message รึเปลา่ " 

คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 

" ในเร่ืองของตวัเลข ดิจิทัลตวั KPI มันตวัเลขค่อนข้างเป๊ะ และตวัเลขทุกอย่างมัน
วดัได้ มนัท าให้เหมือนกบัว่าบางทีลกูค้าจะยิงเราได้ วา่ท าได้แบบนีจ้ริงรึเปล่า พอทกุอนัเป็น 
KPI เราจะคดิแหวกมากไมไ่ด้ เพราะเด๋ียว KPI ไมไ่ด้ บางทีเราก็ต้องคิดให้ได้ตาม KPI " 

คณุรวิน จิระกรานนท์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 
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" ลูกค้าอยากขายของ อยากได้ใหญ่ ๆ จะใส่ทุกอย่างภายในอันเดียว จนจะ
กลายเป็น TV Direct ไอเดียมันจะหายเพราะลูกค้าจะขายของ ถ้าขายของมาก ๆ Idea 
มนัจะหาย เราก็ต้องมีวิธีการ Idea คนต้องสงัเกตถึงจะเห็น " 

คณุอดษิฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2558 

" สดุท้ายแล้วลกูค้าคือคนท่ีมาตดัสิน แล้วลกูค้าเองก็จะเป็นคนท่ียิงงานดี ๆ ตก 
ซึง่ไมไ่ด้คอมเม้นในเชิง Marketing อะไร แตม่าคอมเม้นในเชิงดีไซน์ มนัล า้เส้น แตล่กูค้าดี 
ๆ ก็มี เค้าแคม่องวา่ดโูดยรวมวา่จะตอบโจทย์รึเปล่า " 

คณุพรพิมล เลิศวงศ์วีรชยั, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

 
4.3.2  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic - E) 

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด 18 คนเห็นวา่ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในส่ือดิจิทลัอยู่ในอนัดบัท่ีสองจากทัง้หมดส่ีอนัดบัพบว่าผู้ ให้ข้อมูล
แบง่ความส าคญัปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจออกเป็น 2 ด้าน โดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัด้านทนุการผลิต
เป็นอนัดบัแรก (ดหูวัข้อ 4.3.2.1) และรองลงมาคือด้านเวลา (ดหูวัข้อ 4.3.2.2)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.3.2.1 ทนุการผลิต (Budget) 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกทัง้หมด 18 คน เห็นว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจด้านทนุการผลิต

เป็นข้อจ ากดัทางความคิดสร้างสรรค์ของนกัโฆษณาเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากการคิดงานบนส่ือดิจิทลั
คอ่นข้างเปิดกว้างและจินตนาการได้เต็มท่ี ท าให้การท่ีจะน าความคิดมาสร้างให้เป็นเร่ืองจริงจะต้อง
ลงทนุ เพ่ือให้ได้งานท่ีผลิตออกมาตรงตามความคิดท่ีสร้างสรรค์ไว้ ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้

 

" Budget ก็ส าคญันะ ถ้าไมมี่ก็ท าอะไรไมไ่ด้มาก ก็เหมือนกนัถ้าเราไมต่งัค์ ก็กินหู
ฉลามไมไ่ด้ " 

คณุพิเศษ กาญจนะโภคนิ, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

" Budget  บางครัง้การท่ีเป็นดิจิทลัลกูค้าจะเจียดเงินให้เราน้อย เพราะเค้ารู้สึกวา่เป็น
ส่ือท่ีถ่ายมาง่าย ๆ ก็ได้แล้วมาโพส แต ่Quality ไมดี่เค้าจะรับได้รึเปลา่ "  

คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
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" ในมุมของเงินท่ีจะProduction ว่าท าได้มัย้ หรือถ่ายได้มัย้ ? ด้วยความท่ีงาน
ดจิิทลัไมจ่ ากดัไง แตท้่ายสดุด้วยความท่ีท าจริง เห้ย... ท าได้เปลา่ ? "  

คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 

" มนัมีเร่ืองของ Budget มาเป็นกรอบในการคดิงาน " 
คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 
" Budget ก็เป็นส่วนหนึง่ มนัก็ยากท่ีจะบริหาร ถ้าเงินมนัน้อย  " 

คณุสหธรรม พนัธุ์ภกัดี, Senior Art Director   
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 

" ปัจจยัเร่ืองของ Budget มาเก่ียวข้อง น่ีก็เป็นสิ่งส าคญั " 
คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

4.3.2.2  เวลา (Timing) 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกทัง้หมด 18 คน เห็นว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านทุนการ

ผลิตเวลาเป็นข้อจ ากัดทางความคิดสร้างสรรค์ของนกัโฆษณาเป็นอนัดบัรองลงมา เน่ืองจากการ
ท างานโฆษณาในยุคสมัยท่ีก้าวเข้าสู่ ส่ือดิจิทัล ลักษณะงานจะเร่งรีบตลอดเวลา ท าให้นัก
สร้างสรรค์โฆษณาต้องคดิงานให้ทนักบัการท างานของส่ือกบักระแสท่ีมาเร็วไปเร็ว ดงัตวัอยา่งท่ีได้
สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
 “ เด๋ียวนีไ้ม่ค่อยมีเวลาท างานงานเด๋ียวนีม้ันรีบ ๆ ๆ แล้วถ้า Creative ไม่รักษา

เวลา มนัก็จะสะเปะสะปะง่าย" 
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 
" มนัมีเวลาให้เราคดิพอรึเปลา่ " 

คณุอาณิกนาถ หวงัไพฑรูย์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
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" เราไม่สามารถผลิตงานทกุวนั แล้วมนัดีทกุวนัหรอก มนัเป็นไปได้ยาก ซึ่งมนัก็ท าให้
เราหงุดหงิด ถ้าเราขายไปแล้วมนัผ่าน เราก็จะไม่เต็มใจท่ีจะท ามนัร้อยเปอร์เซ็นหรอก หรือไม่
อยา่งน้อยเราจะรู้วา่มีทางท่ีดีกวา่ ถ้าได้เวลาอีกซกัหนอ่ย มนัมีทางท่ีจะไป เสียดายตรงนี ้ " 

คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

" เวลา จะเป็นตวัก าหนดปัจจยัมาก เพราะมนัควบคมุไม่ได้ Budget ด้วย บางที
ลกูค้าไมมี่เงิน ไมไ่ด้โทษลกูค้านะ แตม่นัท าให้ครีเอทีฟถกูจ ากดั " 

คณุสมภพ ดอกไม้เทศ, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23  มกราคม 2558 

 
4.3.3  ปัจจัยทางนโยบาย (Political- P) 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกทัง้หมด 18 คน เห็นว่าปัจจัยทางด้านนโยบายเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ในส่ือดิจิทัลอยู่ในอันดับท่ีสามจากทัง้หมดส่ีอันดบั นโยบายกฏระเบียบของตัว
ผลิตภัณฑ์ท่ีแบรนด์วางแนวทางไว้ให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องต้องปฏิบตัิตาม เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความ
เข้าใจผิดในตวัผลิตภณัฑ์ โดยการก าหนดลกัษณะและคณุสมบตัิไว้ตายตวั เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ให้กับ
สินค้าและบริการ จึงกลายเป็นแนวทางท่ีทุกคนจะต้องปฏิบตัิและคิดงานให้อยู่ภายในกรอบท่ีวางไว้ 
ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่สามารถถูกน ามาเล่นได้เท่าท่ีควร เพราะต้องค านึงถึงกฏเหล่านีใ้ห้เป็น
แนวทางเดียวกนั ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้

 
" บางทีอาจมองว่าไอเดียพวกนีอ้าจจะสุ่มเส่ียงไป เราก็มองไม่ได้ขนาดนัน้ 

บางครัง้ไอเดียดี ๆ ก็ไมอ่นญุาตให้ใช้ "  
คณุอคัรพงษ์ แดงกระจา่ง,Creative Group Head 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
" แม้กระทั่ง Branding ก็อย่างนึง เป็นกรอบในการคิดงาน ก็เลยคิดงานไม่

หลากหลายมากนกั " 
คณุเกียรติศกัดิ ์คีตะภวูนนท์, Senior Copy Writer 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

" แตล่ะสินค้าก็จะมี พวก CI ข้อก าหนดของมนัอยูแ่ล้ว " 
คณุศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director 

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 มการาคม 2558 
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" แบรนด์ Regional เป็นแบรนด์ท่ีมีมานาน ต้องรักษาช่ือเสียง ต้องคงเส้นคงว่าให้
เหมือนกนัทกุประเทศ เพราะฉะนัน้จะท าอะไรแหวกไปไมไ่ด้ มนัก็เลยคอ่นข้างนา่เบื่อ " 

คณุพรพิมล เลิศวงศ์วีรชยั, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

 
4.3.4  ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological - T) 

 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกทัง้หมด 18 คน เห็นว่าปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ในส่ือดิจิทลัเป็นอบัดบัสุดท้าย ด้วยความคิดนัน้เป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถ
จบัต้องได้ ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องหาวิธีการท่ีจะสร้างความคิดออกมาให้เป็นรูปธรรม ความ
ซับซ้อนอยู่ท่ีความสามารถของส่ือซึ่งมีข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยี สามารถรองรับหรือน าเสนอ
ความคดิออกได้มากน้อยเพียงใด ดงัตวัอยา่งท่ีได้สมัภาษณ์มาดงันี ้
 

“ ดิจิทลับางงานจะมีเร่ืองของ Programming เข้ามายุ่งด้วย บางครัง้ดิจิทลัท าไม่ได้
อยา่งภาพท่ีเรามองเอาไว้ บางงานคดิไปแล้วต้องเดินไปถามโปรแกรมเมอร์ วา่ท าได้มัย้ ? ” 

คณุมณัฑิรา ศรีจนัทร์, Creative Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 

" Technical บางทีเราคดิเหมือนล า้ แตเ่ราไมแ่นใ่จวา่ท าได้จริงรึเปลา่ " 
คณุรวิน จิระกรานนท์, Art Director 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 

" ความเป็นไปได้ เช่น อยากท า Banner ให้คนได้กลิ่น จะท าได้มัย้ แต่มันท าไม่ได้ 
หรือลองใช้ภาพท่ีแทนสิ่งนัน้ แล้วระลกึไปถึงความทรงจ า บางอยา่งมนัไม่เวิร์คเราก็ต้องจ าใจ " 

คณุคีตา บญุยพาณิช, Copy Writer 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผล 
  

จากการศึกษา "แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัล" ได้สรุป ผลตาม
วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ดงันี ้

1)  เพ่ือศกึษาวิธีการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
2)  เพ่ือศกึษากระบวนการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
3)  เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณา

ในส่ือดจิิทลั 
โดยใช้ วิ ธีการวิจัย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative Research) ด้ วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก 

(In-depth Interview) จากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงในการสร้างสรรค์งานโฆษณาจากองค์กร, 
หนว่ยงานหรือบริษัทท่ีมีแนวทางการสร้างสรรค์งานโฆษณาในส่ือดจิิทลั จ านวน 18 ท่าน โดยมีต าแหน่ง 
Executive Creative Director / Associated Creative Director / Creative Director จ านวน 6 ท่าน 
ต าแหน่ง Creative Group Head / Senior Copy Writer / Senior Art Director จ านวน 6 ท่าน และ
ต าแหน่ง  Copy Writer / Art Director / Junior Copy Writer / Junior Art Director จ านวน 6 ท่าน 
เพ่ือจะได้ทราบภาพรวมของแนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัล ซึ่งสามารถสรุป
ผลการวิจยัออกเป็น 3 หวัข้อหลกั ๆ ได้ดงันี ้

 5.1.1  วิธีคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 5.1.2  กระบวนการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 

5.1.3  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 
5.1.1  วิธีคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทัล 

 จากกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีได้ก าหนดวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์
โฆษณาในส่ือดิจิทัลไว้ 3 ประเด็น คือ ท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิด
ส ร้างสรรค์  ป ระเภทของความคิดส ร้างสรรค์  โดย ส รุปผลการวิจัย ในแต่ละส่ วนดัง นี ้



89 
 

5.1.1.1  ท่ีมาของความคดิสร้างสรรค์ 
ท่ีมาของความคดิสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาซึง่แบง่จากการเกิดความคิด

ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการส่ือสาร 
และความคดิสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์ ดงันี ้

1)  ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการส่ือสาร 
การคิดงานโฆษณาเกิดจากโจทย์ทางการส่ือสารท่ีทุกฝ่ายได้วางแผนไว้ 

นกัสร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องเข้าใจในข้อมลูทกุอย่างเพ่ือน าไปตอ่ยอดความคิดในงานโฆษณา ให้
ตอบโจทย์และตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งนกัสร้างสรรค์โฆษณาได้แบง่ความส าคญัเป็น 2 
ประเดน็ ดงันี ้

(1)  ความส าคญักบัประเดน็ของกลุม่เป้าหมาย 
นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องทราบความต้องการของผู้ บริโภคว่าคน

เหล่านัน้ต้องการอะไร เพราะงานโฆษณาเป็นงานท่ีต้องท าให้แบรนด์สินค้าเป็นท่ีรับรู้แก่ผู้บริโภค 
ซึง่ปัจจบุนักลุ่มเป้าหมายไมไ่ด้แบง่ประเภทตามลกัษณะพืน้ฐานอีกตอ่ไป แตจ่ะแบง่จากความชอบ
หรือพฤติกรรมนิยมท่ีกลุ่มเป้าหมายนัน้ ๆ ให้ความสนใจ ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาไม่สามารถ
ทราบได้เลยว่า กลุ่มเป้าหมายเหล่านัน้เป็นใคร ทราบแต่เพียงคนเหล่านัน้ชอบหรือสนใจสิ่งใด
เพราะนกัสร้างสรรค์โฆษณาจะต้องหยิบประเด็นในสถานการณ์นัน้ ๆ มาพูดถึง และพัฒนาเป็น
ความคิดท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคโดยท่ีไม่ท าให้การโฆษณานัน้รู้สึก
เหมือนเป็นการโฆษณาจนเกินไป  

(2)  ความส าคญักบัประเดน็ของผลิตภณัฑ์ 
การท างานโฆษณาไมว่่าจะเป็นส่ือดัง้เดมิหรือส่ือดิจิทลั นกัสร้างสรรค์

โฆษณาต้องเข้าใจถึงผลิตถณัฑ์ท่ีจะท าการส่ือสาร เสมือนเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ซึ่งการเข้าใจ
รายละเอียดตา่ง ๆ ของผลิตภัณฑ์จะช่วยให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาสามารถดงึจดุเดน่ผลิตภณัฑ์นัน้ 
พืน้ฐานข้อมลูจะเป็นตวัก่อให้เกิดความคดิให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาคิดงานได้ตรงกบัความต้องการ
ผู้บริโภคและลกูค้าได้  

2)  ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์ 
ทุกคนล้วนมีความคิด แต่ความคิดนัน้จะสร้างสรรค์หรือไม่ขึน้อยู่กับ

สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นการเปิดมมุมองใหม่ ๆ ให้แก่ตนเองในการคิดงาน
ต่อยอดให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแน่นอนความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนย่อมไม่
เหมือนกนั เพราะพืน้ฐานท่ีเรียนรู้กนัมาตัง้แตก่ าเนิดแตกตา่งกนั แตล่ะคนจะเปิดโอกาสให้ตวัเองได้
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เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตวัท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ท าให้ในหวัของนกัสร้างสรรค์โฆษณามีเร่ืองราวท่ี
หลากหลาย พร้อมน าออกมาใช้ประกอบเป็นความคิดต่าง ๆ  เกิดเป็นความได้เปรียบทางด้าน
ความคดิท่ีจะสามารถผกูเร่ืองราวตา่ง ๆ ให้เกิดเป็นความคดิใหมท่ี่สร้างสรรค์ได้ 

จากการสรุปผลท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัล 
สามารถสรุปเป็นแบบจ าลอง ดงันี ้

 
 

 
 

 

 

 
 
ภาพท่ี 5.1  ท่ีมาของความคดิสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 

 5.1.1.2  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา ซึ่งแบง่องค์ประกอบ

ตามความสามารถของนกัสร้างสรรค์โฆษณาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความสามารถทางสติปัญญา 
และความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สกึ ดงันี ้

1)  ความสามารถทางสตปัิญญา 
ความคิดสร้างสรรค์บนสือดิจิทลัต้องใช้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน 

ซึง่ความสามารถทางสติปัญญาจะเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้ความคิดมีความแปลกใหม ่การท างาน
ของสมองจะเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการพลิกแพลงและเกิดการคล่องทางความคิด สามารถให้คิด
งานออกมาได้หลากหลายวิธีโดยจะสามารถปรับให้ความคิดลงตัวกับหลาย ๆ ส่ือ เป็น
ความสามารถทางความคิดในหลายทิศทาง และสามารถลงรายละเอียดในความคิดว่าควรจะ
วางแผนอยา่งไรให้งานโฆษณาท่ีส่ือสารออกไปประสบผลส าเร็จมากท่ีสดุ  

 
 

ท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ 

ประสบการณ์ โจทย์ทางการส่ือสาร 

กลุม่เป้าหมาย ผลิตภณัฑ์ 
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2)  ความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สกึ 
ปัจจุบนัการโฆษณาไม่ใช่แค่เพียงการบอกข้อมูลผลิตภัณฑ์แก้ผู้บริโภค

อีกตอ่ไป เพราะชอ่งทางการส่ือสารท่ีหลากหลายมากขึน้ และด้วยส่ือดิจิทลัท่ีมีรูปแบบการน าเสนอ
ท่ีหลากหลาย ท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องเรียนรู้ท่ีจะใช้ส่ืออย่างถูกต้อง เน่ืองจากส่ือดิจิทัล
สามารถเป็นทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารในขณะเดียวกัน การท างานของส่ือเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีนัก
สร้างสรรค์โฆษณาจ าเป็นต้องทราบ เพ่ือจะได้คิดงานบนรูปแบบท่ีปรับเปล่ียนตลอดเวลาได้ 
เพราะฉะนัน้ความริเร่ิมท่ีจะค้นคว้าหาข้อมูลและความอยากรู้อยากเห็นจะส่งผลให้ความคิดของ
นกัสร้างสรรค์โฆษณามีพืน้ฐานท่ีจะสามารถไปประยกุต์กบังานโฆษณาได้มากยิ่งขึน้  

5.1.1.3  ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา ซึ่งแบ่งประเภทตาม

หลกัการค านึงถึงแหล่งท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ ประเภทความคิดขึน้อยู่
กบัแนวคดิ และประเภทความคดิขึน้อยูก่บัต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ดงันี ้

1)  ประเภทความคิดขึน้อยูก่บัแนวคดิ 
ความคิดสร้างสรรค์ขึน้อยู่กับแนวคิดท่ีเห็นว่าความคิดเหมาะกับส่ือใด 

หรือรูปแบบการน าเสนอแบบไหน ปกติการโฆษณาของส่ือจะถูกวางไว้ตามมีเดียท่ีลูกค้าซือ้ไว้อยู่
แล้ว แต่ถ้านักสร้างสรรค์โฆษณาเห็นว่าแนวคิดท่ีคิดมานัน้เหมาะสมท่ีจะน าไปเล่นบน Platform 
เทคนิคอ่ืนนอกเหนือจากท่ีวางไว้ นกัสร้างสรรค์โฆษณาก็สามารถเสนอเป็นแนวทางให้แก่ลกูค้าได้ ว่า
ถ้าน าแนวคิดไปเล่นจะเกิดประโยชน์อย่างไร เพราะนักสร้างสรรค์โฆษณาจะมองงานท่ีตนเองคิด
ออกว่าควรท าอย่างไรกบัการส่ือสารท่ีได้รับโจทย์มา โดยความคิดในงานโฆษณาบนส่ือดิจิทลัจะ
เร่ิมจากความคิดทัว่ไปท่ีมีอยู่ และค่อย ๆ แต่งเติมให้งานมีสีสรรค์มากขึน้ เป็นเหมือนการคิดงาน
แบบตอ่เน่ืองและคอ่ยสงัเคราะห์ความคิดให้กลายเป็นความคิดใหม่ โดยมมุมองการนอกกรอบของ
นกัสร้างสรรค์โฆษณาจะท าให้งานโฆษณาสนกุและนา่สนใจบนเทคนิควิธีการตา่ง ๆ  

2)  ประเภทความคิดขึน้อยูก่บัต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ 
การแยกประเภทของความคิดขึน้อยู่สถานการ์ของตลาดของผลิตภัณฑ์

นัน้ ๆ ว่ามีทิศทางไปในทางใด หรือทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์อยู่
ตรงสว่นไหน นกัสร้างสรรคโฆษณาจึงต้องมองให้ออกว่าควรจะด าเนินการส่ือสารแบบเดมิหรือต้อง
ปรับเปล่ียนการส่ือสารแบบใหม่ เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ของสถานการณ์ผลิตภัณฑ์ และเม่ือ
ตดัสินใจท าการส่ือสารออกไปจะไม่สามารถทราบได้เลยว่างานโฆษณาท่ีเกิดจากความคิดนัน้จะ
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ประสบความส าเร็จหรือไม่ ต้องรอดผูลตอบรับบนส่ือนัน้เป็นอย่างไร แล้วคอ่ยหาวิธีการคิดตอ่จาก
ผลเดมิ เป็นการใช้ความคดิโดยขึน้อยูก่บัการวางต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ 

 
5.1.2  กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทัล 
จากกรอบแนวคิดของการวิจยัได้น ามาเป็นกรอบในการศึกษากระบวนการการคิดสร้างสรรค์

โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลัโดยก าหนดกระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนัก
สร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทัลไว้ 4ขัน้ตอนได้แก่ การทราบข้อมูลพืน้ฐาน การคิดแนวคิดหลัก การ
ออกเทคนิคความคิด และการสะท้อนแนวคิดโดยสรุปผลการวิจยัในแตล่ะส่วนดงันี ้

5.1.2.1  การทราบข้อมลูพืน้ฐาน 
ขัน้ตอนก่อนท่ีจะคิดงานโฆษณาจะต้องเข้าใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลคู่แข่ ง 

พฤติกรรมผู้บริโภค หรือปัญหาการส่ือสารท่ีผ่านมา รวมไปถึงวตัถุประสงค์การส่ือสาร เพราะจะเป็น
ฐานให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาคดิงานให้ตรงกบัโจทย์ท่ีสดุ และน ามาเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวิเคราะห์
ปัญหา ท่ีจะหาวิธีท่ีเหมาะสมในการหาทางออกปัญหานัน้ การเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นสิ่งท่ีดีสดุให้นกั
สร้างสรรค์โฆษณาเข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริง หลังจากนีจ้ะเป็นเร่ืองท่ีง่ายขึน้ถ้ามีข้อมูลท่ีถูก
ต้องการน าข้อมูลมาเช่ืองโยงกันจะช่วยให้นักสร้างสรรค์โฆษณาสามารถประหยัดเวลาในการ
ท างาน หรือสามารถเอาเวลาไปในการคิดงานเพิ่มไอเดียตา่ง ๆ ได้มากขึน้การรวบรวมปัญหาจะท า
ให้เราทราบวา่ควรปรับตรงจดุไหน และควรปรับอยา่งไรจงึจะเหมาะสม 

5.1.2.2  การคดิแนวคดิหลกั 
เม่ือเราทราบข้อมูลต่าง ๆ แล้วจะท าให้ทราบประเด็นของปัญหา เพ่ือน ามาพัฒนา

เป็นแนวคิดหลัก ก่อนท่ีจะแตกรายละเอียดในการเล่าเร่ืองออกไป โดยเราจะไม่ลงรายละเอียด
เหล่านัน้ว่าจะส่ือสารแบบใด แต่จะเจาะจงแนวคิดว่าส่ือสารอะไร ถึงแม้ว่าแนวคิดบางแนวคิดจะมี
จดุเด่นท่ีแตกตา่งกนั ก็ต้องตดัสินใจเลือกแนวคิดท่ีสามารถตอบวตัถปุระสงค์การส่ือสาร ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์และเลือกแนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุด หรือพยายามหาจุดเช่ือมท่ีจะน าแนวคิดมาเล่าเร่ืองได้ 
โดยอาจจะเป็นอะไรท่ีแตกต่างกันจับมาเป็นประเด็นแนวคิดท่ีแปลกใหม่  ซึ่งต้องเป็นความคิดท่ี
รอบคอบ ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้เม่ือปล่อยความคิดนัน้ไปแล้ว เน่ืองจากงานท่ีปล่อยบนส่ือ
ดจิิทลั จะสามารถแพร่ขยายไปได้อยา่งรวยเร็ว ไม่สามารถควบคมุได้ โดยเนือ้หาจะท างานด้วยตวัของ
มนัเอง ซึง่อาจจะเป็นทัง้แง่ดีหรือแง่ลบก็ได้ 
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5.1.2.3  การออกเทคนิคความคิด 
นกัสร้างสรรค์โฆษณาแตล่ะคนจะต้องช่วยกนัแตกความคิดให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือหาทาง

เลือกของความคิด ซึง่แตะ่ละคนจะมีมมุมองท่ีแตกตา่งกนั ควบคูไ่ปกบัการคดิหาเทคนิควิธีการน าเสนอ
ความคิดนัน้ เพ่ือจะได้พัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบของแนวคิดท่ีจะน าเสนอออกไป โดยต้องอาศยัการ
ติดตามข่าวสารของกระแสบนส่ือดิจิทลัว่ารูปแบบการน าเสนอมีแบบใดบ้าง เพ่ือใช้เทคนิคนัน้ให้ท า
หน้าท่ีของตวัมนัเอง เป็นการดงึเอาคณุสมบตัขิองการโฆษณามาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์และพฒันาไป
ในแนวทางท่ีถูกต้อง นักสร้างสรรค์จะท าหน้าท่ีเกลาความคิดให้น่าสนใจมากย่ิงขึน้ ด้วยความท่ีส่ือ
โฆษณาบนดิจิทัลเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์โฆษณาสามารถ สามารถเล่นได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัความคิดของนกัสร้างสรรค์โฆษณาวา่สามารถคิดงานให้สร้างสรรค์บนส่ือได้มากน้อยเพียงใด 
ก่อให้เกิดความคิดตา่ง ๆ ท่ีจะสามารถเลน่กบักลุ่มเป้าหมายได้อย่างสนกุมากขึน้ เป็นความท้าทายของ
นกัสร้างสรรค์โฆษณาท่ีหาความคดินัน้ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายและในขณะเดียวกนัก็ต้องสามารถ
ตอบโจทย์ทางการส่ือสารได้ เสมือนเป็นการหาปลายทางเพ่ือส่งตอ่ความคดิไปยงัผู้บริโภค ขัน้ตอนนีถื้อ
วา่เป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีจะใช้ส่ือดจิิทลักบัความคดิให้เกิดประโยชน์ในงานโฆษณาท่ีสดุ 

เข้าใจหลกัการท างานของส่ือดจิิทลั 
แนวคิดจะถูกน ามาพฒันาควบคู่กับรูปแบบแนวคิดว่าจะใช้การน าเสนอด้วยเทคนิค

วิธีการแบบใด เพ่ือให้งานโฆษณาบนส่ือดิจิทัลน่าสนใจ ซึ่งรูปแบบบนส่ือดิจิทลัมีอยู่มากมายขึน้อยู่
กบันกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องการจะสร้างจดุเดน่แบบใดให้กบัแนวคิดนัน้ เพราะส่ือแตล่ะส่ือมีจดุเดน่
และหน้าท่ีการท างานท่ีแตกตา่งกนั บ้างมีข้อเดน่ในเร่ืองของภาพ บ้างมีข้อเดน่ในเร่ืองของ Content 
จดุเดน่เหล่านีน้กัสร้างสรรค์โฆษณาต้องทราบว่าเหมาะสมกบัแนวคิดแบบใด เพ่ือน ามาใช้งานบน
ส่ือดิจิทลัให้เกิดประสิทธิภาพท่ีสดุ ปล่อยให้การท างานของส่ือและแนวคิดท างานเสริมกันโดยไม่ท า
ให้รู้สกึวา่เป็นการยดัเยียดสินค้าหรือบริการมากเกินไป 

นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องสามารถน ารูปแบบแนวคิดนัน้มาประยุกต์ใช้ได้กับส่ือท่ี
หลากหลาย เพราะปัจจุบนัส่ือโฆษณาสามารถเช่ือมโยงกนัได้ ไม่ว่าผู้บริโภคจะใช้ส่ือแบบใด ก็สามารถ
เห็นโฆษณาได้เหมือนกัน แตจ่ะแตกตา่งกันด้วยวิธีการน าเสนอของส่ือ โดยนกัสร้างสรรค์โฆษณาบนส่ือ
ดจิิทลัจะต้องออกแบบแนวคดิให้น่าดงึดดูใจมากท่ีสดุ เพ่ือให้เป็นท่ีสนใจแก่กลุม่เป้าหมายในวงกว้าง การ
คิดครบคลมุทกุส่ือจะช่วยเอือ้ประโยชน์แก่โฆษณานัน้ให้ท าหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้สร้างมูลคา่แก่
ชิน้งานโฆษณา โดยโฆษณาจะสามารถดนัตวัเองเป็นท่ีรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในทนัที และอาจสามารถ
เข้าถึงกลุม่เป้าหมายอ่ืน  ๆท าให้สามารถขยายฐานกลุม่เป้าหมายให้มีปริมาณท่ีมากขึน้ และท่ีส าคญัเม่ือ
โฆษณาได้การตอบรับท่ีดีจะชว่ยลดต้นทนุในการลงส่ือโฆษณาได้ 
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5.1.2.4  การสะท้อนความคดิ 
การสะท้อนความคิดนกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องค านึงว่า ความคิดในยคุดิจิทลัต้อง

สามารถขยายไปเป็นงานส่ือสารทางด้านต่าง ๆ ได้ในวงกว้าง โดยประยุกต์ใช้กับเทคนิคการ
น าเสนอภายใต้ส่ือต่าง ๆ ซึ่งถ้านักสร้างสรรค์โฆษณาสามารถคิดสร้างสรรค์ให้โฆษณาส่ือสาร
ออกไปได้ในหลายรูปแบบภายใต้แคมเปญเดียวกัน จะถือว่าความคิดนัน้สร้างประโยชน์ได้อย่าง
เตม็ท่ี เน่ืองจากการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ ท าให้ส่ือในปัจจบุนัต้องท างานไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วและง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายให้การท่ีจะรับรู้งานโฆษณา ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
สนใจการส่ือสาร จนอาจสามารถเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ โดยความคิดสร้างสรรค์ท่ี
ออกมานัน้ ต้องเป็นความคิดหลกัท่ีครอบคลมุไปได้ในวงกว้าง และสามารถประยกุต์ใช้กบัการเล่า
เร่ืองในแบบต่าง ๆ การได้แนวคิดหลักจะเป็นการช่วยให้นักสร้างสรรค์โฆษณาเล่นกับวิธีการได้
อย่างหลากหลาย และความคิดควรจะเข้าใจได้ง่ายเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทกุประเภทซึ่งงาน
โฆษณาบนดิจิทัลสามารถทราบความนิยม หรือทราบความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมี
ตวัเลขเป็นตวัชีว้ดัการประสบความส าเร็จของงานโฆษณา 

โดยค่าวดัจากตวัเลขต่าง ๆ บนส่ือดิจิทัลท่ีเกิดขึน้จริง ไม่ว่าจะเป็นยอด View คน
กด Like หรือกด Share นกัสร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องคิดงานท่ีต้องครอบคลมุในทุก ๆ ด้าน เพราะ
งานบนส่ือดิจิทัลจะมีตวับ่งชีถ้ึงค่านิยมของผู้บริโภคตลอดเวลา เป็นสิ่งชีว้ดัว่างานโฆษณานัน้มี
ความน่าสนใจแก่ผู้บริโภคหรือไม่  อีกทัง้งานบนส่ือดิจิทลัสามารถน ากลบัมาแก้ไขได้ เพ่ือสามารถ
ปรับให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบนัหรือปรับแก้จดุบกพร่องของงานโฆษณาชิน้นัน้ ดงันัน้การสะท้อน
ความคิดบนส่ือดิจิทัลเหมือนเป็นการตรวจสอบความรอบครอบท่ีจะผลิตชิน้งานแต่ละงาน ทุก
อยา่งบนส่ือจะเป็นตวัการันตีมลูคา่ทางความคิดวา่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

1)  การสะท้อนความคิดด้านผลิตภณัฑ์ 
การท่ีจะได้ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาท่ีดีนัน้ ต้องสามารถท าให้เกิด

ความน่าเช่ือถือในแบรนด์ผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกไว้วางใจในตวัผลิตภณัฑ์ ส่งผล
ให้ผู้บริโภคกลบัมาซือ้ใช้สินค้าและบริการอย่างตอ่เน่ือง ประกอบกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ต้องมี
คณุภาพ เพ่ือจะได้ส่งเสริมแรงทางความคิดให้ประสบผลส าเร็จ เพราะถ้าสินค้าหรือบริการไม่ได้
มาตราฐาน ก็มีส่วนในการท่ีจะท าให้การส่ือสารโฆษณาล้มเหลว และยิ่งการส่ือสารเข้าสู่ส่ือดิจิทลั 
นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องคิด ปรับแนวคิดให้เข้ากบัการท างานของส่ืออีกด้วย เพ่ือการโฆษณาจะ
ได้สามารถเข้าถึงส่ือในหลายรูปแบบ 
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2)  การสะท้อนความคดิด้านกลุม่เป้าหมาย 
การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายจะเป็นการเข้าถึงพวกเขา ท าให้รู้สึกเหมือนเป็น

ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนั โดยท่ีการโฆษณาไม่รู้สึกยดัเยียดจนเกินไป แนวคิดจึงต้องสอดคล้อง
พฤตกิรรมผู้บริโภค โดยเป็นการมองความต้องการท่ีแท้จริง ผู้บริโภคจะสนใจและรับรู้ถึงผลิตภณัฑ์
ท่ีพวกเขาจะขาดไม่ได้ หรือถ้านึกถึงผลิตภัณฑ์ประเภทนีจ้ะนึกถึงแบรนด์สินค้าท่ีเราโฆษณาเป็น
ล าดับแรก เป็นการปลูกฝังการรับรู้แก่กลุ้ มเป้าหมาย การประยุกต์ความคิดบนส่ือจะช่วยให้งาน
โฆษณาดูเหมือนเป็นงานโฆษณาท่ีหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่เกิดการเบื่อหน่ายท่ีจะ
รับรู้งานโฆษณานัน้ และยิ่งในปัจจุบนัคนสนใจในเร่ืองของ Content ว่าได้อะไรกลบัไปหรือมีอะไรท่ี
สามารถเกิดประโยชน์ได้บ้าง ทัง้นีน้ักสร้างสรรค์โฆษณาต้องรู้จักดึงประโยชน์จากส่ือมาใช้ในการ
น าเสนอ ว่าขีดความสามารถท่ีส่ือสามารถน าเสนอให้น่าสนใจได้ได้ในระดบัใด เน่ืองจากส่ือท าหน้าท่ี
การน าเสนอด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

 

การปล่อยแนวแบบ Linear การปล่อยแนวคิดแบบ Non-linear 

  

 
ภาพท่ี 5.2  เปรียบเทียบการปลอ่ยแนวคิดแบบ Linear และ Non-linear 
 

แนวคิดหลกั 

สือ่หลกั 

สอืรอง 1 

สือ่รอง 2 

สือ่รอง 3 

สือ่รองอื่น ๆ 

แนวคิดหลกั 

สือ่หลกั 

สือ่รอง 3 

 

สือ่รอง 1 

สือ่รอง 2 

 

สือ่รองอื่น ๆ 

สือ่ดิจิทลั 
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จากขัน้ตอนกระบวนการคิดทัง้ 4 ขัน้ตอน จะเห็นได้ว่าในแต่ละขัน้ตอนจะต้องค านึงถึง
โจทย์ทางการส่ือสารท่ีก าหนดมาเป็นพืน้ฐาน อีกทัง้ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์อยู่
เสมอ เพ่ือให้สามารถคดิงานได้อย่างถกูต้องและตรงประเด็น โดยกระบวนการคดิงานบนส่ือดิจิทลั
จะต้องคิดงานไปพร้อมกบัเทคนิคการน าเสนอ โดยจะต้องเข้าใจถึงหลกัการท างานของส่ือดิจิทลัใน
แต่ละประเภทว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือจะได้สามารถรู้จักน าความคิดสร้างสรรค์มา
ประยุกต์ใช้กับส่ือ การดึงจุดเด่นของส่ือมาใช้จะช่วยให้งานโฆษณาน่าสนใจเป็นท่ีดึงดูดแก่
กลุม่เป้าหมายได้   

จากการสรุปผลสามารถสรุปกระบวนการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณา
ในส่ือดจิิทลัเป็นแบบจ าลอง ได้ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 5.3  กระบวนคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 

5.1.3  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาใน 
 ส่ือดจิิทัล 

จากกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีได้ก าหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณา
โฆษณาในส่ือดิจิทลัไว้  4 ด้านโดยได้น าเคร่ืองมือ “PEST” มาช่วยวิเคราะห์ถึงปัจจยัภายนอกท่ีส่งผล
กระทบตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา โดยสรุปผลการวิจยัในแตล่ะด้านดงันี ้

 

ด้านผลิตภณัฑ์ 

กลุม่เป้าหมาย 

การท างานของส่ือดจิิทลั 

1. การทราบข้อมลูพืน้ฐาน 

2. การคดิแนวคิดหลกั 

3. การออกเทคนิคความคิด 

4. การสะท้อนความคิด 
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5.1.3.1  ปัจจยัทางนโยบาย (Political- P) 
ปัจจยัทางด้านนโยบายส่งผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาเป็น

อนัดบัท่ีสาม เน่ืองจากด้านนโยบายเป็นปัจจยัท่ีนกัสร้างสรรค์โฆษณาไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 
ในทางกลบักนัก็เปรียบเสมือนโจทย์พืน้ฐานท่ีติดมากับการส่ือสาร ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาจึง
ต้องคิดงานอยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้องและไม่ล่อแหลมจนเกินไป เพ่ือสร้างมาตราฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย แตด้่วยงานท่ีจ าเป็นต้องใช้ความคิดท่ีสร้างสรรค์ไมอ่าจจ ากดัอยู่แคบ่นพืน้ฐานท่ีถกู
ก าหนดมาได้ ท าให้ความคิดของนักสร้างสรรค์โฆษณาถูกตีกรอบให้ท าตามในสิ่งท่ีพอจะท าได้
เท่านัน้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของต่างประเทศหรือนโยบายในประเทศจะถูกก าหนดกรอบขึน้ 
กลายเป็นข้อก าหนดท่ีนักสร้างสรรค์พึงควรคิดงานและปฏิบตัิตาม เป็นการวางภาพลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ให้อยูบ่นมาตราฐานท่ีก าหนดขึน้ และเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องแก่กลุม่เป้าหมาย 

5.1.3.2  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic - E) 
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาเป็น

อนัดบัท่ีสอง โดยแบง่ออกเป็น 2 ด้าน ซึ่งให้ความส าคญัทางด้านทนุการผลิต รองลงมาให้ความส าคญั
ด้านเวลา 

1)  ทนุการผลิต (Budget) 
ส่ือดิจิทลัเป็นส่ือท่ีเปิดกว้างส าหรับงานโฆษณา ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณา

สามารถเล่นกับความคิดได้อย่างไร้ข้อจ ากัด โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงกฏระเบียบมากนัก งาน
โฆษณาบนส่ือดิจิทลัจึงเป็นท่ีปลดปล่อยทางความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มท่ี แต่ด้วยความคิดนัน้
เป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องหาวิธีการท่ีจะสร้างความคิด
ออกมาให้เป็นรูปธรรมประกอบกับต้นทุนการผลิตภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด กล่าวคือ
ลกูค้าจะบอกความต้องการทกุอยา่งท่ีอยากจะส่ือสาร ด้วยงบท่ีลงทนุผลิตแตล่ะครัง้ท าให้ลกูค้าจึง
ต้องการใส่ทุกอย่างลงไปในงานโฆษณาให้มากท่ีสุด ท าให้แนวคิดของโฆษณาท่ีจะส่ือสารลดลง
เน่ืองจากข้อมลูท่ีใส่มากเกินไป ท านกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องหาแนวคิดและวิธีการท่ีจะเล่าเร่ืองให้
ได้ทัง้หมด ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการยากมากท่ีจะให้ผู้บริโภคสนใจทุกอย่างท่ีโฆษณาส่ือสารออกไป 
งานโฆษณานัน้จึงกลายเป็นงานท่ีไมส่ามารถจบัประเด็นความส าคญัใดได้เลย ความคิดสร้างสรรค์
จงึกลายเป็นแคค่วามคดิทัว่ไปท่ีเปล่ียนแปลงไปตามข้อมลูท่ีถกูก าหนดขึน้ 

2)  เวลา (Timing) 
การคิดงานโฆษณาบนส่ือดิจิทัลเป็นการคิดงานแบบ Realtime นอกจาก

จะต้องปรับให้ทนัต้องสถานการณ์ปัจจบุนั ยงัต้องคิดงานให้ทนักับส่ือท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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ท าให้การคิดงานโฆษณาบนส่ือดิจิทลัคอ่นข้างจ ากดั เพราะส่ือสามารถปล่อยโฆษณาออกไปทนัที
และโฆษณาถกูเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วไมใ่ชเร่ืองง่าย ๆ ท่ีนกัสร้างสรรค์โฆษณาจะสามารถคิด
งานท่ีดีให้ได้ภายในเวลาท่ีจ ากัด การคิดงานในแต่ละงานจ าเป็นต้องอาศัยเวลาในการท่ีจะท า
ชิน้งานนัน้ให้มีประสิทธิภาพ 

5.1.3.3  ปัจจยัทางสงัคม (Social - S) 
ปัจจัยทางด้านสังคมส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาเป็น

อนัดบัท่ีหนึ่ง โดยการจ ากดัขอบเขตของแนวคิดท่ีเกิดจากความคิดเห็นของลกูค้าท่ีค านึงถึงส่วนแบง่
การตลาดมากกว่าความคิดสร้างสรรค์บนส่ือโฆษณา อีกทัง้ฝ่ังทีมลกูค้ายงัมีความคิดท่ีแตกตา่งกัน
ออกไป จนบางครัง้ต้องจบัมารวมผสมกนัให้หมด กลายเป็นความคิดท่ีครอบคลมุแตเ่พียงการตลาด
เท่านัน้ ท าให้งานโฆษณาขาดสีสรรค์ไม่สามารถเล่นกับความคิดได้ไม่เต็มท่ี เน่ืองจากกลยุทธ์ท่ี
ลูกค้าวางต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ไว้ ท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องคิดงานบนข้อจ ากัดในด้าน  
ตา่ง ๆ เพ่ือไม่ให้แตกออกไปจากการส่ือสารเดิมมากนกั ทางด้านฝ่ังลกูค้าก็อาจจะเล็งเห็นว่าการท า
การส่ือสารแบบเดิมก็ไม่ได้เกิดผลเสียแก่ตวัผลิตภัณฑ์ จะเป็นการดีเสียกว่าถ้าจะท าโฆษณาท่ีเป็น
แบบแผนมาอยูแ่ล้ว เป็นการสร้างเกราะเพ่ือความปลอดภยัตอ่การลงทนุในแตล่ะครัง้  

งานโฆษณาบนดิจิทลัมีสิ่งท่ีวดัหรือประเมินได้แน่นอนในรูปแบบของตวัเลข ท่ีถกูท า
ขึน้เพ่ือดูการติดตามหรือความช่ืนชอบของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดความคาดหวงัจากลูกค้าท่ี
จะต้องท างานโฆษณาให้ถึงยอดท่ีตัง้ไว้ เกิดเป็นความกดดนัแก่นกัสร้างสรรค์โฆษณาท่ีมีตวัเลขมา
บีบให้เลือกความคดิท่ีแนน่อนท่ีสดุ แตค่วามคดินัน้อาจจะไมใ่ชค่วามคดิท่ีสร้างสรรค์ท่ีสดุ  

ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา ในแต่ละขัน้ตอนต้องได้รับความเห็บชอบ
จากลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นผู้ ควบคุมส่วนของการตลาดและภาพลักษณ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
บางอย่างลูกค้าต้องปล่อยให้ผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ๆ เป็นคนจดัการและดภูาพรวมว่าสามารถ
ตอบโจทย์ทางการตลาดได้หรือไม่  เพราะเร่ืองของแนวคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม หรือ
องค์ประกอบเป็นเร่ืองเฉพาะทางท่ีควรเป็นหน้าท่ีหลักของนักสร้างสรรค์โฆษณา ท่ีจะต้อง
สร้างสรรค์ให้งานโฆษณาโดดเด่นกว่าแบรนด์อ่ืน การถูกควบคุมจะเป็นการขัดขวางความคิด
สร้างสรรค์ไมใ่ห้สามารถน าออกมาใช้ได้อยา่งเตม็ท่ี 

5.1.3.4  ปัจจยัทางเทคโนโลยี (Technological - T) 
ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณา

เป็นอนัดบัท่ีส่ี (อนัดบัสุดท้าย) ด้วยความท่ีส่ือดิจิทลัเป็นส่ือท่ีเปิดโอกาสให้ความคิดโลดแล่นได้
อย่างค่อนข้างอิสระท าให้ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์น้อย
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ท่ีสุด แต่ความคิดเป็นสิ่งท่ีสร้างสรรค์จินตนาการได้อย่างไม่สิน้สุด ท าให้ความคิดถูดพัฒนาบน
สมองของมนษุย์ตลอดเวลา จนบางทีเทคโนโลยีของส่ือโฆษณาพฒันาตามไม่ทนัหรืออาจจะต้อง
ใช้เวลาในการพฒันาให้ระบบสมบรูณ์เพ่ือให้ก้าวทนัและรองรับความคิดสร้างสรรค์ ดงันัน้จึงไม่ใช่
เร่ืองแปลกหากความคิดจะล า้สมยักว่าเทคโลโลยีของส่ือ ท าให้งานโฆษณาท่ีมีความคิดเหนือการ
ผลิตนัน้ต้องหยดุชะงกัและปรับเปล่ียนหาวิธีอ่ืน ซึง่อาจจะไมดี่เทา่ความคดิท่ีคดิมาตัง้แตแ่รกเร่ิม 

ทกุอย่างล้วนเป็นตวัควบคมุความคิดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฏข้อบงัคบัของแบรนด์
สินค้าท่ีนกัสร้างสรรค์จะต้องปฏิบตัติาม เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกนั ด้านต้นทนุการผลิตและเวลา
ท่ีคอยบีบบงัคบัอยูต่ลอดเวลาให้คิดงานภายในเป้าท่ีตัง้ไว้ ไมใ่ช่เร่ือง่ายท่ีจะผลิตงานโฆษณาท่ีเกิด
จากนามธรรม (ความคดิ) ให้กลายเป็นรูปธรรมโดยใช้เงินทนุท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ด้านเทคโนโลยีท่ียงั
ตามความคดิไม่ทนั เน่ืองจากความคดิไปไกลกวา่ส่ือท่ียงัต้องใช้เวลาเข้ามาพฒันา แตส่ดุท้ายผู้คน
ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนตดัสินงานว่าตอบโจทย์และตรง
ประเด็นหรือไม่ สิ่งเหล่านีล้้วนคอยกดดนัความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาให้อยู่ใน
แนวทางท่ีก าหนดไว้ 

จากการสรุปผลสามารถสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์
โฆษณาในส่ือดจิิทลัเป็นโมเดลได้ดงันี ้
 
 

  

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.4  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 
 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในสือ่ดิจิทลั 

ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางนโยบาย ปัจจยัทางเทคโนโลยี 

ทนุการผลติ เวลา ลกูค้า 
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5.2  อภปิรายผล 
 
 จากผลการวิจยัทัง้หมด ได้ท าการศกึษาในเร่ืองของแนวทางการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของ
นกัสร้างสรรค์โฆษณาดจิิทลั โดยสามารถสรุปผลเพ่ืออภิปรายได้ 3 ประเดน็ดงันี ้
 5.2.1  วิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 5.2.2  กระบวนการคดิสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 

5.2.3  ปัจจยัภายนอกมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 
 
5.2.1  วิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทัล 

5.2.1.1  ท่ีมาของความคดิสร้างสรรค์ 
จากผลการวิจัยพบว่า ท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์

โฆษณาบนส่ือดิจิทลั แท้จริงแล้วมีท่ีมาเกิดจากการค านึงถึงหลกัความเป็นจริงในการท างาน และ
อีกสว่นหนึง่เกิดจากการตอบสนองพืน้ฐานของมนษุย์  

ในแง่ของการท างานโฆษณาทัว่ไป ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดจากโจทย์ทางการ
ส่ือสารท่ีลูกค้าได้ก าหนดแนวทางไว้ ซึ่งรวบรวมปัญหาทางการส่ือสารทัง้หมดให้นักสร้างสรรค์
โฆษณาหาวิธีการหรือความคิดสร้างสรรค์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ทางการส่ือสาร ซึ่งตรงกับชาญ
ณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546 กล่าววา่ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้มนษุย์แก้ไขปัญหา
ตา่ง ๆ ตลอดจนน าไปใช้ในการในส่ือสารโฆษณา การเล่าเร่ืองหรือบอกวตัถปุระสงค์ของผลิตภณัฑ์ 
โดยเน้นท่ีกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์เป็นประเด็นส าคญัในการคิดตอบโจทย์การส่ือสาร เพ่ือจะ
ได้ทราบข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถน ามาตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้ถกูต้อง ซึ่งตรงกบัแนวคิดของ Wells, Burnett & Moriarty (2000) ท่ีว่าการศกึษา
วิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืน้ฐานทางการตลาด ข้อมลูพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมลูเก่ียวกับ
กลยุทธ์ส่ือ ฯลฯล้วนเป็นเร่ืองของการคิดท่ีอยู่บนหลกัการและเหตผุล เป็นความพยายามของนัก
โฆษณาในการคิดสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถส่ือสารออกมาได้ถกูต้อง ตรงกับความต้องการของ
ผู้ รับสารและสอดคล้องกบังานวิจยัของพรรณเจริญ วนแสงสกลุ, 2539 ท่ีว่านกัสร้างสรรค์โฆษณา
ใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์เป็นตวัก าหนดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ภูมิหลงัทาง
การตลาดของผลิตภณัฑ์ 

อีกแง่หนึ่งความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการตอบสนองพืน้ฐานของมนุษย์ เป็น
ความสามารถของสมองท่ีจะท างานโดยการประกอบเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเคยประสบมา โดยเกิดจาก
การใช้ประสบการณ์มาผูกให้เกิดเร่ืองราวจนกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตรงกับ Wallach, 
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and Kogan (1965) ท่ีว่าความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถคิดสิ่งท่ีต่อเน่ืองสมัพันธ์เป็นลูกโซ ่
เรียกว่า "ความคิดโยงสมัพนัธ์" คือ เม่ือระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนัน้จะเป็นสะพานช่วยเช่ือมโยงให้
ระลกึถึงส่ืงอ่ืน ๆ ท่ีสมัพนัธ์กนัตอ่ไปเร่ือย ๆ และตรงกบั อารี พนัธ์มณี, 2537 วา่ความคิดสร้างสรรค์ 
คือกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลกัษณะอเนกนยัอนัน าไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิด
ดดัแปลงจากความคิดเดิมเกิดเป็นสิ่งใหม่ซึ่งรวมทัง้การประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจน
วิธีการคิดทฤษฎีหลกัการได้ส าเร็จ และมาสอดคล้องกับทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรม
นิยม (Behavioral Approach) ความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเน้นความสมัพนัธ์ทางปัญญา คือเกิดจากการมีสิ่ งเร้า และการโยง
ความสมัพนัธ์จากสิ่งเร้าหนึง่ไปยงัสิ่งตา่ง ๆ ท าให้เกิดความคดิใหม่ 

5.2.1.2  องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบของความคิดของนักสร้างสรรค์โฆษณา เป็นหลักพืน้ฐานของ

ความคิดท่ีควรประกอบด้วยหลักต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดท่ีแปลกใหม่ ความคิดได้หลายวิธี 
ความคดิหลายทิศทาง ความคิดได้ในรายละเอียด ความอยากรู้ ความคิดท่ีซบัซ้อน ความกล้าท่ีจะ
คิด และความจินตนาการ องค์ประกอบเหล่านี ้ล้วนเป็นความสามารถท่ีเกิดจากการท างานสมอง
และจิตใต้ส านึกของนกัสร้างสรรค์โฆษณาแต่ละคนท่ีจะสามารถคิดให้ออกมาสร้างสรรค์ท่ีสุด ซึ่ ง
ตรงตามหลักของ De Bono (1994) ท่ีว่าคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีความยืดหยุ่น โดย
สามารถคิดนอกกรอบเพ่ือเปล่ียนมุมมองได้เร่ือย ๆ และสอดคล้องกับหลกัของ Guilford (1967) 
ท่ีว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของสมองท่ี เป็นความคิดแบบอเนกนัย (Divergent 
Thinking) คือคิดหลายทาง หลายแง่มุม คิดกว้างไกลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะนึกได้ โดยแบ่งเป็น
องค์ประกอบตามความสามารถทางสตปัิญญาและความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สกึ 

5.2.1.3  ประเภทของความคดิสร้างสรรค์ 
ปัจจบุนัส่ือดิจิทลัมีอยูอ่ยา่งมากมายและเปิดกว้างแก่นกัสร้างสรรค์โฆษณามากขึน้ 

ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณารู้จกัวิธีท่ีจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการแบง่ประเภทของความคิด
สร้างสรรค์จะแบ่งจากแนวคิดโฆษณาท่ีนกัสร้างสรรค์คิดขึน้มาเอง เน่ืองจากท าให้นกัสร้างสรรค์
สามารถมองความคิดของตนเองออกว่าควรน าเสนอด้วยแบบใด ในอีกแง่หนึง่แบง่จากการก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยนกัสร้างสรรค์โฆษณาจะทราบว่าควรใช้วิธีการแบบใดในการท่ีจะท าให้
ผลิตภณัฑ์นัน้วางอยู่ต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ ซึ่งอาจสอดคล้องกบัทฤษฎีประเภทความคิดสร้างสรรค์
ทัง้ 4 ประเภทก็เป็นได้ เพราะความคิดในแต่ละประเภทต้องดจูากตวัของนกัสร้างสรรค์โฆษณาท่ี
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มองการส่ือสารเป็นแบบใดกับแนวคิดท่ีคิดขึน้มาเพ่ือตอบโจทย์ทางการส่ือสาร หรือการวาง
ต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ของลกูค้า 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์จะขึน้อยู่กับแนวคิดของนักสร้างสรรค์โฆษณาว่าจะ
ด าเนินการส่ือสารแบบใด ถ้ามีแนวทางท่ีจะสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ขึน้ อาจจะต้อง
เปล่ียนแปลงเพ่ือให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ โดยตรงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปล่ียนแปลง 
(Innovation) ให้เกิดเป็นความคิดใหม ่และซึ่งสอดคล้องกบั Wells, Burnett, and Moriarty (2000) 
ท่ีวา่การคิดสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถส่ือสารออกมาได้ถกูต้อง ตรงกบัความต้องการของผู้ รับสาร 
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมโดยส่ือสารด้วยแนวคิดท่ีมีความแปลกใหม่ท่ีไม่เคยมีผู้ ท ามาก่อน 
(Original)และแนวคดิจะต้องท าให้ผู้ รับสารสามารถเกิดมมุมองท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ 

ในอีกทางหนึ่งค านึงถึงต าแหน่งของผลิตภณัฑ์ว่าวางต าแหน่งไว้ส่วนไหนของตลาด 
อาจจะต้องมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้แบรนด์ผลิตภณัฑ์เกิดกิจกรรมทางการตลาด โดยกรากระตุ้นให้
แบรนด์มีปฏิสมัพันธ์กับผู้บริโภค ซึ่งตรงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสงัเคราะห์ (Synthesis) ท่ี
เกิดจากการผสมผสานแนวคิดจากแหล่งตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัจนเกิดเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการคิดของ De Bono (1994) ในรูปแบบวิธีการคิดแบเหยียบหินข้าม ว่าการคิดเปล่ียนจาก
รูปแบบหนึง่ไปยงัอีกรูปแบบหนึง่ โดยอาศยัสิ่งอ่ืนมาผกูเร่ืองราวจนไปสู่รูปแบบใหม่ หรือในบางกรณี
อาจจะต้องใช้ความคิดท่ีสานต่อจากความคิดเก่า เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของกิจกรรมทาง
การตลาดซึ่งตรงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเน่ือง (Extension) คือการผสมผสานระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์ประเภทเปล่ียนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ โดยก าหนด
กรอบไว้กว้าง ๆ โดยสอดคล้องกับทฤษฎีการคิดของ De Bono (1994) ในรูปแบบวิธีการหนีออก
นอกทาง ว่าการหาค าตอบหลกัให้ได้ก่อน และค่อยลองหนีออกจากค าตอบหลกั เพ่ือหาทางออกไป
ให้ได้ค าตอบเดียวกนั 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ทัง้หมดนีล้้วนเกิดขึน้ได้กับทุกสถานการณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ เพราะความคิดจะไม่ยดึติดอย่างเดียว แตจ่ะปรับให้เข้ามมุมองของการส่ือสารนัน้ ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกบั ประพนัธ์ศริิ สเุสารัจ (2556) ท่ีวา่ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ ไมมี่ค าตอบท่ี
ถกูต้องเพียงค าตอบเดียวเพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นทัง้ความคิดท่ีจริงจงัต้องการความนุ่มลึก 
และขณะเดียวกนัการคดิสร้างสรรค์ก็เป็นความคิดท่ียืดหยุน่ ไมต่ายตวั 

 
5.2.2  กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทัล 

 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในส่ือดัง้เดิมของ ดารา ทีปะปาล, 2541 ได้
แบง่ขัน้ตอนการคิดออกเป็น 5 ขัน้ตอน โดยเร่ิมต้นจากการรวบรวมปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ 
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เพ่ือจะได้ทราบทุกอย่างก่อนการแก้ไขปัญหา หลงัจากทราบปัญหาแล้วจะท าให้เห็นประเด็นของ
ปัญหา เพ่ือน ามาสร้างแนวคดิท่ีสามารถแก้ไขปัญหานัน้ได้ เม่ือได้แนวคิดจึงพยายามหาทางเลือก
แนวคดิให้ได้มากท่ีสดุ แล้วน ามาพฒันารูปแบบแนวคดิ แล้วท าการเลือกความคดิท่ีส าคญั 

ผลการวิจยัจากกรอบในการศึกษากระบวนการการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์
โฆษณาในส่ือดิจิทัลได้ค้นพบกระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือ
ดิจิทลัไว้ 4 ขัน้ตอนได้แก่ การทราบข้อมูลพืน้ฐาน การคิดแนวคิดหลกั การออกเทคนิคความคิด และ
การสะท้อนแนวคิด ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีการคิดของ Wallach, and Kogan (1965) ว่ากระบวนการ
คิดในแต่ละขัน้ตอนมีการเร่ิมต้นจากข้อมูล และค่อย ๆ แตกความคิดไปสู่ปลายทางท่ีเหมาะสม  โดย
พบว่าในแตล่ะขัน้ตอนมีความใกล้เคียงกับของงานวิจยั เพียงแต่กระบวนการคิดงานวิจยัได้น าเสนอ
ขัน้ตอนกระบวนการความคิดสร้างสรรค์บนส่ือดจิิทลั ดงันี ้

5.2.2.1  การทราบข้อมลูพืน้ฐาน 
การทราบข้อมลูพืน้ฐาน จะเป็นการเร่ิมต้นทางความคดิให้กบันกัสร้างสรรค์โฆษณาท่ี

จะน าข้อมูลมาคิดงานให้อยู่บนรายละเอียดต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลิตภัณ ฑ์  คู่แข่ง 
กลุ่มเป้าหมาย หรือการตลาด ซึ่งข้อมูลเหล่านีจ้ะช่วยทราบถึงปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับกับทฤษฎีการคิดขัน้ตอนเตรียมตัวของ Wallach, and Kogan (1965) 
ท่ีว่าข้อมูลจะช่วยน าไปแนวทางท่ีถูกต้องและข้อมูลจะทให้ทราบข้อเท็จจริง และตรงกับ Bovee, 
Thill, and Wood, 1995 ท่ีว่าการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดจากข้อมูลต่าง ๆ จะท าให้เห็นประเด็นอย่าง
ชดัเจน เพ่ือท่ีจะได้ทราบทกุสิ่งทกุอยา่งของปัญหาก่อนท่ีจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการสร้างสรรค์
โฆษณา และสอดคล้องกับแนวคิดของ  Moriarty (1986) กับ  Wells และคณะ  (2000) ว่า
วตัถปุระสงค์หลกัในการท าโฆษณาต้องเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายและเนือ้หา เพ่ือให้เข้าไปอยู่ในใจ
ของผู้ บริโภค อีกทัง้ตรงกับงานวิจัยของไตรสิทธ์ิ อารีย์วงศ์ (2552) ว่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึง
ลกัษณะนิสยัของประชาชนเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีชว่ยให้โฆษณาไทยประสบความส าเร็จ แสดง
ให้เห็นว่าจ าเป็นต้องมีข้อมูลพืน้ฐานตา่ง ๆ เหล่านี ้เพ่ือให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาเข้าใจถึงแก่นแท้ของ
ปัญหา และน าไปสูก่ารคดิท่ีตรงประเด็นในท่ีสดุ 

5.2.2.2  การคดิแนวคิดหลกั 
นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องหาแนวคิด เพ่ือมาเป็นหลักของแนวคิดในการแตก

ความคิดให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการคิดขัน้ตอนครุ่นคิดของ Wallach, and Kogan 
(1965) ท่ีว่าเป็นขัน้ตอนของความคิดท่ีเกิดจากข้อมูลต่าง ๆ หรือการขมวดความคิดออกเป็นก้อน ๆ 
และตรงกับกระบวนการคิดของ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2546) ขัน้ตอนการสร้างแนวคิด ท่ีว่าเม่ือ
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ทราบปัญหาทัง้หมดแล้วน ามาพฒันาเป็นแนวคิด เพ่ือหาทางเลือกของปัญหา และตรงกับงานวิจัย
ของภทัรนยั อินทรพงษ์นวุฒัน์ (2542) ท่ีว่าเคร่ืองดื่มประเภทโคล่าได้วางต าแหนง่ทางการตลาดจาก
แนวคิดหลัก ท่ีน าเสนอความเป็นเพ่ือน มอบความสุข ความสดช่ืน ในขณะท่ีเป๊ปซ่ีมุ่งเน้นแนวคอก
ด้านความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่วส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีทันสมัยและมีชีวิตสร้างสรรค์เน่ืองจาก
สินค้าประเภทโคลา่เป็น Generic Product กลยทุธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาจงึมีบทบาทท่ีส าคญั
ให้มีความโดดเด่นจากคู่แข่งจะเห็นได้ว่าการมาของแนวคิดหลกั จะเกิดขึน้จากข้อมูลและแผนงาน
ตา่ง ๆ ท่ีได้วางไว้ เพ่ือให้แนวคดินัน้ออกมาได้อย่างถกูต้องและตอบโจทย์ทางการส่ือสารได้ 

5.2.2.3  การออกเทคนิคความคิด 
การออกเทคนิคความคิดจะช่วยให้นกัสร้างสรรค์มีทางเลือกทางความคิดไปพร้อม ๆ 

กับรูปแบบการน าเสนอบนส่ือดิจิทัล ซึ่งความคิดท่ีถูกแตกออกมาจะต้องสามารถหาวิธีการท่ีจะ
น าไปใช้บนส่ือได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการคิดขัน้ตอนความคิดกระจ่างชัดของ Wallach, and 
Kogan (1965) ท่ีว่าความคิดได้ผ่านการเรียบเรียงและเช่ือโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกับวิธีการ เพ่ือ
เกิดความกระจ่างชดัและมโนทัศน์ของความคิด และสอดคล้องกับหลักกระบวนการคิดของ พัฒนา 
ศิริโชติบณัฑิต (2546) ขัน้ตอนการระดมสมองและการบ่มเพาะ ท่ีว่าระดมความคิดของสมองต่าง ๆ 
ออกมาให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือเข้ามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและความคิดจะถูกเลือกมาใช้วิธีการ
พฒันารูปแบบแนวคิดแตล่ะแนวคิด 

การเข้าใจการท างานของส่ือดจิิทลั 
ในการออกเทคนิคความคิดของนักสร้างสรรค์โฆษณาบนส่ือดิจิทัล ต้องทราบ

หลักการท างานของส่ือดิจิทัลแต่ละประเภท ว่ามีจุดเด่นหรือเทคนิคการน าเสนอแบบใด เน่ืองจาก
ช่องทางของส่ือท่ีเพิ่มมากขึน้ ท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องรู้จักใช้ส่ือเพ่ือรองรับความคิด
สร้างสรรค์นัน้  ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ชศูกัดิ์ เดชเกรียงไกรกลุ (2555) ท่ีว่าช่องทางการเช่ือมตอ่ของ
การท าการตลาดท่ีเพิ่มมากขึน้ แบรนด์สินค้าจะแสดงตวัตนในวงกว้างทัง้แบบ Offline และ Online 
เพ่ือท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์ของส่ือให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่งานโฆษณา และตรง
กบัแนวคิดของ ญาณินี เพชรานนัท์ (2552) ท่ีว่าการเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีน ามาซึ่งการ
เปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือซึง่พฒันาขึน้มาเพ่ือการตดิตอ่ส่ือสารท่ีเพิ่มขึน้และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ Sookie Shuen (2012) ท่ีว่าช่องทางตา่ง ๆ ของส่ือดิจิทลัจะช่วยสร้างมลูคา่เพิ่มของสินค้าให้ดู
น่าเช่ือถือและจบัต้องได้ โดยแบรนด์สินค้าจะต้องสามารถสร้างแรงบนัดาลใจและอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ บริโภคในการสร้างเนือ้หา เพ่ือบอกต่อในสังคมเครือข่าย (Prosumer) เป็นข้อ
ได้เปรียบท่ีนักสร้างสรรค์โฆษณาต้องเข้าใจการท างานของส่ือ เพราะการน าเสนอท่ีสร้างความ
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แตกต่างจะท าให้ผู้บริโภคให้ความสนใจ  ซึ่งตรงกับแนวคิดของสิรินภา เจริญศิริ (2543) ท่ีว่าสินค้า
ประเภทเดียวกนัน าเสนอในรูปแบบท่ีตา่งกนัยอ่มสามารถเรียกร้องความสนใจได้ตา่งกนั 

5.2.2.4  การสะท้อนแนวคิด 
ความคิดสร้างสรรค์บนส่ือดิจิทัลต้องสามารถขยายไปได้ในวงกว้างและสามารถ

ปล่อยไปบนทุก ๆ ส่ือ เพ่ือให้ทุกส่ือท างานไปพร้อม ๆ กัน ท าให้สะดวกและรวดเร็วต่อการรับรู้ของ
ผู้ บริโภค โดยตรงกับหลักกระบวนการคิดของ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2546) ขัน้ตอนการให้ออก
ความคิด เป็นขัน้ตอนของการกลับเข้ามาเพ่ือเลือกความคิดท่ีส าคญั และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Jerome Jeweler (1985) ท่ีว่ากระบวนการคิดท่ีแข็งแรงและดีท่ีสุดของสินค้าหรือบริการต้องสามารถ
ส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และควรจะเป็นแนวคิดท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากท่ีสุด และเม่ือนกัสร้างสรรค์ก าหนดมนัแล้วต้องเช่ือมัน่ว่าเป็นแนวคิดหลกัท่ีสามารถอยู่ในทุก
ชิน้งานของแผนการรณรงค์โฆษณานัน้ได้เพราะส่ือดิจิทัลแต่ละประเภทจะสามารถเก็บข้อมูลและ
น าเสนอได้ตลอดเวลาท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องคิดงานล า้หน้าไปอีกหนึ่งขัน้ เพ่ือไม่ให้งาน
โฆษณานัน้ล้าหลังเร็วเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ David Ogilvy (2004) ว่าแนวความคิด
สร้างสรรค์ท่ีดีควรมีอายุอย่างน้อย 30 ปี ซึ่งควรปรับให้เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ภทัรภร เสนไกรกลุ (2551) ท่ีพบวา่ผู้บริโภครุ่นใหม่มีแรงจงูใจใช้ส่ือรูปแบบใหม่มากกว่า
ส่ือดัง้เดมิ สง่ผลให้ผู้บริโภครุ่นใหมเ่ปิดรับส่ือรูปแบบใหมม่ากขึน้ 

นกัสร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องคิดหาวิธีการหรือรูปแบบของความคิดท่ีเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ และตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคเป้าหมาย เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ บริโภคในปัจจุบนัท่ี
ต้องการความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ทันที  ซึ่งสอดคล้องกับ ชูศกัดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2555
ท่ีว่าการตลาดบนส่ือดิจิทัลแพร่ขยายมากขึน้ ท าให้ต้องมีความพร้อมในการรองรับและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคมีปฏิสมัพนัธ์ในส่ือสงัคมออนไลด ์

 
5.2.3  ปัจจัยภายนอกมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาใน 

ส่ือดจิิทัล 
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือ

ดิจิทัล น ามาประยุกต์กับเคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ง Francis J. Aguilar 
(1967) ได้ก าหนดไว้ 4 ด้าน คือ "PEST" โดยน ามาวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่ความคิด
สร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณา เพ่ือสามารถทราบและเป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรค์โฆษณา
ได้มากขึน้ ซึง่ตรงกบัแนวคิดของ Amanda Dcosta (2011) ท่ีว่าเคร่ืองมือการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก
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จะท าให้ทราบถึงผลกระทบท่ีนอกเหนือการควบคมุและมีอิทธิพลตอ่การด าเนินงาน เพ่ือสามารถไปใช้
พฒันางานตอ่ไปได้ 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ของนัก
สร้างสรรค์โฆษณาเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้แก่ ปัจจยัทางด้านสงัคม ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจยัทางด้านนโยบาย และปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี จงึเรียงล าดบัและก าหนดตวัยอ่วา่ "SEPT" 

ปัจจัยทางด้านสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณามาก
ท่ีสุด คือลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นบุคคลสุดท้ายท่ีตัดสินใจงานโฆษณา เพ่ือให้ตอบโจทย์กับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีแผนการตลาดท่ีวางไว้ ยิ่งปัจจบุนัผู้บริโภคบนส่ือดจิิทลัมีพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ John Lovett, and Jeremiah Owyang (2010) ท่ีผู้ บริโภคเร่ิมท่ีจะมี
การสร้างหรืออัพโหลดเนือ้หาท่ีเก่ียวกับแบรนด์สินค้า เป็นบอกต่อผ่านการตอบสนองท่ีผู้บ ริโภค
สนใจลูกค้าจึงต้องระมัดระวงัและการควมคุมการสร้างสรรค์โฆษณาบนส่ือดิจิทัลให้รัดกุมท่ีสุด 
เพ่ือไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดในอนาคต 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจพบว่า งานบนส่ือดิจิทัลมักจะเปิดกว้างทางความคิด ท าให้การผลิต
ชิน้งานโฆษณาต้องปรับตามความคิดท่ีสร้างสรรค์ขึน้ จากความคิดท่ีเป็นนามธรรมต้องท าให้
กลายเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดต้นทุนการผลิตท่ีค่อนข้างสูงจากสิ่งท่ีคิดไว้ อีกทัง้ลูกค้ากันงบทุนการ
ผลิตไว้ส าหรับงานโฆษณาบนส่ือหลกัค่อนข้างมาก ท าให้เหลือทุนการผลิตมาสู่ส่ือดิจิทลัไม่มากนกั 
เกิดเป็นข้อจ ากดัของนกัสร้างสรรค์โฆษณาบนส่ือดจิิทลัท่ีจะต้องคดิงานบนทนุการผลิตท่ีจ ากดั 

ปัจจัยทางนโยบาย ขึน้ช่ือว่างานโฆษณาจ าเป็นต้องค านึงถึงผลิตภัณฑ์ท่ีจะส่ือสาร โดย
ผลิตภณัฑ์จะมีการก าหนดขอบเขตของแบรนด์ว่าให้ควรไปในทิศทางใด โดยขอบเขตเกิดจาก การวาง
ของต าแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Al Ries, and Jack Trou (1982) ท่ีว่าการ
ก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์เป็นการก าหนดจดุเดน่ของตราสินค้าท่ีแตกต่างจากคูแ่ข่งเพ่ือท่ีจะ
ค่อย ๆ เข้าไปสร้างจุดครองใจและกลายเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคมองหาในท่ีสุด  และสอดคล้องกับ
โมเดล 3I ของ Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan (2010) ท่ีประกอบด้วย 
Brand Identity, Brand Image, Brand Integrity 3I จะเป็นตัวก าหนดแนวทางการสร้างสรรค์แบ
รนด์ผลิตภัณฑ์ทางด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ท่ีงานโฆษณาต้องสามารถส่ือถึงได้เพ่ือสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน และการสร้างภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ผู้ บริโภคเข้าใจและนึกถึงแบ
รนด์นัน้ ๆ อีกทัง้ยงัต้องสร้างมาตราฐานให้กบัแบรนด์ให้เป็นไปตามท่ีองค์กรก าหนดไว้ 

ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี ความคิดของนกัสร้างสรรค์โฆศณาในส่ือดิจิทัลมีการพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนไปตามเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับแนวคิดของ รอฮีม ปรามาท (2554) ท่ีว่าการโฆษณาผ่าน
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ระบบเครือข่าย จ าเป็นต้องมีมาตราฐานอินเทอร์เฟสท่ีเหมาะสมครอบคลมุให้สามารถท างานและ
ส่ือความหมายร่วมกนัได้ มีเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการน าเสนอท่ีดีอยูแ่ล้วท าให้ความคดิจึงต้องคิดล า้
หน้าไปกว่าส่ือดิจิทัล เพราะส่ือดิจิทลัเป็นช่องทางใหม่ท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้ากับสิ่งแวดล้อมเสมือน
จริง ท าให้บางทีตวัส่ือไม่อาจสามารถรองรับความคิดนัน้ เกิดเป็นข้อจ ากัดจากการท างานของส่ือ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Richard Watson (2010) ท่ีว่าผู้ บริโภคในส่ือดิจิทัลต้องการความ
หลากหลาย อยากได้ในแบบท่ีต้องการและทนัทีท่ีต้องการ ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาต้องคิดเผ่ือ
ไปอีกก้าว เพ่ือให้ตอบโจทย์ของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการขณะนัน้ทนัที  
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จากการอภิปรายผลการวิจัย ท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิด
สร้างสรรค์โฆษณา และปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนกัสร้างสรรค์โฆษณาใน
ส่ือดจิิทลั สามารถสรุปแนวทางการคดิสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั ได้ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.5  แบบจ าลองแนวทางการคดิสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดจิิทลั 

ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางนโยบาย ปัจจยัทางเทคโนโลยี 

ทนุการผลติ เวลา ลกูค้า 

ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ 

ประสบการณ์ โจทย์ทางการสื่อสาร 

กลุม่เป้าหมาย ผลติภณัฑ์ 

ด้านผลิตภณัฑ์ 

กลุม่เป้าหมาย 

การท างานของสื่อดิจิทลั 

1. การทราบข้อมลูพืน้ฐาน 

2. การคิดแนวคิดหลกั 

3. การออกเทคนิคความคิด 

4. การสะท้อนความคิด 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ของนักสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลั 
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5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษางานวิจัย 
 
 1)  จากผลการวิจยัพบว่าท่ีมาของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการส่ือสารและ
ประสบการณ์ ท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาควรทราบรายละเอียดผลิตภณัฑ์และพฤตกิรรมนิยมของ
กลุ่มเป้าหมายบนส่ือดิจิทลั เพ่ือสามารถสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุอีกทัง้
นักสร้างสรรค์โฆษณาควรออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียว แสวงหา
ความรู้ในด้านตา่ง ๆ ไม่จ ากดัอยูใ่นแคด้่านการโฆษณา จะท าให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาสามารถเกิด
ความคดิท่ีจะน าสิ่งตา่ง ๆ มาประยกุต์ให้สอดคล้องกบังานโฆษณาในส่ือดจิิทลัได้ 
 2)  จากผลการวิจยัพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนกัสร้างสรรค์โฆษณาในส่ือดิจิทลั เป็น
ความคิดท่ีจะต้องเกาะกระแสในขณะนัน้ ท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องติดตามข่าวสารและ
ทราบความนิยมของกลุม่เป้าหมาย เพ่ือน ามาใช้กบัแนวคดิท่ีสามารถอิงกบักระแสความนิยมได้ 
 3)  จากผลการวิจยัพบว่า นกัสร้างสรรค์โฆษณาจะต้องทราบการท างานของส่ือแตล่ะชนิด
วา่มีลกัษณะการท างานแบบใด เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวคิดและรูปแบบของส่ือดิจิทลัท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้นกัสร้างสรรค์โฆษณาควรมีการปรับตวัให้ทนัต่อเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถ
เข้าใจการท างานและการเปล่ียนแปลงของส่ือดจิิทลัท่ีมีการปรับเปล่ียนและพฒันาอยู่ตลอดเวลา 
 4)  จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณา
อนัดบัแรกคือลูกค้า ท่ีให้ความส าคญักับส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ ท าให้
นกัสร้างสรรค์โฆษณาควรค านึงถึงทศันคติและความคิดของลูกค้าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทิศทาง
เดียวกนั โดยต้องตระหนกัถึงประเด็นทางการตลาดท่ีลกูค้าได้ก าหนดขอบเขตไว้ 
 5)  จากผลการวิจับพบว่า การสะท้อนความคิดในส่ือดิจิทัลต้องสามารถขยายไปได้ในวง
กว้าง เน่ืองจากปัจจบุนัการส่ือสารมีหลายช่องทางและสะดวกรวดเร็ว ท าให้จ าเป็นต้องสามารถท า
การส่ือสารออกไปได้ทันทีบนทุกส่ือ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ตลอดเวลา การคิด
สร้างสรรค์เนือ้หาจงึไมใ่ชก่ารคิดแบบ Linear อีกตอ่ไป แตจ่ะต้องปรับวิธีการคดิให้เข้ากบัการท างาน
ของทกุส่ือ และสามารถส่ือสารไปได้พร้อม ๆ กนั เป็นวิธีการคิดแบบ Non-linear เพ่ือสามารถส่ือสาร
ได้รอบทิศทาง ซึง่เป็นวิธีท่ีเหมาะกบัรูปแบบการท างานของส่ือบนดจิิทลั 
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5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 
 1)  ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็น
แนวทางในการตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 2)  ควรศกึษาทศันคติของผู้ รับส่ือในงานโฆษณาบนส่ือดิจิทลัในแตล่ะประเภท เพ่ือทราบ
ความคดิเห็นของกลุม่เป้าหมายท่ีมีตอ่งานโฆษณาบนส่ือดจิิทลั 
 3)  ควรศกึษาเก่ียวกบัเก่ียวกบัหลกัการท างานของส่ือดิจิทลั เพ่ือทราบจดุเดน่จดุด้อยและ
ความเหมาะสมในการใช้งานของส่ือแตล่ะประเภท 
 4)  ควรท าการวิเคราะห์เนือ้หาระหว่างตราสินค้าในส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นการทราบ
การส่ือสารของตราสินค้าบนส่ือท่ีแตกตา่งกนั โดยวิเคราะห์ลกัษณะของเนือ้หาท่ีประยกุต์ใช้ในแต่
ละส่ือ ว่ามีแนวทางการคิดหรือผลิตเนือ้หาจากหลักใด หรือยึดสิ่งใดเป็นแกนในการคิดต่อยอด
เนือ้หาเหลา่นัน้ 
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“ ส่วนใหญ่ก็ต้องมี Brief มาจาก Product ก่อน หรืออะไรก็ตาม ก็ต้องมี Product มาให้
เล่น ก็จะบอกว่าเจอปัญหาไรบ้าง Marketing เค้า launched มาแล้วมีอะไรต้องแก้มัย้ Target ท่ี
เค้าใช้มีปัญหามัย้ พวกนัน้ก็ต้องรู้ เพ่ือเราจะต้องคดิตอ่ แก้ปัญหาอยา่งไร ” 

" Choice มันเยอะ ดิจิทัลมีข้อดีเยอะ เพราะฉะนัน้ท าให้วยัรุ่นต่อไปนี ้ไม่เข้า Category 
พวกส่ือเก่า ๆ โทรทัศน์อาจจะไม่ถึงเค้าด้วยซ า้ ถ้าอยากเข้าถึงพวกนัน้ก็อาจจะต้องใช้ดิจิทัล 
เปล่ียนเพราะวา่ Lifestyle คนเปล่ียนไป มนัเป็นอีก Revolution Media ซึ่ง affect โฆษณาอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะต้องรู้จักพวก Gadgets เพ่ือเข้าถึงพวกนัน้ ถ้าไม่รู้ใช้ยังไง จะเข้าถึงคนได้ยังไง คือ 
Basic ต้อง Work of them. ต้องใช้ส่ือเป็น How they work ? แล้วเราก็จะ How much I believe." 

 “ พอเราเข้าถึงพวกดิจิทัลมีเดีย คือ Segment จะชัดเจนมากเลย เพราะเดี๋ยวนีจ้ะมี App 
พิเศษ มีอะไรท่ีส าหรับวยัรุ่น หรือส าหรับคนท่ีบ้าแบรนด์ หรือส าหรับคนท่ีชอบอาหาร เค้าจะแตกต่าง
มากเพราะฉะนัน้เวลาเราท าพวกดจิิทลัเราจะเห็นชดัเจน คนท่ีเราดีลคือใคร ”  

" Creativity บนส่ือดิจิทัล ดีเลยล่ะ ดีในแง่หมายถึง นอกจาก Single Minded รู้ว่า User 
คือใคร ไม่มีจ ากัด เพราะฉะนัน้ทุกอย่างได้มาง่ายเลย สนุกสนาน เต็มท่ี เป็นการ Encourage ได้
อยา่งเตม็ท่ี อีกหนอ่ยคงมนัส์ ถ้าเค้าเร่ิมรู้ " 

" ถ้าเป็นแบรนด์ใหม่ เราก็ต้อง Launch ใหม่ ถ้าเป็นแบรนด์เก่าท่ีจะตายได้ ท าให้เค้าไม่เกิด
เพราะวา่อะไร ไมถ่กู Consumer หรือ Communication ไมช่ดัเจน " 

" เราต้องหา Positioningเราต้องหา Strategy พิเศษเพ่ือจะท าให้เราโดดเด่น บางที Product 
เราอาจจะไมไ่ด้โดดเดน่ เราก็ต้องใช้วิธียงัไงท่ีจะดงึดดู Consumer " 

“ แนะน าให้คิด Concept ก่อนไม่ใช่คดิแต ่Execution คดิ Concept คิด Direction ก่อนไม่
ต้องเข้าDetail ก่อนนะ จะไปทางไหน ถ้าลูกค้าเลือกทางแล้วค่อยไป Execution ...Strategy ก็
ส าคญั มาก่อน Concept เหมือนเป็นท่ีตัง้ Direction ” 

“ ท่ีบอกว่าเราไม่ได้ขายของ สิ่งท่ีวดัได้เต็มท่ีคือวา่ เค้าชอบไม่ชอบ ถ้าเค้าชอบโฆษณาเค้า
จ าแบรนด์ได้ เราก็ประสบความส าเร็จ มีหลายเหตผุล ท่ีวดัได้คนจ า Brand Re-call ได้มัย้ น่าจะ
ถกูต้องกวา่อนันีเ้ป็น Function Advertising ” 



121 

" ไม่คิดว่า Product ไม่ดี ท าโฆษณาแล้วจะขายได้ดี ไม่เช่ือ และก็เช่ือว่า Product ท่ีดี ไม่
ต้องท าโฆษณา เค้าก็ยงัขายได้ เพราะฉะนัน้ลกูค้าก็ต้องแยกชดัเจน เค้าสนใจแต ่Sell จนเค้าลืมไป
ว่าถ้าอยากได้ Sell ต้องเร่ิมต้นท่ี Product ก่อน Product ดีมัย้ในตลาด ถ้า Product ไม่ดี Push 
ยงัไงก็ไมเ่กิด มนัมีหลายเหตผุล ไมใ่ชม่าบน่วา่โฆษณาไมเ่วิร์ค ”  

“ เด๋ียวนีไ้ม่ค่อยมีเวลาท างานเด๋ียวนีม้ันรีบ ๆ ๆ แล้วถ้าครีเอทีฟไม่รักษาเวลา มันก็จะ
สะเปะสะปะง่าย ... ถ้าลกูค้าไม่กล้า คิดเกือบตายก็ไม่มีประโยชน์ ไปทางเก่า... ส่งผลด้วยกับงานเรา
ท า ในชิน้งานนึงท่ีเด่น ๆ ดี ๆ เราก็ต้องมีลูกค้าท่ีกล้า Take Risk กล้าสู้  เพราะการ Expression จะมี
เยอะ แล้วก็ค่อนข้าง Single Mind กับ Message ท่ีเราจะได้ ข้อดีคือไม่ต้องเสียตงั ซึ่งในออนไลน์ไม่
ต้องเลย อาจจะเสียนิด ๆ หน่อย ๆ ถ้า Popular ขึน้มาก็คุ้มเลย ก็จะเป็นเทรนด์ต่อ ๆ ไป คงจะเป็น
อยา่งนัน้ ทกุวนันีมี้แตค่นบอกว่าขาดอะไรได้ ขาดอาหารได้ แตข่าดมือถือไมไ่ด้...” 
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คุณพเิศษ กาญจนะโภคนิ 
ต าแหน่ง Creative Director 
ประสบการณ์ท างาน 28 ปี 

 
Work Experience: 

1987 - 1989 Art Director, The Mingo Group NY. U.S.A. 

1989 - 1990 Creative Group Head, Dentsu Thailand                                           

1990 - 2002 Creative Director, Lowe Thailand (Lintas) 

2002 - 2008 Board of Director Management Executive, Batey / Red Cell Thailand 

2008 - 2012 Chief Creative Officer, GMM Grammy / Index Creative Village /  

I-THINK communication 

 
Award Winning:  

Tact Award : Gold –Best Tvc Campaign  Thanayoung Real Estate 

Tact Award :  Gold – Tvc. Tact World Phone  

Malaysia Advertising Award : Gold – Tvc Polo candy 

New York Festival : Bronze – Tvc. Campaign Clinic Spy 

Asia Advertising Award : Silver – Tvc. Rexona White 

B-QUIK   “PUMA” Print Gold   Tact Award           

Top Rain Fertilizer " Dog " Finalist Cannes           

 
Achievement: 

In the year 2002, Campaign Clinic “ Spy in Black” and Campaign Harmoney 

“Time for Harmony” were selected as the most successful advertising campaigns in 

Asia-Pacific in the book name  “How Asia Advertisings” by Jim Aitchison.  

Expanding company business from billing of 85 MB. to 600MB.Reorganize the 

company to move forward from small to middle- size. Rebuild new team from 25 

employees to 80 employees. Developing regional Ad.  
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บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited 
 
" ขัน้ตอนเร่ิมต้นของงานโฆษณาก็ต้องได้รับโจทย์จากลกูค้าก่อน ถ้าลกูค้ามีระบบเค้าจะมี

ความชดัเจน วา่ Objective คืออะไร " 
" เม่ือรับ Brief แล้วเราต้องดวูา่เราจะท ายงัไง ตอบสนองยงัไง " 
" เรารู้สถานการณ์ลกูค้า รู้สถานการณ์ตลาด รู้ปัญหาท่ีชดัเจน ไอเดียมนัจะมาจากตรงนัน้" 
" หาจดุท่ีแข็งแรงก่อน " 
" เม่ือก่อนครีเอทีฟคิดแค่ Above the line ไม่ต้องมี Campaign หรอกขอแค่คิดให้ Talk of 

the town ก็พอแล้ว สมัยนีง้านหนักขึน้ คนดูต้องพูดถึงตลอด คนต้อง Forward ต่อในออนไลน? 
มนัต้องเปรีย้ง มนัต้องแรง " 

" ครีเอทีฟก็ต้องสร้าง Entertainment ท่ีขายของด้วย น่ีคือโจทย์หลกัของครีเอทีฟ " 
" ข้อห้ามต่าง ๆ ท าให้ครีเอทีฟเจออุปสรรคในการคิดอย่างอิสระ มนัอตกต่างกับครีเอทีฟ

ออนไลน์ จริง ๆ ท่ีท าเอาไปให้ YOUTUBE ขายมีเดียได้ " 
" สิ่งท่ียากคือเราต้องไปเข้าใจความคดิของคนในออนไลน์ " 
" ในส่ือออนไลน์มนัมีกระแสของมนั มนั Talk of the town of online " 
" ความคิดเดียวกยัแตต่า่งกยัตรงวิธีการน าเสนอ เพราะว่าวิธีการน าเสนอของแตล่ะอนัมนั

เป็นส่ือท่ีไมเ่หมือนกนั " 
" ครีเอทีฟมีหน้าท่ีในการท่ีจะไปรู้หน้าท่ีของแตล่ะส่ือท่ีเกิดขึน้มาใหม ่" 
" ใครเป็นเจ้าของส่ือ แล้วมีคนตามคณุดอูยูเ่ยอะเม่ือไหร่ คณุก็สามารถตอ่รองกบัพวกนีไ้ด้

แล้ว " 
" ต่อไปหนังโฆษณาจะไม่มีแล้วหล่ะ หนังมันจะมีเยอะขึน้ แต่จะเป็นโฆษณาสัน้ ๆ ท่ี

สอดแทรกโฆษณาแทน " 
" Budget ก็ส าคญันะ ถ้าไม่มีก็ท าอะไรไม่ได้มาก ก็เหมือนกัน ก็เหมือนกนัถ้าเราไม่มีตงัก็

กินหฉูลามไมไ่ด้ " 
" ครีเอทีฟมนัต้องท าหลากหลายแบรนด์ มนัถึงจะสามารถเอาความรู้ของแบรนด์ตา่ง ๆ มา 

Adapt ใช้ร่วมกนั มนัมาจากการเรียนรู้ " 
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คุณมัณฑิรา ศรีจันทร์ 
ต าแหน่ง Creative Director 

บริษัท iPublicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 18 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
AXA, CHIVAS REGAL, ABSOLUTE, NOKSCOOT 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท iPublicis (Thailand) Limited 

 
“ ด้วยความท่ีมนัมีเทคนิคในการปล่อยมีเดียเยอะมาก บนดิจิทลัเน่ีย... มนัเหมือนเราต้อง

ไปตามหาว่าคนท่ีเราพูดด้วยอ่ะ มนัอยู่ตรงไหนกัน มนัต้องคิดเยอะ เราต้องคิดด้วยว่าคนจะมาดู
งานเรารึเปลา่ ” 

“ ท าดิจิทลัตอ่ให้เราท าแคมเปญดียงัไง Target เราไมเ่ห็นมนัก็ไมมี่ประโยชน์ เพราะฉะนัน้
เราต้องคิดด้วยว่า เราจะเอางานเราไปอยู่ท่ีไหนให้คนเห็น มนัคือความยากกว่า แต่ดิจิทลัเราต้อง
มอง Journey ของ Consumer ด้วย ” 

“ ตามหลักการท างาน บางครัง้บนดิจิทัล พ่ีจะต้องเรียกมีเดียเข้ามาอธิบายงานให้เค้าฟัง 
เพ่ือให้เค้าเข้าใจลกัษณะงานว่าเค้าจะต้องวางมีเดียยงัไง เค้าไม่สามารถไปวางมัว่ซัว่ได้ มีเดียบนโลก
ดจิิทลัมนัต้องเนียนท่ีสดุ เพราะคนเด๋ียวนีฉ้ลาด ” 

“ งานดิจิทลัส่วนใหญ่ต้องกลบัมา Optimize สมมติงานขึน้ไป 3 วนั 5 วนั 7 วนั ต้องกลบัมา 
Optimize Result ว่า Resultเป็นไง ถ้า Result ไม่ดี ท าไม่ถึงไม่ดี มนัไม่เหมือนทีวีท่ีขึน้ก็ขึน้ เพราะอนั
นีง้านสามารถกลบัมาแก้ได้ ” 

“ ความยากคือบนออนไลน์มนัมีตวัเลือกเยอะมาก เค้าเก็บสถิติมาว่า ถ้า 5 วินาทีคณุไม่
สามารถดงึเค้าเข้ามาได้ เค้าก็จะออกไป ทกุวินาทีบนออนไลน์ต้องกระชบัมาก ๆ ” 

“ แตล่ะส่ือท าหน้าท่ีต่างกัน และแตล่ะส่ือได้ประโยชน์ต่างกัน แต่ว่าโดยชิน้งานแล้วเราท าไป
เราจะรู้เอง ” 

“ คนสมยันีช้อบดอูะไรเพีย้น ๆ สงัเกตวุ่าเมืองไทยยคุนึงชอบท า App บน Facebook ให้เล่น
เกมส์ เพราะยคุนัน้คนเห่อ เร่ิมบิว้ให้คนเป็นแฟนเฟจของแต่ละเบรนด์ พอเล่นไปจนเฝือ คนก็เลิกเล่น 
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สังเกตุไม่มีใครท า App แล้ว แต่ Move มาท่ีวิดีโอ Behavior คนไทยดู ชอบกดไลด์ ไลค์ว่ายากแล้ว 
แชร์ก็ยิ่งยาก น่ีคือ 3 พฤติกรรมของคนไทย นอกเหนือจากนัน้คนไทยไม่ท าแล้ว นอกจากจะมีของมา
ลอ่ใจเค้า ” 

“ เกาหลีบ้าเทคโนโลยี เป็นประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีคุ้ ม คนไทยอะไรยากนิดนึงไม่ท าแล้ว 
เพราะฉะนัน้ทุกวนันี ้คิดงานแทบจะป้อนเข้าปาก บางทีถ้ายากผลตอบแทนต้องสูง ถึงจะยอมท าให้ 
คนปกตไิมท่ าอะ่ นัง่ดเูพลิน ๆ แถม Content ชอบดอูะไรเกรียน ๆ จริง ๆ งานดจิิทลัเมืองไทยยากนะ ” 

“ ในมมุของการแชร์ ส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นอา่นแล้วโดน อะไรท่ีเป็นประโยชน์
คนจะชอบแชร์ อะไรท่ี Creativeมาก ๆ จะไมค่อ่ยแชร์ ” 

 “ ดีบนดิจิทัล เอาจริง คือถามตวัเอง สัญชาติญาณล้วน ๆ ในมุมของตวัเอง ไม่ใช่ Creative 
นะแตใ่นมมุของ Consumer วา่เราจะเลน่มัย้ ถ้าแม้แตต่วัเองยงัตอบวา่ไมเ่ล่น ก็ไมต้่องท า ” 

 “ การท าซ า้ไม่ใช่ไอเดีย ต้องไม่ซ า้ แต่ในมุมของสไลต์อ่ะ ซ า้ได้ รูปแบบ วิธีการ ...แต่ไอเดีย
ห้ามซ า้ ” 

“ การคดิงานเหมือนงานโฆษณาปกติ เพียงแตว่่า สมมตเิราได้มาแล้ว เราจะพดูแบบนี ้ต้องดู
งานเมืองนอกเยอะ ๆ ดูงานเมืองนอกเพ่ือ... ดูว่าเดี๋ยวนีมี้เทคนิคอะไรท่ีท าได้บ้าง เพราะดิจิทัล
เก่ียวกบัเร่ืองเทคนิคเยอะเหมือนกนั ” 

“ Creative Advertising อยากท าดิจิทัลเยอะมากนะ เพราะพูดได้เยอะ ท าอะไรก็ได้ แต่พอ
มาท าจริง ๆ เยอะ ...ท่ีท าไม่ได้ อย่าง Creative บางคนท า Viral เค้าอาจจะคิดว่าแคว่ิดีโอชิน้เดียว ซึ่ง
จริง ๆ แล้วมนัไมใ่ช ่เห้ย... แล้ววิดีโออนันัน้จะปล่อยไปยงัไง!!ซึง่เค้าไมรู้่” 

 “พ่ีเคยเห็นมีเดียเค้าขายงาน อย่าง Viral ตัวเนีย้ ถ้าซือ้มีเดียแพ็คเนีย้ สมมติ 2,000,000 
บาท เค้าการันตีให้ว่า Viral ตวันีจ้ะมีคนเห็น 500,000 คน แตเ่ค้ามองวา่ ตวัวิดีโอตวันี ้มนัดีเพียงพอท่ี
มนัจะสามารถเหว่ียงตวัเองขึน้ไปเกินล้านได้ ก็คือมีเดียเร่ิมต้นแล้วเหว่ียงขึน้ไปเอง แตถ้่าตวัมนัไม่ได้ก็
จะได้แค ่500,000 หนะ่แหละ ” 

 “ ส่วนใหญ่ลูกค้าดิจิทัล ไม่กลับไปท่ีส่ือหลัก บาง Brief เค้าบอกไม่ต้องไปเก่ียว บาง Brief 
บอกว่าให้ยึดส่ือหลกัเลย บาง Brief บอกว่าให้ยึด Message เดียวกัน วิธีการไม่สน หรือบางครัง้ลูกค้า
ไม่แคร์เลย บอกทีวีให้ท าหน้าท่ีของทีวีไป ดิจิทัลให้ท าหน้าท่ีของดิจิทลั เพราะส่ือทัง้ 2 อย่างท าคนละ
หน้าท่ีอยูแ่ล้ว ” 

“ ดิจิทัลบางงานจะมีเร่ืองของ Programming เข้ามายุ่งด้วย บางครัง้ดิจิทัลท าไม่ได้อย่าง
ภาพท่ีเรามองเอาไว้ บางงานคดิไปแล้วต้องเดินไปถามโปรแกรมเมอร์ วา่ท าได้มัย้ ? ” 
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“ ส่วนใหญ่จะเป็นในมุมของ Production ว่าท าได้มัย้ ? หรือถ่ายได้มัย้ ? ด้วยความท่ีงาน
ดจิิทลัไม่จ ากดัไง แตท้่ายสดุด้วยความท่ีท าจริง เห้ย... ท าได้เปล่า ? บางทีแบบปวดหวัเหมือนกนั งาน
ดิจิทลัจริง ๆ มนัต้องใหม่มาก ๆ  คือถ้าจะท า Viral มนัต้องเป็นอะไรท่ีประหลาด ในความประหลาดนี ้
มนัก็... ท าได้เปลา่ ? ” 

“ ยอด View คืออนัท่ีจบัต้องได้ ท่ีเห็น เพราะสดุท้ายก็Proved ด้วยยอด View เพราะสามารถ
แยกดูได้ คือมันจะมี Unique Visitor เช่น ความจริงอาจจะมี 2,000 คน แต่ยอด View อาจจะ 5,000 
คนนงึอาจจะดหูลายรอบ จริง ๆ KPI มนัก็วดักนัได้จากยอด View ” 

“ งานวิจยัเอามาช่วยบ้าง แตเ่ช่ือหมดไม่ได้ ดเูร่ือง Behavior ดเูร่ือง Insight บางที Insight ก็
คิดแทนเค้าไม่ได้เหมือนกัน หามุมท่ีจะพูดกับเค้า ถ้าเป็นข้อมูล Fact โอเค แต่ถ้าเป็นพวกสอบถาม
ความคิดเห็น แอบมีความรู้สึกว่าบางทีคนท่ีตอบค าถามโกหกอ่ะ สร้างภาพไง บางทีตวัเองไม่ใช่แบบ
นี ้แตพ่อมีคนมานัง่ถามก็สร้างภาพไป เช่ือได้บ้าง ” 

“ ไม่หาย... ส่ือเก่ามีการพัฒนาของเค้า ของทุกอย่างมีการพัฒนา อย่างดิจิทัล ซักวันนึง 
Facebook จะหายไป Facebook ถึงต้องออกฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ตอนนี ้Facebook จะท า Facebook 
Video ของตัวเอง Line ตอนนีมี้ Line TV ละ สังเกต Whatsapp ค่อย ๆ ตายไปทัง้ท่ี Whatsapp มา
ก่อน Line ของทุกอย่างถ้ามันไม่พัฒนาตวัเอง มันก็จะตายด้วยตวัมันเอง แม้ว่ามันจะอยู่บนดิจิทัล 
มนัก็จะตาย เพราะ Behavior ของ Consumer จะมากขึน้เร่ือย ๆ มนัก็ต้องพฒันาไปเร่ือย ๆ ” 
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คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์ 
ต าแหน่ง Creative Director 

บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ท างาน 10 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
SUNSILK, ORIENTAL PRINCESS 

 
Award: 

2014 CANNES LION : BRONZE LION LINE “CLOSER” FILM  

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ของมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
 
“ มาจาก Brief จุดขายท่ีลูกค้าอยากจะพูด แล้วเราก็หาวิธีพูดท่ีน่าสนใจ หาจุดพูดท่ีส่ือ

ความหมายเหมือนกนั แตด่นูา่สนใจ พอได้จดุพดูเราก็คอ่ยท าวิธี Execution ให้นา่สนใจเข้าไปอีก” 
“ บางอย่างลูกค้าจะรู้ว่าอยากพูดอะไร หรือบางอย่างเค้าอยากได้อะไร มนัก็ต้องหาว่าจะ

พดูอะไรในงานชิน้นงึ มนัอาจจะมาจากลกูค้าหรือ Planner ท่ีเค้าชว่ยวิเคราะห์ ” 
“ไอเดียใหญ่อาจจะเหมือนกัน แต่จะไม่เหมือนกันในในแง่ท่ีว่ามันจะมี Execute ท่ีไม่

เหมือนกนั เพราะข้อจ ากดัในแตล่ะอนั ” 
“ได้บรีฟมา เราก็ต้องไปคิดว่าไอเดียใหญ่ขึน้มามนัควรจะพูดอะไร แล้วก็ไปแตกในส่ือแต่

ละอนั อย่างในดิจิทลัมนัก็จะมีข้อจ ากดัของมนัหรือวา่อาจจะมีข้อดีของมนั คืออาจจะให้คนเล่นได้
เลย มนัก็เป็น Interact มนัต้องเอามา adapt ให้อยูใ่ต้ไอเดียเดียวกนั ” 

“ รับ Brief มา จะมานั่งคิด อันไหนมีจุดพูดท่ีน่าสนใจ คิดหลาย ๆ ทางแล้วมาลง 
Execution” 

“ บางอนัมนัจะมีข้อจ ากดั เช่น รูปในเฟสบุ๊ค มนัมีข้อจ ากดัตวัอกัษรได้ไม่เยอะ พ่ีก็อาจจะ
ท าภาพตรงให้ส่ือความหมายได้เลยรึป่าว ” 

“ ยึดไอเดียเป็นหลกั แล้วมาปรับให้เหมาะสมกบัแตล่ะส่ือ ไมเ่ชิงไมเ่หมือนกนั แคมี่การมา
ปรับ แคไ่อเดียใหญ่คดิมาก้อนนงึ แล้วแตกในแตล่ะส่ือให้มนัได้ ” 
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" ไอเดียตรงหวัส าคญัท่ีสดุ คือว่าถ้าเราคิดออกมาแบบนี ้แตเ่รามีวิธีพดูท่ีสนุก มนัเก๋ มนัดี
ตัง้แตต้่น เราก็คดิวา่มนัจะดี " 

" พ่ีไม่รู้หรอกจะดีแค่ไหน เพียงแต่ว่าเรารู้คร่าว ๆ มนัก็มีวิธีดใูนตลาดท่ีผ่านมา ว่ามีคนท า
เยอะรึยัง แตกต่างมัย้ ดูว่าเหมือนเราดูงานพวกอะวอร์ด แล้วก็ใช้ความรู้สึกเอาดูไร้เหตุผลนะ 
เพราะวา่ตวัเราก็เป็นเหมือน Consumer คนนงึ " 

" มัน ก็ มีมาตัง้แต่  Brief หรือตัวเราเอง เช่น  Brief มาจากลูกค้าก็ได้  ถ้าเค้าอยาก 
Rebranding ลูกค้าอาจจะชอบก็ได้หรือตวัเราเองอยากจะลองแบบใหม่ก็เสนอได้ เพราะว่าถ้าไม่
ได้มาจากลกูค้ามนัอาจจะชอบแบบเดมิก็ได้ เพียงแตว่่าในฐานะท่ีเราเป็นคนคิดเราอาจจะน าเสนอ
อีกวิธีนงึก็ได้ " 

" งานดีมนัไม่เชิงก ากบัด้วยต้องดิจิทก็ัได้ มนัมาตัง้แตห่วัมนัแล้ว Message ท่ีพดู มนันา่จะ
ดีตัง้แตต่รงนัน้แล้ว " 

" ถ้าจะดีก็ต้องใช้ความดิจิทลัให้คุ้ม เช่น Facebook เป็นแหล่งท่ีพยายามมีเพ่ือนมากท่ีสดุ 
มันก็มีพวกแคมเปญ Burger King ให้ Delete เพ่ือนแล้วมารับฟรี Burger King เหมือนว่าคุณ
รักเบอเกอร์หรือเพ่ือนมากกว่ากัน เหมือนเป็นการ Proved แบบว่าถ้าคณุ Unfriend เพ่ือนก่ีคน ๆ 
ดีลได้ส่วนลด หรือดีลมารับเบอเกอร์คิง คือแบบนีใ้ช้ส่ือของความเป็นดิจิทลัให้มนัคุ้ม ซึ่งมนัไปเล่น
กบัส่ืออ่ืนไมไ่ด้" 

" มีหมดเลย เพราะกว่าไอเดียจะผ่านไป จะผ่านขัน้ตอนเยอะ เราคิดมาแล้ว AE ชอบมัย้ 
ลกูค้าชอยมัย้ หรือ FDA ผา่นมัย้ Censorship ผา่นมัย้ มนัก็เยอะมนัมีเวลาให้เราคิดพอรึเปลา่ หรือ
วา่ Budget แม้กระทัง่เทคนิค บางครัง้การท่ีเป็นดิจิทลัลกูค้าจะเจียดเงินให้เราน้อย เพราะเค้ารู้สึก
ว่าเป็นส่ือท่ีถ่ายมาง่าย ๆ ก็ได้แล้วมาโพส แต่ Quality ไม่ดีเค้าจะรับได้รึเปล่า อย่างเราคิดหนงัมา
สวยเชียว แตไ่มมี่ Budget มนัก็มีหลายปัจจยั " 

" เร่ืองดจิิทลัก็มีผล เร่ืองหน้าจอ adapt size การโหลด ก็มีนะ " 
" พ่ีชอบดงูานอะวอร์ด ดแูล้วรู้สึกเค้าคิดได้ยงัไง รู้สึกว่ามีสไตล์ หรือแม้แตโ่จทย์แบบนีเ้รา

เคยโดน Brief นะท าไมเราคดิไมอ่อก เราก็จะรู้วา่ลองมองอีกมมุนงึสิ " 
" พ่ีก็พยายามคิดรอบ ๆ อย่างบางจดุท่ีเค้าพูดในแง่นี ้สามารถคิดแง่อ่ืนได้บ้างรึเปล่า หรือ

สง่ผลอะไรให้เรา พดูผลได้มัย้ พดู Positive ได้มัย้ พดู Negative ได้มัย้ พยายามคดิรอบ ๆ " 
" คือข้อมลูได้มาเยอะก็ชว่ยหมด มนัไมไ่ด้จ ากดั " 
" อยากได้พวกส่ือ เทคนิค ตอนนีเ้ทรนด์โลกเป็นยงัไง อะไรท่ีมนัใหม่ ดโูลกตอนนีไ้ปถึงไหน

ท าไรได้บ้างกบัดจิิทลัท่ีดี หรืองานดี ๆ เค้าใช้อะไรท า ท่ีจะอพัเดทความรู้เรา "  
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คุณศมากร โลหะชาละ 
ต าแหน่ง Creative Director 

บริษัท Y&R (Thailand) ประสบการณ์ท างาน 10 กว่าปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
ACTIVIA, BRAND'S, DAIRY QUEEN 

 

บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
 

" สิ่งแวดล้อมของเราเป็นสิ่งกระตุ้นให้ได้งานออกมาหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นท่ีมาของ Idea 
โดยความครีเอทีฟมนัมากจากการเรียนรู้รอบด้าน " 

"ขึน้อยู่กบัสถานการณ์แตล่ะส่ือว่าต้องการอะไรมากกว่า ถ้าคนเสพเป็นรักคิด ก็จะต้องใช้ 
Copy ในการ Approach เค้า ถ้าเป็นวยัรุ่น ต้องใช้ Visual ในการกระแทกใจเค้า แต่สุดท้ายแล้ว
มนัจะท าหน้าท่ีเกือ้หนนุทัง้ 2 ฝ่ัง" 

" ต้องดสูภาพตลาดโดยรวมก่อน และต้องดลูกูค้าด้วยว่าต้องการแบบไหน ถ้าโฆษณาท่ีมียอด 
View เยอะ แตไ่มเ่กิดการแชร์ออกไป เราก็ต้องน า Campaign ใหมอ่อกมา เพ่ือกลบสิ่งเก่าท่ีเกิดขึน้ " 

" ส่ือเก่าและ Digital มีความแตกต่างกันตรงท่ี Behavior ของผู้ บริโภค วิธีการคิดจึ่งต้อง

หลอกลอ่คนละแบบ" 
" ถ้าคนเสพเป็นนักคิด ก็จะต้องใช้ Copy ในการ Approach เค้า ถ้าเป็นวยัรุ่น ต้องใช้ Visual 

ในการกระแทกใจเค้า แตส่ดุท้ายแล้วมนัจะท าหน้าท่ีเกือ้หนนุทัง้ 2 ฝ่ัง" 
 " กรอบของลกูค้าเองด้วย ท่ีท าให้ได้ไมเ่ตม็ท่ี" 
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คุณสยาม มณีวงศ์ 
ต าแหน่ง Associated Creative Director 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 18 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
MENTOS, BIG C  

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558  
สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited 
 
" Execution ของดิจิทลั มนัดีกว่าในทางหนงัอยู่แล้ว เพราะดจิิทลัท าออกมาแล้ว มนัท าให้

เกิดปฏิกิริยาหลายอยา่ง มนัมีเทคนิคอะไรท่ีเลน่ได้มากกวา่ด ู" 
" เราควรจะต้องรู้ระบบดจิิทลัก่อนวา่มนัท างานยงัไง " 
" ทกุอยา่งเราต้องโฟกสัไปท่ี Target ซึง่ Target ของเราเป็นใคร ท าไมถึงต้องใช้ดจิิทลั " 
" ดิจิทัลบางทีมันดูเหมือนเป็นตวัเสริม แต่ปัจจุบนับางทีมันเป็นตวัหลัก เช่น แบรนด์เรา

ต้องขาย Worldwide ดจิิทลัมนัชว่ยตรงนีไ้ด้ ได้เปรียบกวา่ " 
" มนัต้องตอบจทย์ก่อน ถามกันเองในกลุ่มว่ามีปฏิกิริยากบัคนอ่ืนมัย้ ถ้าไม่มีก็คิดไปเร่ือย 

ๆ จนมนัแตกตา่งและนา่สนใจ " 
" มนัต้องมีข้อมลูท่ีเราอยากได้ ตรงเป้าเลย แล้วก็ต้องมีเทคนิคของการสืบ คือท าให้ของเรา

ขึน้เป็นอนัดบัแรกเลย แล้วก็ดมูนันา่สนใจมัย้ ถ้านา่สนใจก็โอเค อนัตอ่มาก็ให้มนัใช้ง่าย " 
" ความสวยงามมันเป็นองค์ประกอบรองลงมา แต่ความ Simple มันส าคัญกว่า ถ้า 

Complete เกินไปก็ไมเ่วิร์ด แตก็่ไมไ่ด้บอกวา่มีลกูเลน่ไมไ่ด้นะ " 
" ไอเดียของดิจิทัลต้องดูจาก Lifestyle Target ต้องรู้ว่าเค้าเล่นยังไง แล้วก็สร้างไอเดียท่ี

เป็นลกูเลน่ตอบสนองกบัเค้าได้ " 
" เราต้องเข้าใจสินค้าก่อน แล้วต้องก าหนดสิ่งท่ีเราอยากได้ เขียนเป้าหมายเราคืออะไร 

กลุม่เป้าหมายเราคืออะไร อยากได้อะไร แล้วก็โยงไปท่ี Target ทีนีก็้ด ูLifestyle วา่เป็นยงัไง " 
" การเป็นครีเอทีฟท่ีดีควรมีค าว่าท าไมตลอด ต้องเป็นคนช่างสงสยั เป็นอย่างนีไ้ด้ไง? เป็น

แบบนีท้ าไม? " 
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" ให้คิดว่าไอเดียเป็นของเหลว ประคองมันให้ดี อยู่ท่ีว่าเราอยากให้มันเป็นอะไร มันก็
เป็นได้หมด พฒันาจากของเก่าก็ได้ อยูดี่ ๆ มนัโผลม่าใหมก็่ได้ " 

" Condition ของลกูค้าเป็นปัจจยัหลกั คือลกูค้าต้อง Scope แคไ่หน เค้าเป็นแบบไหน เป็น
คนรุ่นใหมรึ่เปล่า งานดี ไม่ดี บางทีบอกได้เลยมาจากลกูค้า 50% 60% ถ้าเค้าไม่เช่ือมัน่ในครีเอทีฟ 
มนัก็ล าบาก หรือบางลกูค้ายากเกินไป มนัก็ล าบาก มนัต้องชว่ยกนัหลาย ๆ ฝ่าย" 

" อีกอนัก็เป็น Budget ไมมี่ตงัก็ท าอะไรไมไ่ด้ " 
" อยากได้ Research พวก Lifestyle และค าถามท่ีเจาะลึก แล้วเราจะได้วงจรท่ีมัน

แตกตา่ง เวลาท างานก็จะคดิได้กลบัไปกลบัมา " 
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คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่าง 
ต าแหน่ง Creative Group Head 

บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ท างาน  10 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
SUNSILK, ORIENTAL PRINCESS 

 
Award: 

2011 ADMAN : SILVER HOMEPRO "KITCHEN", "BATHROOM"  

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ ร้าน Starbucks สาขา UBCll 

 
“ วิธีกระบวนการคิดมาเหมือน ๆ กัน คิดจาก Insight เหมือน ๆ กัน แต่ว่าปลายทางท่ี

จะต้องออกเป็นชิน้งาน จะต้องมีความเข้าใจในส่ือท่ีเพิ่มขึน้ เข้าใจการท างานมากขึน้ ” 
“ อนัดบัแรกจาก Brief ลกูค้าก่อน ว่าลูกค้าต้องการจะส่ือสารอะไร ขายอะไร เราก็เอามา

นั่งวิเคราะห์ บวกกับ Insight Consumer ว่าสิ่งท่ี Consumer ถามหา ท่ีมันฟิตกับสิ่งท่ีลูกค้า
ต้องการขายมนัคืออะไร เอาสองอยา่งมารวมกนั แล้วก็อาจจะได้ไอเดียออกมา ” 

“ พ่ีชอบอะไรท่ีเงียบ ๆ ความเงียบท่ีสุดมนัท าให้สมองเราคิดอยู่ตลอดเวลา ท่ีเงียบท าให้
เรามีสต ิมีสมาธิในการคดิงานมากขึน้ ” 

“ ต้องขยันคิด อย่าคิดว่าสิ่งท่ีคิดออกมามันดีแล้ว แค่นีพ้อ จริงไอเดียดี ๆ ไม่มีสิน้สุด 
พยายามด ูอพัเดทงาน วิเคราะห์งาน งานท่ีเค้าท ามาข้อดีข้อเสียยงัไง เป็นการเพิ่มกระบวนการคิด
ของเราได้ดี ” 

“ ส่วนใหญ่คิดงานจะคิดใหม่ ท าใหม่ โดยพืน้ฐานของครีเอทีฟถูกสอนมาให้คิดสิ่งใหม่ ๆ ไอ
เดีย ๆ ใหม ่ๆ ” 

“ พอเงียบแล้วมีอะไรออกมาในหวั ก็จะเขียน ๆ ๆ ๆ บางทีสิ่งท่ีเราเขียนเน่ีย เอามาผกูกับ
ก้อนก่อน ก้อนหลงั บวกกนัอาจจะได้ออกมาไอเดียแปลก ๆ ” 
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“ ขัน้ตอนการคิดไอเดียเหมือนกนั คิดจากสิ่งท่ีลกูค้าต้องการกับ Insight ของผู้บริโภค จบั
มาดูว่าอะไรท่ีเอามาใช้ได้น่าสนใจ พยายามจะเอา Insight ผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะสิ่งท่ีเราพูด
ออกไปคือสิ่งท่ีเค้าอยากได้ยิน มนัท าให้เค้าเข้าใจ Message ท่ีเราส่ือออกไปได้เร็วขึน้ ” 

“ เป็นเร่ืองปกติของครีเอทีฟท่ีจะยิงงานกันเอง เราจะมาดูงานของแต่ละคน อันนีข้้อเสีย
หรือข้อดียงัไง ” 

“ กองเซนเซอร์บางทีอาจมองว่าไอเดียพวกนีอ้าจจะซุ่มเส่ียงไป เราก็มองไม่ได้ขนาดนัน้ 
บางครัง้ไอเดยีดี ๆ ก็ไมอ่นญุาตให้ใช้ ” 

“ งานครีเอทีฟท่ีดี ๆ บางทีลกูค้าอาจจะไมเ่ข้าใจ ลกูค้าอาจจะตามเราไม่ทนั เค้าอาจจะอยู่
กับรูปแบบเก่า ๆ ท่ีเคยใช้มา ไม่กล้าท่ีจะลองเส่ียงอะไรใหม่ ๆ มันก็เป็นอุปสรรคท่ีครีเอทีฟจะได้
ลองท างานใหม ่” 

“ Big Idea ท่ีดีควรจะต้อง 1. เข้าใจง่าย ใครฟังต้องเข้าใจ Message 2. มนัสามารถท่ีจะ
ต่อยอดExplore งานได้มากมาย 3. Big Idea มันควรจะต้องพูดแล้ว Consumer ได้ยินต้องรู้สึก
อะไร หรือมีเปล่ียนแปลงอะไรกบั Consumer ” 

“ วิธีการคิดก้อนไอเดีย ไม่ได้ต่างกัน แต่ว่าวิธีการท่ีจะลง Execution มันอาจจะต้อง
แตกต่างออกไป แต่บางครัง้เร่ืองของ Social มีเดียถ้าเราไม่ระวงัความละเอียดรอบครอบในงาน 
ความท่ีมนักระจายตวัเร็วมาก ๆ จะมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย เราจะเบรคมนัไมท่นั ” 

“ อาจจะมีอิทธิพลมากขึน้ อาจจะกลายมาเป็นส่ือหลกั ก็ตามยคุของสงัคม บางประเทศ
บางทียงัต้องพึ่งส่ือเดิมอยู่เป็นหลกั อาจจะด้วยคณุภาพของอินเตอร์เน็ตก็แล้วแต่ มนัอาจจะเป็น
เหมือนวา่ชว่ย ๆ กนั แล้วก็ถ่ายเถน า้หนกัผลดักนั แล้วแตจ่งัหวะและโอกาส ” 

“ ในครีเอทีฟเค้าเรียกว่า Fact คือการหา Fact ต่าง ๆ ออกมา เอามาคิดเป็นไอเดีย 
เหมือนว่าเป็นสิ่งท่ีจบัต้องได้ เราไม่ได้คิดอะไรมาลอย ๆ มนัก็ท าไอเดียเรามีน า้หนกั ไม่ได้คิดอะไร
มาลอย ๆ ” 

“ ส าหรับครีเอทีฟ Source ทุกอย่างบนโลกสามารถเอามาใช้เป็นไอเดียได้หมดเลย ถ้าสิ่ง
ท่ีครีเอทีฟจะชอบท่ีสดุก็คือ Insight ผู้บริโภค เค้าคิดยงัไง เค้ามองยงัไง เค้าต้องการอะไร มนัก็จะ
ช่วยครีเอทีฟในการคิดว่า Message ทีเราจะพูดออกไป Consumer ถามหาท่ีจะรับฟังรึเปล่า ก็จะ
ชว่ยได้เยอะ ” 
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คุณอรรนพ หมั่นเจริญ 
ต าแหน่ง Creative Group Head 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 10 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
NESTLE' (THAI): NESCAFE, BEAR BRANDS, MINERE, NESTLE PURE LIFE, 

MINUTE MAID, LACTACYD 

 

บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited 
 

 " จดุเร่ิมต้นของงานทกุอยา่ง เวลาคิดอะไรก็ตามต้องมาจาก Insight Consumer ถ้าเราคิด
ภายใต้ Insight ก็จะวิ่งไปตอบโจทย์หมดทุกอย่าง โดยวิธีคิดจะถูกสอนมาให้ตัง้ต้นจาก What to 
say กบั How to say น่ีคือ Basic ท่ีครีเอทีฟต้องมี " 
 " เราต้องคิดใหม่ตลอด เพราะงานครีเอทีฟมนัต้องไม่ซ า้จากคนอ่ืน เพียงแต่ว่าถ้ามนัเป็น  
โปรดกัใหม่ มนัก็จะได้ Strategy ท่ีใหม่ ถ้า Strategy คณุใหม่ Execution คุณก็ใหม่ ถ้า Strategy 
เก่า Message เป็นแบบเดมิ ๆ ก็ต้องมาฆา่กนัด้วย Execution " 
 " Communication Objective เป็นตวัตัง้ตวัแรก ดูว่าลูกค้าเค้าต้องการจะบอกอะไร จะเล่า
เร่ืองราวอะไรไปยัง Consumer จากนัน้ก็วิ่งไปหา Consumer พูดคุยหาข้อมูลต่าง ๆ สิ่งท่ีได้มาจะ
เรียกวา่ Insight แล้วเอามาขมวดเป็น Concept Idea " 
 " ต้องเป็น Idea ท่ีสดใหม่ แปลก แตกต่าง ถ้าไม่มี Idea ท่ีดีก็จะไม่มีโฆษณาท่ีสามารถ 
Convince คนให้มาซือ้ของได้ Idea มนัเป็นสิ่งส าคญัมาก " 
 " การคดิงาน Concept Idea ขึน้มา ณ ปัจจบุนั มนัต้องคดิเผ่ือถึง Digital เหมือนกนั เพียงแตว่่า
ควรจะ Keep Brand Content หรือว่า Creative Idea คิดให้มันเยอะก่อน ถ้าคิดแล้วมันดีแล้วเป็น Big 
Idea แล้วมนัจะอยูใ่น Platform ไหนก็ได้ " 
 " ต้องช่างสงัเกต แล้วก็ต้องเป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะขณะท่ีคิดงานตวัเราจะไม่ใช่
เป็นตวัเรา แล้วก็ต้องวิเคราะห์งานของตวัเองให้เป็น " 
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 " วิธีการตรวจสอบ 5 ตวั ท่ีเรียกวา่ Climb  
1. C – Communication :  เราจะส่ือสารอะไรให้ Consumer 
2. L – Like  :  ดแูล้วจะชอบตรงไหน 
3. I – Impact  :  จดุท่ีนา่จดจ า แล้ว Consumer จ าได้ 
4. M – Motive  :  มนัต้องได้แรงจงูใจเค้าหลงัจากท่ีเห็นงานโฆษณา 
5. B – Brand  :  ทกุสิ่งทกุอยา่งต้องสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ " 

 " ปัจจัยภายนอกก็คือ ลูกค้า ขึน้อยู่กับว่าเค้า Believe รึเปล่า เพราะลูกค้าเค้าก็มีปัจจัย
ภายนอกเค้าเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือ Factor ต่าง ๆ ท่ีท าให้เค้าแกว่ง เราก็ต้อง
พยายามให้เค้านิ่งท่ีสดุ มัน่ใจมากท่ีสดุ " 
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คุณก่อพงศ์ นิมศรีสุขกล 
ต าแหน่ง Senior Art Director 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน  15  ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
NESCAFE RED CUP MACHINE, TEFAL, CITIBANK, KRUNGTHAI - AXA 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ Tem Sound Studio 
 

 " หาสิ่งรอบ ๆ ตวั ลองอ่านหนงัสือท่ีแบบไม่ได้เก่ียวกบั Advertising ดสูิ่งเหลา่นัน้สะสมไว้ 
แล้วมนัจะปะติดปะต่อเป็นจิ๊กซอไปเอง หรือเขียน Idea ไปเยอะ ๆ เหมือนทิง้ขยะออกไปจากหัว 
แล้วสิ่งหลงัมนัจะเหมือนเป็นเนือ้ ๆ และคดิไปเร่ือย ๆ ท าไปเร่ือย ๆ " 
 " Creative ต้องรอบรู้มากขึน้ ถ้าเราไปคิดหรือติดกับเร่ือง Print อยากเดียวก็ตาย เพราะ
มนัไมใ่ชแ่คภ่าพแล้ว มิตมินัลกึกวา่นัน้ และต้องไปเรียรู้วา่ดจิิทลั มนัให้อะไรกบัเราได้บ้าง " 

 " มันไม่ได้คิดใหม่หมด 100% ตลอด มันเป็นแบบว่าเอาสถานการณ์ท่ีผ่านตามา คุ้น ๆ 
แล้วอยูดี่ ๆ ก็จะมาผกูกนั " 
 " เราต้องรู้จกั Product ก่อน ต้องท าความเข้าใจกับมนัให้ลึกท่ีสุดก่อน ดูว่า Product มีข้อดี
ข้อเสียอยา่งไร เร่ิมไปหา Consumer หา Insight วา่เป็นยงัไง " 
 " เป็นความรู้สกึบางอยา่งท่ีมนับอกวา่ Idea นีน้า่จะโอเค แตก็่ต้องตอบโจทย์ลกูค้าด้วย " 
 " ลูกค้าก็มีส่วน บางครัง้เราคิดงานออกไป แต่ลูกค้าบางที Nature ของคนไม่เท่ากนั บาง
คนก็ Safe มนัก็จะไปไหนไม่ได้ เอาปลอดภัยไว้ก่อน ซึ่งมนัก็จะท าให้งานเป็นงานทัว่ ๆ ไปท่ีดแูล้ว
จ าอะไรไมไ่ด้เลย " 
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คุณนวณัฐ พลายน้อย 
ต าแหน่ง Senior Copy Writer 

บริษัท Socius Co.,Ltd ประสบการณ์ท างาน  8  ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
MAZDA 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ ร้านต้นสน Coffee Shop  
 
" งานครีเอทีฟ มนัเหมือนจบั A ผสม B แล้วมาเกิดอะไรท่ีแปลก ๆ ใหม ่ๆ ซึง่ถ้าเรามี 

Source เยอะ Experience เยอะ มนัก็มีโอกาสท่ีเราจะจบันู้นมาชนน่ีได้เยอะขึน้ " 
 " ปกติท่ีท าก็จะท าตามแบบลูกค้า ท าแบบเซฟ ๆ ธรรมดาไป แล้วก็จะค่อย ๆ เพิ่ม Level 
ความประหลาด ความเพีย้น CG Fantasy เข้าไป " 
 " Brief จะช่วยให้รู้ว่าลูกค้าอยากขายของยงัไง ขายด้วย TV รึเปล่า Print Digital Campaign 
หรืออยากขายด้วยค าพดูอะไร หรืออยากให้แตกตา่งอะไรจากชาวบ้าน " 
 " ส่ือดิจิทัล เป็นอะไรท่ีเหมือนสนทนา ตอบ กดไลค์ หรือแชร์ อีกแง่หนึ่งคือ ฟรีมากขึน้ มี 
Space มี Area ใช้เลน่ได้มากกวา่ " 
 " เราเอาจุดขาย จุดต่าง แล้วก็เอามาต่อเป็น Mind Map ไปเร่ือย ๆ เอามา Connect กันดวู่า
ตรงไหนเช่ือมกนัได้ เม่ือได้อะไรใหม ่ๆ ออกมาก็หยิบมาใช้ " 
 " ในแง่ของการคิด Idea อนัหนึ่งอาจจะคิดในรูปแบบของ Information อีกอนัอาจจะท าแบบ 
Entertainment มากขึน้ เพ่ือให้สนกุ เจง๋ ต้อง Share!! " 
 " ในแง่ของการคิด Idea อนัหนึ่งอาจจะคิดในรูปแบบของ Information อีกอนัอาจจะท าแบบ 
Entertainment มากขึน้ เพ่ือให้สนกุ เจง๋ ต้อง Share!! " 

" ต้องรักในอาชีพนี ้ต้องอดทนกับมันหน่อย เหมือนกับเป็นงานศิลป์ท่ีถูก Pressure จาก
บางสิ่งบางอยา่งอยู ่" 
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คุณสหธรรม พันธ์ุภกัดี 
ต าแหน่ง Senior Art Director 

บริษัท Socius Co.,Ltd  ประสบการณ์ท างาน  10   ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
MAZDA 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

" เราต้องผอ่นคลายสบาย ๆ คดิไมอ่อกก็หยดุคดิ ไปเดนิเลน่ เดี๋ยวมนัก็มาเอง " 
 

" อะไรต่าง ๆ ท่ีท าในโลกนีท้ ากันมาเยอะมากแล้ว มันก็ต้องซ า้อยู่อย่างนัน้แหละ แต่มัน
ต้องมี Execution ใหม ่ๆ ขึน้มา " 
 " ขัน้ตอนจุดเร่ิมต้นส าคญัสุด ถ้าเราไม่เข้าใจ Brief น ามาต่อให้สวยหรูมนัก็ผิด เอามานัง่ให้
ตกตะกอน แล้วก็ท าความเข้าใจ " 
 " เราต้องรู้พฤติกรรมว่าคนกลุ่มนัน้ท าอะไรอยู่ในวนั ๆ หนึ่งท่ีเค้าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์
หรือมือถือ " 
 " ตอนเลือกงานก็เอามา Weight น า้หนักว่าอนัไหนดีกว่า ตอบโจทย์มากกว่า งานแต่ละงาน
มนัก็มีข้อดีข้อเสียของมนั " 
 " ความส าเร็จมนัขึน้อยู่กับ Objective ถ้าจะสร้าง Awareness ผู้บริโภครับรู้ก็โอเค แต่ถ้าจะ
สร้างยอดขายก็ดท่ีูยอดขายเลย " 
 " Idea ท่ีดีต้องมาจาก Insight ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า ถ้าเราดึง Insight มันจะไม่ใช่แค่
ผ่านไป มนัจะได้สมัผสัหวัใจเค้า ...Message ท่ีลกูค้าต้องการให้ลงมนัเยอะ ไม่สามารถยดัไปวาง
ในงานเดียวกันได้ มันดูมั่วซั่วไปหมด ...Budget ก็เป็นส่วนหนึ่ง มันก็ยากท่ีจะบริหาร ถ้าเงินมัน
น้อย  " 
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คุณเกียรตศัิกดิ์ คีตะภวูนนท์ 
ต าแหน่ง Senior Copy Writer 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 12 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
NESCAFE RED CUP MACHINE, TEFAL, CITIBANK, KRUNGTHAI - AXA  

 
Award: 

2006 Adman Award:1 Silver and 2 Bronze (Local Thailand Awards) 

2007 B.A.D. Award : 3 Finalists from 2007 (Local Thailand Awards) 

2008 Cannes Lion Award : 1 Shortlist   

B.A.D Award :1 Finalist (Local Thailand Awards) 

2009 Asia AdFest: 1 Bronze  

Spike’s Award:2 Golds 

2010 Cannes Lion Award: 1 Bronze  

Asia Adfest:1 Bronze  

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited 
 
" มนัต่างกนันะ คือ TV เป็น Mass Media ถ้าเราอยากได้กลุ่มเป้าหมายเป็นแม่บ้าน เราก็

ไปลงช่วงกลางวนั หรือถ้าเราอยากได้ Mass มาก ๆ เราก็ไปลงช่วงข่าวหรือละคร แต่ออนไลน์มัน
ไมไ่ด้จ ากดั Target ตรงนัน้แล้ว มนัจะเป็นใครก็ได้มากดดหูรือแม้แตก่ลุม่เป้าหมายเราอาจจะไมก่ด
ดก็ูได้ ออนไลน์อาจจะต้องพึง่บางอยา่งท่ีมนั Gap attention ก่อน " 

"ออนไลน์มันไม่ได้แบ่งตาม Target ตามอายุอีกต่อไปแล้ว หรือฐานะอีกต่อไปแล้ว 
ออนไลน์มีเดียแบง่ Target ตามความสนใจ " 

" ออนไลน์มีเดีย เราไมรู้่เลยว่าเค้าเป็นใคร เรารู้แตว่า่เค้าสนใจเร่ืองอะไร " 
" หลกั ๆ มาจาก Brief ก่อน " 
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" อย่างน้อยเราจะต้องรู้ว่าใน Category มนัมีอะไรท่ีถูกท าไปแล้วบ้าง อย่างน้อยเราก็ต้อง
ไม่ซ า้เค้า อย่างน้อยเราก็ต้อง Top up ให้มากกว่าเค้าท่ีเค้าท ามา เราจะไม่ล้าหลงั หรือว่าเก่ากว่า 
หรือวา่ Benefit น้อยกวา่แน ่ๆ เพราะวา่ทกุอยา่งจะต้องเดนิหน้า " 

" รู้ Brief เราก่อนชัดเจน รู้จักโปรดักให้ชัดเจน รู้คู่แข่ง เราจะได้ท าไม่ซ า้ และต้องเข้าใจ 
consumer ด้วยวา่เราพดูกบัใครอยู ่" 

" อย่างพ่ีเป็น copy จะเน้นไปที่ค าหรือความคิดเราก่อน ท่ีจะเป็นภาพมากกว่า concept หรือวิธีพูด 

สว่นใหญ่จะเขียนเยอะ ๆ หรือไมก็่หา Insight " 
 " ส่วนใหญ่ account ท่ีเราท าอยู่ มันอยู่ภายใต้ global ซะเป็นส่วนใหญ่ อย่าง Regional 
เราก็ต้อง follow ซะเยอะ การท่ีจะคิดอะไรใหม่ ๆ ก็จะเป็นไปได้ยาก แต่มันก็จะมีลูกค้า Local ท่ี
เค้าพร้อมจะท าไรบ้า ๆ ใหม่ ๆ เพ่ืจะแย่งแชร์ ความสนใจ awareness บางอย่าง ซึ่งอย่างนีม้นัจะ
ไปได้ไกลกวา่ คดิได้บ้าคลัง่กวา่ " 
 " สินค้านัน้ ๆ มันเหมาะกับอะไร หรือบางที Art di กับ Copy อาจจะไม่น่าสนใจก็ได้ 
อาจจะเป็นแคเ่ทคนิคบางอย่างก็ได้ บางครัง้อาจจะเป็นเร่ืองง่าย ๆ ท่ีเค้าสนใจมากกวา่ ก็ขึน้อยู่กบั
โปรดกัและสถานการณ์ แตส่ดุท้าย message ท่ีส่ือออกไปมนัส าคญัมากกวา่ พอดงูานนีจ้บออกไป
take out มนัได้อะไรกบัคนด ู" 
 " เราต้องคิดเผ่ือ Content บางอย่าง หรือ Key Visual บางอย่าง หรืออะไรบางอย่างท่ีจะ
พาไปลิง้กัน หนงัท่ีถ่ายเผ่ือมีความยาวมากกว่า ก็ไปออนแอร์บนออนไลด์ได้ และมันพูดได้รู้เร่ือง
มากกวา่ " 
 " จริง ๆ BEP เป็นขัน้ตอนท่ีฝร่ังเค้าแนะน ามา แต่เมืองไทยยงัไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่อย่าง
น้อยมนัก็เป็นจุดเร่ิมต้น คือเมืองนอกมนัเวิร์คขัน้ตอนมนัเข้มข้นจริง ๆ ประชุมกันเป็นวนั ๆ เพ่ือได้
สิ่งท่ีดีท่ีสุด แต่ว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่ถนดักับการท าแบบนีม้าก เลยได้อะไรท่ีไม่เป็นชิน้เป็นอัน 
หรือได้อะไรท่ีเป็นกลาง ๆ ไมส่ดุทาง " 
 " ข้อจ ากดัเยอะแยะไปหมดตอนมาคยุ มนัมีเร่ืองของ budget มาเป็นกรอบในการคิดงาน 
แมก่ระทัง่ Branding ก็อย่างนงึ ก็เลยคิดงานไมห่ลากหลายมากนกั " 
 " ต้องพลิกแพลงอะไรได้ คือเห็นอย่างนึงก็คิดได้อีก 108 จริง ๆ Creativity คือการเอาสิ่ง
เดิม ๆ มาเล่าใหม่ หรือผนวกสิ่งท่ีมนัมีอยู่แล้ว ทุกอย่างในโลกมนัมีอยู่แล้ว มนัแคเ่อาอะไรมาบวก
กบัอะไร แล้วมนัเป็น Combination ท่ีน่าสนใจขึน้ และต้องมีข้อมูลสิน้ชกัในหวัเยอะ อะไรท่ีจะมา
ผสมกนัได้ " 
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 " เอา Brief มานัง่เคลียร์ให้ละเอียดก่อน หรือมีอะไรท่ีไม่อยู่ใน Brief มัย้ เช่น สิ่งท่ีลูกค้ามี
ในใจ อารมณ์ ตลาด หรือสิ่งท่ีเออีเห็นลกูค้าไม่เห็น ก็แล้วแต ่สิ่งท่ีเรารู้สึกมา สิง่ท่ีเราเข้าใจถกูต้อง
มัย้ " 
 " แล้วก็มานั่งคิดเลย ถ้าสมัยก่อนก็จะมีสูตร ก็เหมือน 101 เลย คือ 1. ภาพ+ภาพ 2.
ภาพ+Copy 3. เอาน่ีไปบวกนัน้ หรือลองเอาโปรดกัไปอยู่ผิดท่ีผิดทาง ท าเร่ืองเล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่ 
ท าเร่ืองใหญ่ให้เป็นเร่ืองเล็ก อะไรพวกเน่ีย" 
 " ส่วนใหญ่มาจากความรู้สึก พอประสบการณ์ประมาณนึง แล้วเราก็จะรู้ว่า brief 
ประมาณนี ้จะประมาณนี ้มนัจะผลกัดนัให้เราคดิยงัไง " 
 " พ่ีจะคิดงานจากประเด็นหรือจุดพูด เช่น ผงซกัฟอก จะบอกว่าซกัสะอาด มนัก็คือเบสิค 
เพราะทกุคนก็พดูก็บอกว่า สะอาดจนคณุไม่ต้องกงัวลเร่ืองการซกั บวกอะไรเข้าไปอย่าง หรือถ้ามี
คนคิดแล้วเราจะบิดยงัไงให้มนัใหม่ขึน้ ไกลขึน้ ใหญ่ขึน้ น่าสนใจขึน้ ลองลิสมาเยอะๆ แล้วดวู่าอนั
ไหนเป็นไอเดียตอ่ได้ " 
 " เอา Line มาคุยกันก่อนว่าจะพูดอะไร ประมาณไหน คนนึงอาจจะมีภาพมา อีกคน
อาจจะมีค ามา แล้วท าตามหน้าท่ีต่อ อาจจะได้อะไรมาก้อนนึง แล้วมาคยุกนั แล้วเช็คกันว่าเคยมี
มารึยงั หรือบดิไอเดียได้มัย้ " 
 " ส่วนใหญ่ต้องไม่ซ า้ สองคือต้องใหม่ ดีไม่ดีไม่รู้ เล่าเร่ืองให้มนัใหม่ คืออย่างน้อยยิงมาให้
ถกูทางหนอ่ย " 
 " Big Idea ท่ีดีควรจะท างานได้ทุกส่ือ เล่นได้กับทุกอย่าง และควรจะสัน้ เข้าใจง่าย และ
จริง !! " 
 " Brief เพราะ Brief มนัคือต้นทาง ถ้า Brief มาแบบไม่แข็งแรง มาแบบไมท่ าการบ้าน เรารู้
ว่า Brief ไม่ท าการบ้าน คิดน้อยมาก เราก็จะรู้สึกว่าท างานยากเหลือเกิน ถ้าไม่ได้มีความใหม่ จุด
ขายเดมิ ๆ ไมไ่ด้เลา่อะไรท่ีเราไมไ่ด้ท าไรได้มาก หรือวา่กว้างจนกว้างไป " 
 " เวลา เราไมส่ามารถผลิตงานทกุวนั แล้วมนัดีทกุวนัหรอก มนัเป็นไปได้ยาก ซึ่งมนัก็ท าให้
เราหงุดหงิด เรารู้ถ้าเราขายไปแล้วมนัผ่าน เราก็จะไม่เต็มใจท่ีจะท ามนัร้อยเปอร์เซ็นหรอก หรือไม่
อยา่งน้อยเราจะรู้วา่มีทางท่ีดีกวา่ ถ้าได้เวลาอีกซกัหนอ่ย มนัมีทางท่ีจะไป เสียดายตรงนี ้ " 
 " Budget บางทีเราบอกว่า ดว่น ดี ถกู มนัต้องเลือก 2 อนัอ่ะ เด๋ียวนีม้นัต้องมาด้วยกนั มนั
ก็ยากอะ่ " 
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 " เราจะไม่รู้ว่าอันไหนประสบความส าเร็จ อย่างน้อยถ้าเราอยู่บน brief แล้วเราทุกคน 
agree ว่าเป็น brief ท่ีดี แล้วเราตอบ Brief ได้ พ่ีเช่ือว่าอย่างน้อยมนัก็เกิน 50% ล่ะ มนัก็ท าหน้าท่ี
ของมนัและ ท่ีนีม้นัก็เป็นเร่ืองของตลาด แล้วก็โชคชะตาและ " 
 " พ่ีไม่ค่อยเช่ือ Research เท่าไหร่ ถึงแม้การท างาน Research เป็น process นึงในการ
ท างานนะ แตพ่ี่ว่า Research เป็นกลุ่มคนกลุ่มนึงถกูบงัคบัให้มาพดูอะไรท่ีเค้าท่ีจะไม่ได้คิดจะพูด
ในชีวิต ใคร อยู ่ๆ จบัมานัง่พดู Research มนัจะมี Error เวลามีใครซกัคนน า ก็จะมีคนท่ีตาม " 
 " Research ก็มีหน้าท่ีของมนัอยุแ่ล้ว แตจ่ะไมล่งมาในแง่ถึงของไอเดีย มนัอาจจะดีใน
ระดบัของการท าวิจยัตวัสินค้ามากกว่า " 
 " อีกหน่อยส่ือดิจิทลัอาจจะมีความส าคญัมากกว่า เพราะว่าออนไลน์อย่างน้อย ๆ มนัวดั
ได้ และท่ีส าคญัไม่มีค่ามีเดีย อย่างน้อยแค่เรียกยอดวิว สิ่งท่ีเราท าอยู่มันมีค่าจุกจิกมันเยอะ ถ้า
เทียบกบัออนไลน์ คดิแบบวา่บางทีเราไปจ้างเพจนงึมีคนเป็นล้าน แล้วให้เค้าฟ๊ีด มนัยงัเร็วซะกวา่ " 
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คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์ 
ต าแหน่ง Art Director 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 3 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
NESTLE' (THAI) : NESCAFE, BEAR BRANDS, MINERE, NESTLE PURE LIFE, 

MINUTE MAID 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited 

 
“ ส่ือดิจิทลัต้อง Interact กบัคนดมูากกว่า อย่าง TVC พูดไปในวงกว้าง แต่เวลาพูดในส่ือ

ดจิิทลัมนัพดูกบัคน ๆ เดียว วิธีการคดิหรือการท่ีจะท าให้ดงึดดู มนัคอ่นข้างตา่งกนั ” 
“ เราต้องดเูยอะ ๆ เค้าท าไรมาบ้าง ก็เหมือน Copy แล้วพฒันา Copy and Develop ก็คือ

ดงึไอเดียมาผสม แล้วพฒันาให้ดีขึน้ หรือพฒันาให้เข้ากบักลุม่เป้าหมายท่ีเราจะส่ือมากขึน้ ” 
“ คดิเหมือนอารมณ์ 360 องศา ทกุ ๆ ส่ือ ” 
“ Core Idea หรือ Key Message ควรจะมีแค่แกนหลกัแกนเดียว แล้วคอ่ยแตกออกไปจะ

ง่ายกวา่ ตามวิธีการของส่ือ ” 
“ ดเูยอะ ช่างสงัเกต รู้จกัท่ีจะหาประเด็นมาพูด ตรงนีส้ าคญั เพราะว่าการจบัประเด็นมา

พดูมาส่ือสารเป็นสิ่งส าคญั ” 
“ ส่ือออนไลน์ อ่านหนังสือ ออกไปพบผู้ คน หาความรู้ใส่ตัวเพิ่ม ออกไปพบผู้ คนเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น บางทีความคิดเราอย่างเดียวอาจจะไม่โอเค แต่ถ้าเกิดได้ไปปรับเปล่ียน
แชร์ อาจจะได้มมุมองใหม ่ๆ ไมเ่คยมองมาก่อน ” 

“ หาประเด็น What to Say จนไปถึง How to Say ก็คือว่าเราจะพดูเร่ืองอะไร และพดูยงัไง 
ท่ีสดุของการท าโฆษณาคือประเด็นท่ีจะพดู พวก Key Message ” 

“ อารมณ์เหมือนยิงกนัอะ่ มนัจะมีจดุอ่อนตรงนีรึ้เปลา่ ตา่งคนตา่งพยายามหามมุไม่ได้คิด
เหมือนกนั พยายามหาเหตผุลให้มนัมากท่ีสดุ ” 
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“ ตวัวดัจริง ๆ เด๋ียวนีก็้ส่ือออนไลน์ กระแส เดี๋ยวนีก็้มีกระทู้  พนัทิป ถ้าคนเค้าหยบัของเรา
มาพดู แสดงวา่มนัต้องมีประเดน็อะไรและ ” 

“ แตล่ะสินค้าก็จะมี พวก CI ข้อก าหนดของมนัอยู่แล้ว หรือแบบบางทีลกูค้าก็แบบไม่กล้า 
Think out of the box. ไม่กล้าท่ีจะหลุดออกไปจากภาพเดิม ๆ ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรใน
งานซกัเทา่ไหร่ เค้าอาจจะกลวัเด๋ียวมนัจะไม ่Delivery Message รึเปลา่” 

“ ปัจจยัเร่ืองของ Budget มาเก่ียวข้อง น่ีก็เป็นสิ่งส าคญั ” 
“ เพราะว่าดิจิทลัคนมนัเลือกได้จะดหูรือไม่ด ูถ้า Visual มนั Impact จริง ๆ คนมนัก็ต้องด ู

เพราะวา่ Visual มนัจะชว่ยกระตุ้น Copy เอง คนมนัดแูปปเดียว สนใจไมส่นใจตรงนัน้เลย ” 
“ อยากรู้ว่าตอนนีผู้้บริโภค เค้ามีทิศทางในการรับส่ือยงัไง เราจะได้รู้ว่าจะท าส่ือไหน และ

ปัจจยัอะไรเป็นตวัท่ีท าให้เค้าซือ้สินค้าหรือใช้บริการ จะชว่ยให้เรามีท่ีมาท่ีไป หรือว่าพวกเทรนด์ขอ
ตลาด ” 

“ ดเูยอะ ๆ ดอูะไรก็ได้ ในหวัจะสต๊อกเข้าไป แบบลองท าตรงนีดี้กว่าเปล่า ลองท าอย่างนีดี้กว่า
เปลา่” 

“ บางทีเรารู้อยู่แล้ว ต่อให้มันดีจริง มันก็จะมีปัญหาเร่ือง Budget อยู่ดี เด๋ียวนีเ้ป็นเร่ือง
ของการลงทนุหมดแล้ว ” 

“ Brief ตัง้แตแ่รกส าคญัท่ีสดุ ” 
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คุณรวนิ จริะกรานนท์ 
ต าแหน่ง Art Director 

บริษัท iPublicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 6 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
AXA, CHIVAS REGAL, ABSOLUTE, NOKSCOOT 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท iPublicis (Thailand) Limited 

 
 "Content บนดิจิทลั มนัต้อง Related มากกว่าบน Above เหมือนกบัว่าสิ่งท่ีคนดจูะสนใจ 
ให้ความสนใจอะไรอยู ่แล้วเอาตรงนัน้มาคดิตอ่ " 
 " งานดิจิทัลมาได้หลายแบบ อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หรือว่าดึงไอเดียท่ีคนเค้า
สนใจแล้วมา Twist นิดนงึ คนท าดจิิทลัต้องตาม Trend อะไรเยอะ ๆ หนอ่ย "  
 " ดิจิทัลช่วงแรกก็ฮิตท า Application แล้วพอเลิกฮิตก็กลายมาเป็น Viral เป็น Episode 
ตอนหลงั ๆ ก็กลายเป็น Facebook Content เหมือนคนตอนนีพ้ยายามดดูด้วย Content " 
 " งานท่ีดีต้องเข้าถึงตวั User ได้ง่าย และต้องไม่ใช่การยดัเยียดแบบโฆษณาให้เค้า เพราะ
เหมือนกบัว่ามีสิ่งท่ีจะเปล่ียนให้เค้าไปดอูย่างอ่ืนได้เยอะ งานท่ีดีท ายงัไงก็ได้ให้เค้าดจูนจบ และก็ 
Get Message เร็ว " 
 " ส่วนใหญ่ท่ีจะตามคนท่ีเล่นดิจิทัลเค้าชอบอะไร อย่างสมัยนีช้อบ Selfie หรือคนชอบ
โพสต์ Hastag เทห์่ ๆ มาอยูใ่นไอเดียด้วยก็จะดี เพราะถ้าเราไมด่งึสิ่งพวกนีม้าเค้าก็ไมส่นใจ " 
 " พ่ีชอบคิดจาก Insight ก่อน ว่าคนพวกนีช้อบท าอะไร เล่นอะไร แล้วค่อยหาวิธีไหนท่ีจะ
เอา Product เข้าไปโดยท่ีไมย่ดัเยียดเค้าอะ่ " 
 " จริง ๆ มนัส าคญัทัง้คู่ แล้วแต่ว่ามีเดียอะไร อย่าง Facebook Page Copy ก็ส าคญักว่า
อยูแ่ล้ว แตส่ื่ออยา่งอ่ืน อยา่ง Instagram Copy ก็อาจจะไมส่ าคญัเทา่ Visual ก็ได้ " 
 " ถ้าสมัยเม่ือก่อนอาจจะต้องรู้เร่ือง Technical บ้าง แต่สมัยนีแ้ค่สนใจเร่ือง Trend อะไร
ใหม ่ๆ มา พอมีอะไรออกมาต้องรู้เร่ืองพวกนีเ้ยอะ ๆ วา่มี Platform อะไรออกมาแล้วบ้าง " 
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 " ไอเดียท่ีดีมนัก็ต้องใหม่แหละ แตบ่างทีมนัยากท่ีไอเดียใหม่ มนัยากท่ีไอเดียใหม่แล้วคน
จะสนใจ มนัใหม่มนัได้แต ่Creative ชอบไง แต ่User จริง ๆ อ่ะชอบรึเปล่า ไอเดียท่ีมนัดีจริง ๆ มนั
ต้องทัง้ใหม ่และ Consumer ต้องสนใจ " 
 " ธรรมดาแล้วส่วนใหญ่เวลา Brief งานดิจิทัล เค้าจะไม่คิดเผ่ือAboveบางเจ้าเวลาเค้า 
Brief ส่วนใหญ่จะเอา Above เป็นหลัก แต่บางเจ้าเค้าก็มีกลยุทธ์แบบว่า Above ก็พูดทางนึง 
ดจิิทลัก็พดูทางนงึ บางอยา่งดจิิทลัมนัพดูได้ลกึกวา่ " 
 " จริง ๆ พ่ีว่าก็คล้าย ๆ กัน ก็คือเวลาได้ Brief มาจากลูกค้า พวก Strategic Planner เค้า
จะคดิมาระดบันึงก่อน บางที Planner เค้าก็จะคิดมาช่วยพวกพ่ีคดิ เค้าจะเห็นภาพมากกวา่ไปทาง
ไหนดี แล้วพ่ีคอ่ยคดิไอเดีย แตบ่างทีมนัก็ Flexible " 
 " แตล่ะคนมีไอเดียท่ีแตกตา่งกนั สมมติลองติดกนัมาคนละสองทางนะ แล้วเด๋ียวมาเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแล้วค่อยขาย เพราะว่าไอเดียมนัไม่จ าเป็นต้องแยกอยู่แล้วว่าเป็น Copy หรือว่า
เป็น Art " 
 " ครัง้แรกเลยพ่ีจะยดึจากตวัเองก่อน เพราะวา่จริง ๆ แล้วคนท าดจิิทลัต้องเป็นคนเล่นอะไร
แบบนีม้ากพอสมควร ถ้าเกิดเราคิดว่าเราท าแบบนีอ้อกมา แล้วเราเล่นกนัมัย้ แตถ้่ายัง เออ่ ๆ อ่ะ ๆ 
อนันัน้ตดัทิง้ได้เลย แสดงวา่มนัยงัไมแ่ข็งพอและ แล้วก็ไปลองถามคนอ่ืนถ้าประมาณนีจ้ะเลน่มัย้ " 
 " ไอเดียดิจิทัลเหมือนกับว่า เด๋ียวนีเ้ร้าต้องการให้ Consumer มา Engaged กับเราได้
เยอะ ๆ บนโลกดจิิทลัมนัพดูทางเดียวมนัคอ่นข้างล าบาก แตก็่แล้วแตช่ิน้งานด้วยนะ อย่าง Viral ก็
เหมือนพดูในทางของเรา มนัก็มีวิธีท่ีเอา Content ไป Spin ให้เป็น Viral ได้จริง ๆ  " 
 " ในเร่ืองของตวัเลข ดจิิทลัตวั KPI มนัตวัเลขคอ่นข้างเป๊ะ และตวัเลขทกุอย่างมนัวดัได้ มนั
ท าให้เหมือนกับว่าบางทีลูกค้าจะยิงเราได้ ว่าท าได้แบบนีจ้ริงรึเปล่า พอทุกอนัเป็น KPI เราจะคิด
แหวกมากไมไ่ด้ เพราะเดี๋ยว KPI ไมไ่ด้ บางทีเราก็ต้องคดิให้ได้ตาม KPI " 
 " Technical บางทีเราคดิเหมือนล า้ แตเ่ราไมแ่นใ่จวา่ท าได้จริงรึเปลา่ "  
 " อาจจะวดัแคต่ามคนท่ีพดูถึงงานของเรา มนัไมใ่ชต่วัเลข ใครดนัก็ได้ บางทีมนัก็ซือ้ได้ " 
 " พวกบทความ การท า Research บางทีก็เอามาเป็น Insight ได้ มันเหมือนเป็นตัว 
Support ไอเดียเราได้  วา่เราไมไ่ด้มโน " 
 " เวลาพ่ีหาไอเดีย พ่ีออกไปนั่งดู นั่งอ่าน ดูในคอมว่าอะไรยังไง เพราะทุกอย่างมันเป็น
ไอเดียได้หมด สิ่งรอบตวัเรา " 
 " ในเม่ือดจิิทลัมนัจบั Target ไมไ่ด้ทกุกลุม่ แต ่Above มนัจบัได้หมดไง " 
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คุณคีตา บุญยพาณิช 
ต าแหน่ง Copy Writer 

บริษัท iPublicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 8 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
AXA, CHIVAS REGAL, ABSOLUTE, NOKSCOOT 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท iPublicis (Thailand) Limited 

 

 " ตรงนีต้้องคิดองค์รวมทัง้หมด ไป Social Media ไป Campaign มนัจะมองได้หลายทาง 
ต้องคิดกว้างไว้ก่อน มนัจะคิดเอาไปเล่นยงัไงกับผู้คน มนัวิ่งเข้าไปหาคนมากกว่า ตวัอินเตอร์เน็ต
คอ่นข้างไปได้ไกลกวา่ ตรงนีจ้ะอยูไ่ปได้เร่ือย ๆ " 
 " เดี๋ยวนีค้นอยูห่น้าจอคอมพิวเตอร์มากกวา่อยูห่น้าทีวี " 
 " เราจะตอบสนองลูกค้ายังไง แต่มันแตกออกมาเป็น 1A 1B คือมนัตอบสนองยงัไง และ
เราจะเลน่กบัผู้คนยงัไง เอาสองทางนีม้า Merge กนั " 
 " เค้าคดิกนัมาแล้ววา่ ถ้าลกูค้าได้มี Activity กบัเรามนัจะสนกุกวา่ให้ลกูค้าดเูฉย ๆ " 
 " ดจิิทลัท าออกไปต้องรู้วา่ท าได้อะไร แล้วจะได้อะไรกลบัมา " 
 " กลุ่มเป้าหมายเราไม่ใช่อยู่แค่หน้าจอทีวี แต่กลุ่มเป้าหมายเราคือคนท่ีติดตามกระแส 
Social Network หรือตามกระแสสงัคม เพราะว่าผู้คนสมยัใหม่ไม่อยากจะตกเทรนด์ สิ่งนีม้นัน่าจะ
ตอบโจทย์ได้ดีกวา่ " 
 " เราต้องรู้ Mechanicsรู้ว่า Social Media มีอะไรบ้าง ยอดคนท่ีมาเสิร์ซท่ีไหนได้มากท่ีสุด 
เราต้องตามให้ทนั แล้วมนัก็มีทัง้ Application Block Website มีเยอะแยะไปหมด มนัมองได้กว้าง
กวา่เยอะ " 
 " เข้ามาสู่ Creative Idea แล้วมานั่ง Brainstorm กัน กว่าจะได้ในสิ่งท่ีมีอยู่ มันผ่านการ
ปวดหวัมาเยอะ ก็คดิไปหลายทาง พออนัไหนท่ีหว่ย ๆ ก็ตกไปละ กวา่จะได้คอ่นข้างเหน่ือย " 

 " มาสู่ Mechanics จะใช้อะไรดี จะใช้ VDO Clips หรือรูปภาพ ก็มี Strategic ว่ารูปภาพ
บน Facebook กระแสมนัตกลงเร่ือย ๆ คนจะด ูVDO มากกว่า แล้วบน YOUTUBE VDO ก็ตกลง
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เร่ือย ๆ เด๋ียวนีไ้ปโพสลงในหน้าเพจและ เราต้องตามอนัไหนก าลงัมา หรือมีข้อกฏหมายอะไรท่ีห้าม
ไมใ่ห้มี " 
 " เวลาท่ีมา Brainstorm ก็จะมีหลายฝ่ายมาคุย Planner AE ซึ่งตรงนัน้เค้าจะรู้เก่ียวกับ
ลกูค้าและ Marketing ท่ีซือ้ขายกบัฝ่ัง Social " 
 " พอรับบรีฟ ต่างฝ่ายต่างไปคุยกัน Creative ก็ไปคุยกัน อันไหนคือ Insight อันไหนจะ
เวิร์ค Creative Idea ว่าไง ฝ่ังนู้นก็ไปดใูนเร่ืองของกระแสแบบไหนจะมา แล้วก็เอามารวมกัน พอ
เสร็จแล้วก็ได้เป็นก้อนกลม ๆ มาปัน้ ๆ อีกซกัหนอ่ย แล้วไปขายลกูค้า " 
 " คือไปแต่ละครัง้เราต้องมีประมาณ 2 เพ่ือให้เค้ามีทางเลือก หรือถ้าทางไหนมนัดีอยู่แล้ว 
ก็มาสร้าง Options ให้เค้าเลือกบ้าง " 
 " เราต้องหา Option ให้เค้า แตก็่ต้องแสดงจดุยืนวา่อนันีม้นัเวิร์ค แตว่่าก็เสนอเหตผุลให้มา
เตมิเตม็วา่มนัเวิร์คยงัไง " 
 " การถกูพดูถึง การถกูแชร์ตอ่ การพดูถึงบนโลกอย่างนีม้นัคือยอดด ูยอดเล่น บางท่ียอดดู
ก็เยอะ แตย่อดเลน่ไมมี่ บางทีเราคดิอะไรผิดรึเปลา่ ถึงไมเ่วิร์ค " 
 " เวลาท่ีคิดงานเค้าคิดเป็นภาพมากกว่า ตวัหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของมนั ภาพก็เป็นส่วน
หนึ่งของตวัหนงัสือ ทกุอย่างมนัเป็นก้อน ๆ ไปด้วยกนั เราจินตนาการว่าผู้คนยงัไง เวลาคิดเราคิด
จาก Situation มากกวา่ สถานการณ์ท่ีเราอยากให้มนัเกิดขึน้ อยากให้คนพดูอะไร นา่จะวดัได้ " 
 " ลกูค้าเวลาท่ีมีโปรเจคกบัเรา บางเจ้าก็แพลนมาทัง้ปี ของแบบนีม้นัมาไวไปไว แปปเด๋ียว
มีเร่ืองอ่ืนมา ก็เลน่อยา่งอ่ืนและ " 
 " มนัน่าจะเป็นสิ่งท่ีผู้คนจบัต้องได้ เหมือนพูดกบัผู้คนท่ีสามารถรับรู้และท าได้ มนัคือสิ่งท่ี
ประสบความส าเร็จนะ " 
 " พ่ีมีวิธีคิดอยู่อย่างนึง ถ้าเราพยายามคิด ย่ิงคิดไม่ออก ตราบใดท่ีเรายงัคิดไม่ออก แสดง
ว่าข้อมูลเราน้อยไป หรือว่าบรรยากาศการคิดมนัน้อยไป เราต้องไปดหูนงั ฟังเพลง หรือไปคยุกับ
คนอ่ืน กลุม่เป้าหมาย " 
 " ต้องไปหาข้อมูล ไปดูโลกบ้าง เราได้งานมากเราอาจจะไม่มีข้อมูลไรมากมาย ก็ต้อง
ออกไปหา ไปด ูมาตอ่ยอด ไมใ่ชก่ารนัง่เฉย ๆ พริว้ ๆ แล้วจะออกมา " 
 " มีคนพดูวา่มนัไม่มีของใหม่ ของท่ีเค้าคดิ ๆ กนัมนัก็โอเค เป็น Source ท่ีดี การศกึษาจาก
งานคนอ่ืนเป็นเร่ืองท่ีดีและส าคญัมาก แตว่่าเรามาปรับอะไรนิดหน่อยให้เข้ากับโปรดกั ผู้คน แล้ว
ท าออกมาให้มนัใหม ่" 
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 " เป็นคนใฝ่รู้ อ่านหนงัสือดหูนงั เปิดหเูปิดตา ไม่ใช่อีโก้จดั ต้องฟังหลายอย่าง คือความคิด
ไปอยูใ่นสมองคนนู้นคนน่ีก็ได้ แตส่ิ่งท่ีเราต้องการคืองานท่ีดีท่ีสดุแคน่ัน้แหละ " 
 " โดยเฉพาะงานความคดิเป็นงานท่ีหามาตราวดัยาก " 
 " แต่ละฝ่ังมีโจทย์ท่ีให้ตอบต่างกัน อย่างฝ่ังดิจิทัลคือท าให้ผู้คนได้ลิม้ลองกับมัน หรือได้
เสพกบัมนัอย่างเป็นเนือ้หนงัจริง ๆ อย่างฝ่ัง TVC เค้าก็ท าในสิ่งท่ีเวิร์ค สวย สนุทรียศาสตร์ มนัคน
ละอยา่งกนั " 
 " ความเป็นไปได้ เช่นอยากท า Banner ให้คนได้กลิ่น จะท าได้มัย้ แต่มันท าไม่ได้ หรือ
ลองใช้ภาพท่ีแทนสิ่งนัน้ แล้วระลกึไปถึงความทรงจ า บางอยา่งมนัไม่เวิร์คเราก็จ้องจ าใจ แตถ้่ามนั
ไปอยูโ่ปรดกัใหม ่ๆ ก็อาจจะเวิร์ค " 
 " ถ้าเรารู้สกึไมเ่วิร์ค คนอ่ืนก็จะไมรู้่สกึไปด้วย ถ้ามนัไมเ่วิร์คก็ต้องคดิใหม ่" 
 " มันก็ต้องใช้ แต่คงไม่ได้ดูงานทีสิสขนาดนัน้ แต่เราสามารถเรา Fact ตรงนัน้มาเป็น
ฐานข้อมลูได้ การได้หาข้อมลูกบัสถานการณ์พืน้จริงมนันา่จะมีประโยชน์มากกวา่ " 
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คุณพรพมิล เลิศวงศ์วีรชัย 
ต าแหน่ง Copy Writer 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 6 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
NESTLE' (THAI) : BEAR BRANDS, MAGGI, NESTLE PURE LIFE, COFFEEMATE, 

DRYPERS, CHUPA CHUPS  

 

บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 
สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited 

 

 " ยิ่งถ้าท าแบรนด์ Regional ยิ่งไปกนัใหญ่ เพราะว่ามี Bible เยอะมาก เพราะว่าต้องแบบ
ให้เหมือนกนัทกุประเทศ " 
 " การท่ีส่ือออนไลน์มนัจะดี มนัต้องแหวก มนัต้องแปลก ต้อง Viral " 
 " ภายใต้ Campaign เดียวกันมันท าอะไรก็ได้ แต่สุดท้าย Message นีต้้องออก ด้วยวิธี
อะไรก็ได้ " 
 " ออนไลน์ Target มนัไม่ได้ Mass ก็เลยเหมือนไม่ต้องมานัง่กังวล ท าแบบนีค้นจะ Get รึ
เปลา่ มนัก็กงัวลระดบันงึ แตส่ดุท้าย Content มนัจะอะไรก็ได้" 
 " Brief เป็นตวัพืน้ฐาน พ่ีจะไมค่ดิอะไรแหวกโดยท่ีไมด่ ูBrief " 
 " เข้าประชุม และ Brainstorm, Strategy แล้วก็มาถึงเรา พอลูกค้ามาลงส่ือเราก็ต้องมา
แตกอีกที วา่จะยงัไง " 
 " ด้วยความท่ีลกูค้าไม่เข้าใจตอนประชมุ วา่ไอเดียท่ีขายไปตอนประชมุวา่ให้แบรนด์ไปทาง
นี ้แตต่วัลกูค้าเองก็ยงัมีความคิดเก่า ๆ เป็นอะไรในใจเค้าอยูแ่ล้ว แตพ่อเราท าอะไรตามการประชมุ 
ลูกค้าก็แบบ อ้าว...มันไม่ได้เป็นอย่างท่ีคิด แต่เราก็ไม่ได้ท าตามท่ีเราคิดนะ แต่เราท าตามท่ีเรา 
Agree ไปแล้วตอนประชมุ " 
 " จะพูดเร่ืองนีย้ังไง ให้มันง่าย ให้มันสนุก บางคนจะเป็นแนวต้องท าอะไรให้มันแหวก 
น่าสนใจ ซึ่งมนัเป็น part นึงของครีเอทีฟท่ีดี แตถ้่าเค้าไม่ได้เข้าใจโจทย์ แหวกไปแล้วไม่ตอบโจทย์
ก็ไมรู้่จะแหวกไปท าไม อยา่งมากก็ได้ Attention แตค่นจะไมไ่ด้เข้าใจ Brand " 
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 " การท่ีไปตาม Marketing มากสดุท้ายก็ไม่มีอะไรใหม่ ครีเอทีฟท่ีดีเราต้องล า้ไปกวา่ลกูค้า 
แตเ่ราก็ต้องเข้าใจเค้าก่อน เพ่ือท่ีจะคดิไปอีกสเตป็นงึ " 
 " ดโูจทย์ ท าไงให้มนั Balance ระหว่างลกูค้า โดยท่ีสดุท้ายแล้วเราไม่ได้ท าลายโครงสร้าง
ของแบรนด์เค้า " 
 " ส่วนใหญ่จะปิง้แว๊บเข้ามา ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะดโูน้น ดน่ีู ดหูนงั เราต้อง Input ข้อมูล
ใสห่วัตวัเอง แล้ว Output มนัจะออกมาเยอะมาก เราจะลิง้ไปถึงอะไรได้บ้าง " 
 " เราก็จะคดิตอ่วา่จะไปทางไหนได้อีก แล้วสดุท้ายก็มานัง่คยุ ชว่ยกนัตบ แล้วเลือกท่ีดีท่ีสดุ " 
 " มนัตอบโจทย์มัย้ นา่สนใจรึเปลา่ในเชิงไอเดีย สด ใหม ่สนกุ หรือคนเห็นจะหยดุดมูัย้ " 
 " สุดท้ายแล้วลูกค้าคือคนท่ีมาตดัสิน แล้วลูกค้าเองก็จะเป็นคนท่ียิงงานดี ๆ ตก ซึ่งไม่ได้
คอมเม้นในเชิง Marketing อะไร แต่มาคอมเม้นในเชิงดีไซน์ มันล า้เส้น แต่ลูกค้าดี ๆ ก็มี เค้าแค่
มองวา่ดโูดยรวมวา่จะตอบโจทย์รึเปลา่ " 
 " ข้อจ ากัดคือต้อง Follow บางอย่างจาก Above the line ภายใต้ Concept เพราะสุดท้าย
ต้องกลบัมาอยู ่Campaign เดียวกนั " 
 " ยิ่งลิง้กบังานมาก ดิจิทลัจะดนู่าเบื่อขึน้มาทนัที มนัไม่ควรจะโฆษณาจ๋า ควรจะมีอะไรท่ี
คาดไมถ่ึงอยู ่" 
 " คือแล้วแตโ่จทย์ แล้วแต ่Marketing Objective เชน่ถ้าโจทย์มาท าไงก็ได้ให้รู้จกัแบรนด์ 
จะท า Viral แย่ๆ  โดยท่ีไมส่นใจเนือ้หาหรืออะไรก็ได้คือมนัก็ตอบโจทย์แล้ว อย่างน้อยคนท่ีไมเ่คยได้
ยินแบรนด์นีม้าก่อนก็รู้จกัแล้ว " 
 " แบรนด์ Regional เป็นแบรนด์ ท่ี มีมานาน ต้องรักษาช่ือเสียง ต้องคงเส้นคงว่า
เพราะฉะนัน้จะท าอะไรแหวกไปไมไ่ด้ มนัก็เลยคอ่นข้างนา่เบื่อ " 
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คุณอดษิฐ์ เมธยภริมย์ 
ต าแหน่ง Art Director 

บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ท างาน 2 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
SC (ASSET), S&P, CENTRAL 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2558 
 

 " ตา่งกนัท่ีเงิน ส่วนมากลกูค้าจะเอาออนไลน์มนัได้ผลเร็วแล้วเงินมนัน้อย แตก็่มีบางกลุม่ท่ี
ไมก่ล้าลงออนไลน์ เพราะถ้ามนัเจ๊งคือเจ๊งเลย " 
 " คิดจาก Brief, Concept และ Consumer คุยกับ Planner ต้องลูกค้าต้องการอะไรและ
คยุกบัใคร " 
 " ในออนไลน์ Idea Concept มันชดั แต่ในมุมลูกค้าบางทีเค้าคิดในเร่ืองว่าจะขายของได้
หรือไมไ่ด้ " 
 "ในออนไลน์ Concept ชัด แล้วก็เร็ว หมายถึงว่าช่วงนีอ้ะไรฮิต ออนไลน์ต้องมาเลย อิน
ตอนนัน้ มนัต้อง Realtime " 
 " ความคิดใหม่เลย จะไม่มีอันเก่า ถ้าเหมือนอันเก่านิดเดียวตัดออกเลย คืออาจจะไม่
เปล่ียน Concept แต ่Execution จะไมเ่หมือนกนั แตไ่อเดียต้องไมเ่หมือนอยูแ่ล้ว " 
 " ตอนแรกรับ Brief แล้วก็ไปคดิงาน เน้น Insight เราจะคดิตอ่ได้ เพราะเราก็เดาไมอ่อก " 
 " คิดงานก็คิดจาก Concept เราก็ต้องรู้โปรดกัเราคืออะไร แล้วดวูา่พิจะเป็นอะไรท่ีพอจะมี
ค าพดูไหนท่ีจะอินกบัโปรดกัและ Consumer แล้วมาคดิเป็นภาพกลายเป็น Key visual " 
 " คยุกบัทีมวา่ในมมุมองเราหรือในมมุมองของทีมเป็นอะไร ตรงตามลกูค้ารึเปลา่ " 
 " มนัจะตอ่ยอดตัง้แตโ่ปรดกั ลิง้ตอ่ไปว่าจะไปเล่นบนส่ือไหนได้บ้าง แต่โดยทัว่ไปลกูค้าจะ
ก าหนดมาอยูแ่ล้ว เพียงแตเ่ราก็แคเ่สนอในรูปแบบท่ีคิดว่ามนัเลน่ได้ตอ่ " 
 " ดูว่าตรงมัย้กับความต้องการลูกค้าหรือตรงกับโปรดักไหม ส่วนมากจะ มีให้เลือก 3 4 
Concept แตก็่นา่เสียดายบางที Concept ก็ดีก็ต้องทิง้ไป " 
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 " ลกูค้าอยากขายของ อยากได้ใหญ่ ๆ จะใส่ทุกอย่างภายในอนัเดียว จนจะกลายเป็น TV 
Direct ไอเดียมันจะหายเพราะลูกค้าจะขายของ ถ้าขายของมาก ๆ Idea มันจะหาย เราก็ต้องมี
วิธีการ Idea คนต้องสงัเกตถึงจะเห็น " 
 " เวลาคิดงาน จะเป็นงานวิจัยเพ่ือเอามาอ้างอิง ให้ข้อมูลกับมัน เหมือนเป็นแนวคิด มา 
Support งานนัน้  " 

" อยากได้เก่ียวกบั Consumer เป็นยงัไง อยากได้ Insight ของคนพวกนี"้ 
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คุณสมภพ ดอกไม้เทศ 
ต าแหน่ง Art Director 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ท างาน 10 ปี 
 

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล: 
MENTOS, BIG C 

 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 
 สถานท่ีสมัภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited 
 
 " เม่ือลูกค้า Brief มาเค้าจะมี Marketing Objective และเม่ือลูกค้า Approve Concept 
Strategy ของเรา ก็เอามาคิดเป็น Message และตอบโจทย์ให้หมด ท่ีมีก็ผลิตชิน้งานมาส่ือสารกบั
ลกูค้า " 
 " Viral ง่าย ๆ มนัก็คือการสร้างกระแสผา่น Social Network " 
 " Marketing มาเป็นหลกั แล้วย้อนมาด ูInsight ของ Consumer " 
 " วิธีการคดิสินค้าก็มีอยู ่2 อย่าง คือ ความฝันกบัความกลวั เค้าเรียกว่า Positive Thinking 
กบั Negative Thinking หมายถึงใช้แล้วดียงัไง ใช้แล้วเสียยงัไง แล้วก็มาคดิค า " 
 " งานจะดี ถ้าลกูค้าดี เพราะว่าเค้ารู้จกัดีกว่าเรา แตเ่รารู้ว่าเราจะส่ือสารยงัไง มนัเลยต้อง
ท างานร่วมกนั " 
 " ถ้าลกูค้าเข้าใจตวัเอง เข้าใจตลาด Marketing เจ๋ง แล้วก็รู้ว่าอะไรท่ีท าให้ขายดี เค้าก็จะ
บอกจดุขายเค้าวา่คืออะไร " 
 " มนัก็แตกตา่งในแง่ของ Target ก็ต้องเหมาะกบั Media " 
 " ถ้า Concept มนัแรงแล้วไปพร้อม ๆ กนัมนัก็น่าสนใจ เพราะถ้าคณุรับส่ือเยอะ รับพร้อม
กนัก็เป็นกระแส " 
 " Online มันส าคญัแน่นอน แต่ว่ามนัจะค่อย ๆ มีบทบาทตามแต่ท่ี Internet มนัเข้าถึงไป
เร่ือย ๆ " 
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 " เราเป็น Creative เราต้องมาตีความเองว่าเรามีเวลาแค่ 5 วินาทีท่ีจะอยู่กบัคนด ูในหนงั
โฆษณามนัอาจจะมีลกูล่าลกูชนในการเล่าเร่ือง แตน่ี่ 5 วิต้องเอาให้อยู่ น่ีแหละมนัเป็นข้อแตกตา่ง
ในการ Execution " 
 " ทุกอย่างมนัก็เป็นเหมือนเดิม แต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของ Media Digital แต่ละแบบ
วา่เป็นแบบไหนซึง่มนัต้องบรรจ ุCharacter ของแบรนด์เข้าไปด้วย " 
 " ต้องดวูา่จะไปเลา่กบั Online แบบไหน แตว่า่คนต้อง Touch Feeling เหมือนกนั " 
 " Insight ส าคญัท่ีสดุ คือการบอกวา่เราคยุกบัเค้า แล้วเค้าชอบท่ีเราพดูกบัเค้า "  
 " จริง ๆ Insight มนัประกอบไปด้วย สด ง่าย เก่ียว ทึ่ง สดคือไอเดียไม่เคยถูกเล่นมาก่อน 
เก่ียวคือเก่ียวกบั Product อนัท่ี 3 คือต้องเข้าใจง่าย สดุท้ายคือทึง่ คือทึง่กบั Total ทัง้หมด " 
 " ต้องไป Research ตลาดก่อน สินค้าตวันีอ้าจเคยขายมาแล้ว พูด Message นี ้คูแ่ข่งท า
อะไรอยูจ่ดุแข็งของเราโอเคอยูม่ัย้ "  
 " ขัน้ตอน 1. Marketing Objective 2. Marketing Strategy 3. Communication Objective 
4.Communication Strategy 5. What to say " 
 " เปิดรับส่ือและก็พยายามผกูเร่ือง มนัเกิดจากการสัง่สม " 
 " สด ง่าย เก่ียว ทึง่ จะใช้ตวัชีว้ดันีเ้ป็นเกณฑ์ " 
 " เม่ือไหร่ท่ีไมใ่ชที่มนะ แล้วคดิวา่ตวัเองส าคญัมนัก็ได้งานแหละ แตอ่าจจะไมใ่ชง่านท่ีดี " 
 " เวลา จะเป็นตวัก าหนดปัจจยัมากเลย เพราะมนัควบคมุไม่ได้ Budget ด้วย บางทีลกูค้า
ไมมี่เงิน ไมไ่ด้โทษลกูค้านะ แตม่นัท าให้ครีเอทีฟถกูจ ากดั " 
 " งานปัจจบุนัไมต้่องหาข้อมลูขนาดนัน้ ยกเว้นต้องหาข้อมลู Reference " 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวัตผู้ิเขียน 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาวพิชญา นิวิตานนท์ 
  
ประวัตกิารศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาเทคโนลียีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ปีท่ีส าเร็จการศกึษา พ.ศ.2553 

  
ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน ต าแหนง่ Junior Producer 

บริษัท Publicis (Thailand) Limited 
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  
 

 


	แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนา
	บทที่ 2 ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด
	บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 4 ผลการวิจัย
	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



