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ABSTRACT

Title of Thesis

Guidelines on Advertising Execution in Digital Media

Author

Miss Pitchaya Nivitanont

Degree

Master of Art (Communication Arts and Innovation)

Year

2014

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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของงานวิจัย
ตังแต่
้ อดีต มนุษย์ต้องเกี่ ยวข้ องกับการสื่อสาร เนื่องจากมนุษย์เราไม่สามารถที่จะดาเนิน
ชีวิตอยู่เพียงล าพังโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น การสื่อสารจึงเป็ นเหมื อนตัวกลางที่ เชื่อมระหว่าง
บุคคล หรื อผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ สามารถติดต่อสื่อสารหรื อสื่อความหมายกันได้ โดยผ่านสื่ อ
ดังเดิ
้ ม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จนกระทั่งปั จจุบนั เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ พัฒนาไป
อย่างมาก โดยมี เครื่ องมื อสื่ อสารที่ ทันสมัยสามารถรั บส่งข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ ว จึงท าให้ การ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว สะดวก และกว้ างขวาง เราอาจเรี ยกได้ ว่า การสื่อสารได้
ก้ าวสู่ "ยุคสื่อดิจิทลั " อย่างแท้ จริ ง คือ ยุคที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางานโดยใช้ รหัสดิจิทลั ทังวิ
้ ดีโอ เสียง
ภาพ หรื อเนื ้อหาได้ รับการเข้ ารหัสและแปลงสัญญาณเป็ นไฟล์สื่อดิจิทัล (Smith, 2013) ไม่ว่าจะ
เป็ นโทรทัศน์ดิจิทลั วิทยุออนไลน์ ดิจิตอล สื่อกลางแจ้ งที่มีการควบคุมเนื ้อหาสาระจากศูนย์บงั คับ
การเกมส์ อิ เล็ คทรอนิ คส์ หรื อแม้ แต่สื่ อที่ ใกล้ ตัวเรามากที่ สุดอย่างโทรศัพ ท์ มื อถื อที่ ใช้ กันอย่าง
แพร่หลาย (eMarketer, 2014)

ภาพที่ 1.1 กราฟแสดงจานวนผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือ
แหล่ งที่มา: eMarketer, 2014.

2
การพัฒนาของเครื่ องมือการสื่อสารที่แข่งกันทุกวันนี ้ กลายเป็ นเรื่ องที่ยากขึ ้นเรื่ อย ๆ ที่จะ
ทาให้ การสื่อสารได้ รับความสนใจจากกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ รับข่าวสารอย่างล้ นเหลืออยูแ่ ล้ ว
การก้ าวหน้ าของเครื่ องมือการสื่อสารทาให้ สื่ อไม่ใช่ผ้ คู วบคุมผู้รับสื่ออีกต่อไป แต่เป็ นสื่อเองที่ต้อง
ปรับเข้ าหาผู้รับสื่อมากขึ ้น โดยต้ องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ เป็ นที่ต้องการของผู้รับสื่อ เพื่อให้ ตวั เองอยู่
รอดในสื่อดิจิทลั (Morgan, 2013)
Paul Saffo แห่ง Institute for the Future ชีว้ ่าการที่ สื่อเปลี่ยนแปลงไปจะทาให้ ก้าวเข้ าสู่
ยุค แห่ง ความเจริ ญ ทางวัฒ นธรรมความคิด สร้ างสรรค์ แ ละความหลากหลายตลอดจนการมี
ทางเลือกที่มากมายมหาศาลและสื่อ ดิจิทลั ยุคใหม่ที่ผลิตโดยคนทั่วไปจะกลายเป็ นพลังที่สาคัญ
ที่สุดของอุตสาหกรรมสื่อในยุคหน้ านักสร้ างสรรค์โฆษณาจึงต้ องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สื่ อ ดิจิ ทัล เมื่ อสื่ อ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปท าให้ เกิ ด ผลกระทบโดยตรงกับ การสื่ อ สาร ซึ่ง เป็ นสิ่ ง ที่ นัก
สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคานึงถึงเป็ นประการแรก ๆ เพื่อให้ สามารถทาการสื่อสารไปยังผู้บริ โภคได้
อย่างถูกต้ องและรู้จกั วิธีการเข้ าถึงที่ถกู วิธี (เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์, 2549)
การเข้ าสู่สื่อดิจิทลั นี ้ สารที่นกั สื่อสารส่งออกไปสามารถแปลความหมายออกไปได้ หลาย
แบบ เนื่ อ งจากผู้รับ สารแต่ล ะคนจะสามารถเข้ าถึ ง เนื อ้ หาได้ ทัง้ หมด และตี ค วามหมายตาม
ประสบการณ์ หรื อในความเข้ าใจของตนเอง อีกทัง้ ผู้รับสารยังสามารถโต้ ตอบเนือ้ หาหรื อแสดง
ความคิดเห็นได้ ในหลายแง่มุมดังที่เรี ยกได้ ว่าเป็ น Prosumer ซึ่งบางครัง้ อาจจะทาให้ การสื่อสาร
เปลี่ยนแปลงไปในอีกทางหนึ่ง ด้ วยพฤติกรรมของ Prosumer ทาให้ สื่อดิจิทลั เพิ่มโอกาสและขีด
ความสามารถในการเข้ าถึงผู้บริ โภค โดยเฉพาะสามารถสื่อสารได้ อย่างรวดเร็ ว (ทันที) และสามารถ
เข้ าถึงผู้รับได้ ส่วนตัวมากขึน้ ซึ่งนั่นเท่ากับว่า นักสื่อสารจะต้ องจัดกลุ่ม จัดลาดับ และประเภทของ
กลุ่มเป้ าหมายอย่างรอบคอบ เพื่ อสร้ างสรรค์เนื อ้ หาและวิธี การน าเสนอให้ ชัดเจนและเหมาะสม
(Kaul, 2012)
เมื่ อ โฆษณาก้ าวเข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิ ต ประจ าวันผู้บ ริ โภคในปั จ จุบัน สื่ อจึง เป็ น
ตัวกลางในการเผยแพร่ ข้อมูลและเนื ้อหา โดยเฉพาะในสื่อดิจิทลั ที่สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ อย่าง
ง่ายดายผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ได้ เป็ นส่วนหนึ่งในโลกอินเทอร์ เน็ต ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มี ผ้ ูใช้
อินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ ้นมากกว่า 2 เท่าตัว รวมถึงประเทศไทยด้ วยซึ่งมีประชากรอินเทอร์ เน็ตมากกว่า 20
ล้ านคนอาจเป็ นตัวเลขที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทัง้ ประเทศ แต่ก็พอที่ จะสะท้ อนให้ เห็น
พฤติกรรมผู้บริ โภคและแนวโน้ มที่อาจจะเพิ่มขึ ้นในอนาคตได้ (นาวิก นาเสียง, 2557) นอกจากนัก
สร้ างสรรค์งานโฆษณาจะต้ องคิดวางแผนให้ โฆษณาสื่อสารไปในทางที่ถูกต้ องแล้ ว ยังต้ องคิดไป
ข้ างหน้ าอี กหนึ่งก้ าว เพื่ อเตรี ยมพร้ อมรับมื อกับสถานการณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึน้ ไม่มี ใครรู้ ได้ ว่างาน
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ไอเดียที่สร้ างสรรค์ออกไปสู่ผ้ บู ริ โภคจะส่งผลในแง่บวกหรื อส่งผลในแง่ลบมากกว่ากัน เพราะขึ ้นอยู่
กับผู้บริ โภคว่าจะตีความหมายไปในทิศทางใด ที่สาคัญคือสื่ อดิจิทลั นีค้ วบคุมได้ ยาก ไม่สามารถ
หยุดหรื อลบทิ ้งให้ หายไปได้ เพราะประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่สามารถแพร่กระจายไปได้ ไม่สิ ้นสุด
ในสื่อดิจิทัลกระแสของโซเชียลเน็ตเวิร์ค สมาร์ ทดีไวซ์และแอพพลิเคชัน่ ทาให้ พฤติกรรม
ผู้บริ โภคเปลี่ ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ ชัด ก่อนหน้ านี จ้ ะเป็ นยุคของอี เมลล์ พฤติกรรมของคนใน
ขณะนั น้ นิ ย มในการ Forward mail, online MSN, เล่ น เว็ บ แคม เป็ นต้ น แต่ ทุ ก อย่ า งจะใช้ บน
แพล็ ท ฟอร์ ม ผ่ า นซอฟท์ แ วร์ ที่ เป็ นคอมพิ วเตอร์ ห รื อ โน๊ ตบุ๊ ค พอมาถึ ง ยุค สื่ อ ดิ จิ ทัล ก็ ย้ ายจาก
คอมพิวเตอร์ และโน๊ ตบุ๊ค มาเป็ นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ ทโฟนและแท็ บเล็ตแทน เช่น Facebook,
Twitter, Line, Instagram, Foursquare จะเห็นได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารได้ ปรับเปลี่ยนมา
เรื่ อย ๆ โดยผู้บริ โภคจะสามารถเสพสื่ อหรื อสร้ างสื่อผ่านได้ หลายช่องทางมากขึน้ เมื่อเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารมีการพัฒนา ผู้บริ โภคจึงต้ องปรับตัวตามกระแสเพื่อให้ ง่ายต่อการตอบสนองความ
ต้ องการของตนเองในด้ านต่าง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นการเรี ย นรู้ การติ ด ตามข่ าวสาร การแชร์ ข้ อ มู ล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อแม้ กระทัง่ การรับรู้โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ฯลฯ (Tankha, 2014)
ด้ วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าขึ ้น อุปกรณ์ที่มีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงมากขึ ้น ทาให้ เกิด
ช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ อุปกรณ์และสื่อดิจิทลั ได้ เข้ ามามีบทบาทต่อการตลาด โฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ มากขึน้ ซึ่งจุดนี ้ย่อมส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทาการตลาดในงานโฆษณา แต่
ด้ วยธรรมชาติที่เปลี่ยนไปของทัง้ เทคโนโลยี ช่องทางการสื่ อสาร และพฤติกรรมผู้ บริ โภค อีกทัง้
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ กับโฆษณาที่หลีกหนีไม่ได้ เช่น ลูกค้ า ตัวสินค้ า เวลา เงินทุน ล้ วน
เป็ นปั จจัยภายนอกของตัวนักสร้ างสรรค์โฆษณเอง ที่สง่ ผลกระทบให้ มีข้อจากัดทางความคิด จึงทา
ให้ นกั สร้ างสรรค์งานโฆษณาต้ องหาคิดหาไอเดีย รวมไปถึงวิธีการนาเสนอที่ น่าสนใจและแตกต่าง
เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโฆษณานัน้ ๆ (คงเดช กี่สขุ พันธ์, 2557)
นักสร้ างสรรค์งานโฆษณาต้ องมองผู้บริ โภคในฐานะมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ที่ประกอบด้ วย
ความคิด (Think) จิตใจ (Mind) และจิตวิญ ญาณ (Spirit) เพราะเป็ นการเข้ าสู่ยุคการตลาด 3.0
กล่ าวคื อ จะท าการตลาดโดยเน้ น ความสัม พัน ธ์ กับ มนุษ ย์ (Human Centricity) โดยการสร้ าง
ค่านิ ย มในจิ ต ใจผู้บ ริ โภค ที่ เกิ ด จากเทคโนโลยี ค ลื่ น ลูก ใหม่ 3 ประการคื อ 1) คอมพิ วเตอร์ กับ
โทรศัพท์มือถือราคาถูก 2) อินเทอร์ เน็ตราคาต่าลง 3) Open Source ทังนี
้ ้ตัวผู้บริ โภคไม่เพียงเป็ น
ฝ่ ายตัง้ รับในการรับสื่อสารทางการตลาดแต่สามารถแสดงออกถึงความคิดเห็น กลับไปสู้ผ้ ูผลิตได้
(Two-Way Communication) (Kotler et al., 2010)
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Ericsson Consumer Lab ได้ วิจยั ทั่วโลกจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูคนกว่า 100,000 คนในแต่ละปี
ชี ้แนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริ โภคในปี 2556 พบว่า ความสาเร็ จของคลาวด์ (Cloud) ทาให้ ความต้ องการ
ของผู้บริ โภคบนอุปกรณ์ ต่าง ๆ เปลี่ยนไป มากกว่า 50 % ของผู้ใช้ แท็บเล็ตและผู้คนในเมืองใหญ่นิยม
ใช้ อินเทอร์ เน็ตทุกที่ทกุ เวลา โดยคาดการณ์ว่าจะมีผ้ ใู ช้ สมาร์ ทโฟนมากถึง 3,300 ล้ านคนภายในปี ค.ศ.
2018 ซึ่งเหตุผลหลักที่ ผ้ ูบริ โภคใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อติดต่อสื่อสารและสร้ างไอเดียใหม่ ๆ ผู้ชมราว
62% ดูทีวีบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดย 30 % ของผู้ชมกลุ่มนี ้ มีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินกับคอนเทนส์ ที่
รับชมผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่า (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2555)
กว่าครึ่งของการทาวิจยั พฤติกรรมผู้บริ โภคมีความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงไปในสื่อดิจิทลั อย่าง
มากผู้บริโภคกลับกลายเป็ น Prosumer เนื่องจากสื่อดิจิทลั เป็ นสื่อที่เปิ ดรับทุกคนให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมกับ
คอนเทนส์เนื ้อหาได้ อย่างเต็มที่ จนสามารถนาผู้บริโภคไปสู่การรู้เท่าทันโฆษณา ทาให้ นกั สร้ างสรรค์งาน
โฆษณาต้ องตระหนักถึงผลกระทบที่ กาลังจะเกิดขึน้ กับการสร้ างสรรค์งานโฆษณาที่จะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภค เพราะฉะนันนั
้ กสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องสามารถเข้ าถึงและเข้ าใจถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้ ตอบโจทย์และตรงตามเป้าหมายของการสื่อสารที่วางไว้ ได้ ในที่สดุ
ตารางที่ 1.1 การเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2552 กับปี พ.ศ. 2551
สื่อ
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
สือ่ ในโรงภาพยนตร์
สือ่ กลางแจ้ ง
สือ่ เคลือ่ นที่
สือ่ ในร้ านค้ าปลีก
อินเทอร์ เน็ต
รวม

ปี 2552
(ล้ านบาท)
52,935
6,165
14,149
5,227
4,947
3,960
1,755
820
259
90,217

ร้ อยละ
58.68
6.83
15.68
5.79
5.48
4.39
1.95
0.91
0.29
100.0

ปี 2551 ร้ อยละ ส่ วนต่ าง
ร้ อยละของ
(ล้ านบาท)
การเปลี่ยนแปลง
51,137 56.74
1,798
3.52
6,933
7.69
-(768)
-(11.08)
15,282 16.96 -(1,133)
-(7.41)
5,998
6.66
-(771)
-(12.85)
4,173
4.63
774
18.55
4,229
4.69
-(269)
-(6.36)
1,372
1.52
383
27.92
826
0.92
-(6)
-(0.73)
172
0.19
87
50.58
90,120 100.0
97
0.11

แหล่ งที่มา: สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, 2553.
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การทาการตลาดที่ จ ะให้ เกิ ด ความสัม พัน ธ์ กับผู้บริ โภคในปั จ จุบัน คงหนี ไม่พ้ น การท า
การตลาดเน้ น Content Marketing ซึ่งหมายถึงการสร้ างเนื อ้ หาต่าง ๆ เพื่ อวัตถุประสงค์ต่อการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ใช่กรอบแนวคิดอะไรใหม่ แต่มันคือกระบวนการทางานของ
นักการตลาดที่ใช้ ประโยชน์จากการเล่าเนื ้อหาต่าง ๆ เพื่อทาให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความประทับใจในตรา
สิ นค้ า เชื่ อมั่นในแบรนด์ป ระกอบด้ วยหลายรู ปแบบ เช่น บทความ รู ป ภาพ/Infographic วี ดีโอ
Social Media การทาโฆษณา Content Marketing ผลที่ได้ กลับมานันจะคุ
้ ม่ ค่าและยัง่ ยืนมากกว่า
หลายเท่า หรื ออาจสามารถเกิดกระแสเพียงชัว่ ข้ ามคืนก็เป็ นได้ เช่น การทา Realtime Marketing
คื อ การท าการตลาดที่ อ าศัย เหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ ในปั จ จุบัน แล้ ว สื่ อ สารออกไปยัง ผู้บ ริ โภคให้
เหมาะสมเข้ ากับสถานการณ์ นนั ้ ๆ อย่างมีชนเชิ
ั ้ ง โดยจะต้ องสื่อสารออกไปให้ ออกไปให้ ตรงกับ
กลุ่มคนและช่วงเวลา ต่างไปจากกระบวนการเดิม ที่ จะต้ องมี เวลาในการคิดงานเป็ นวัน ๆ หรื อ
สัป ดาห์ อย่างที่ เคยทา ๆ กัน สามารถใช้ ประโยชน์ จ ากแนวโน้ ม หัวข้ อที่ เกิ ดขึน้ บนโลกออนไลน์
(Trending topics) มาสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ให้ เกิดเป็ นข้ อความหรื อหัวข้ อ
ใหม่ ๆ แล้ วสื่อสารออกไปยังผู้ติดตามหรื อกลุ่มที่เกี่ยวข้ องกับแบรนด์ในทันที เช่นเดียวกับการทา
Viral Marketing ที่จะเน้ นไปที่การเล่าเรื่ อง เนื ้อหา และเข้ าใจอารมณ์ ของผู้บริ โภคในขณะนัน้ จึง
ทาให้ เกิดการแชร์ และบอกต่อส่วนใหญ่ แล้ ว Content Marketing จะทาการสื่อสารไปบน Social
Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ฯลฯ (Veedvil, 2013)
จากผลสารวจของสถาบันนาโนเซิร์ซในหัวข้ อที่ชื่อว่า “ผู้บริโภคชอบดูโฆษณา?”พบว่า สิ่งที่
ผู้บริ โภคเห็นว่าเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญ คือความคิดสร้ างสรรค์ของภาพยนตร์ โฆษณาซึ่งเป็ น
ประเด็นที่สาคัญที่สดุ โดยให้ น ้าหนัก 48% ด้ านเนื ้อหาของภาพยนตร์ โฆษณา คิดเป็ น 33.5% และ
การสื่ อสารข้ อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับสิน ค้ าถึงผู้บ ริ โภค หรื อ Product Information 9% ตามล าดับ
ขณะที่ให้ ความสาคัญกับเทคนิคในการถ่ายทาเพียง 1.5% และมี 6% ที่ให้ ความสาคัญกับดาราที่
ใช้ ในโฆษณานัน่ หมายความว่าผู้บริ โภคชอบดูโฆษณาที่มีไอเดียที่สร้ างสรรค์มากกว่าจะมีฉากหรื อ
เทคนิคตระการตาถึงแม้ โปรดักชัน่ จะอลังการหรูหราก็ตาม (อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย์, 2552) จะเห็น
ได้ ว่าการทางานโฆษณาไอเดียผู้บริโภคยังคงให้ ความสาคัญอันดับแรก เนื่องจากแนวโน้ มของการ
ใช้ สื่ออิน เทอร์ เน็ ตที่ เพิ่ ม สูง ขึน้ ดังจะเห็ น ได้ จ ากข้ อมูลค่าใช้ จ่ายสื่ อโฆษณาของไทยรวมตั ง้ แต่
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2551 ที่สมาคมสื่อโฆษณาแห่งประเทศ
ไทยได้ เสนอไว้ ดังแสดงในตาราง 1.1 ส่งผลให้ นกั สร้ างสรรค์งานโฆษณาจึงต้ องมีการปรับตัวหรื อ
วิธีการคิดไอเดียอย่างไร เพื่อมาประยุกต์ใช้ กบั งานโฆษณาในสื่อดิจิทลั ที่เพิ่มมากขึ ้น
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ทางด้ านงานวิจัยส่วนมากที่ผ่านมา จะศึกษากรณี เดียวกันเพี ยงแต่ช่องทางการสื่อสาร
แตกต่างกันออกไปซึ่งจะเน้ นอยู่แค่บนสื่อดังเดิ
้ มเท่านัน้ โดยยังไม่ได้ คานึงถึงสื่อยุคดิจิทลั ที่กาลังจะ
เข้ ามามีบทบาทการเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญต่อวงการสื่อสารโฆษณา เช่น การวิเคราะห์กลยุทธ์
สร้ างสรรค์งานโฆษณาในประเภทสื่อสื่งพิม พ์ (สิรินภา เจริ ญ ศิริ, 2543), การศึกษาวิธีการสร้ าง
ความคิดสร้ างสรรค์ในภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ (พรรณเจริ ญ วนแสงสกุล , 2539), กลยุทธ์
การสร้ างสรรค์งานโฆษณาทางโทรทัศน์ของเครื่ องดื่มประเภทโคล่า (โคคา-โคล่า และเป็ ปซี่) ที่
ออกอากาศในประเทศไทย ระหว่างปี 2525 - 2540 (ภัทรนัย อินทรพงษ์นวุ ฒ
ั น์, 2542)
จากองค์ ประกอบในด้ านต่าง ๆ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปในสื่ อดิจิ ทัล ไม่ ว่าจะเป็ นในเรื่ องของ
พฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป หรื ออาจเรี ยกได้ ว่า ผู้บริ โภคกลุ่ม "Advocate" กล่าวคือผู้บริ โภค
ที่สามารถสร้ างทังเนื
้ ้อหา เสพสื่อ และสร้ างกระแส จะเกิดการรู้เท่าทันโฆษณา นักสร้ างสรรค์โฆษณา
จึงต้ องทางานหนัก เพื่อทาให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจ หรื อแม้ แต่กระบวนการวางแผนการตลาดที่ปรับเปลี่ยน
ไปตามเทคโนโลยีของสื่อ ด้ วยช่องทางการสื่อสารที่มากขึ ้น ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องวางแผน
อย่างรอบคอบในการคิดไอเดีย เพื่อให้ การสื่อสารไปถึงยังผู้บริ โภคในสื่อดิจิทลั หรื อแม้ แต่ฐานข้ อมูล
ในส่วนของงานวิจยั ก็ยงั ไม่ครอบคลุมถึงยุคสื่อดิจิทลั เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในงาน
โฆษณาค่อย ๆ เกิดขึ ้น จนทาให้ ลืมไปว่าแท้ จริ งแล้ วการคิดสร้ างสรรค์งโฆษณาในสื่ อดิจิทลั นันมี
้ การ
ปรับเปลี่ยนไปยังไง ดังนันจึ
้ งสนใจทาเรื่ อง "แนวทางการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั " ว่าวิธีการ
คิดสร้ างสรรค์โฆษณากระบวนการคิดมี การปรับเปลี่ ยนไปในทิ ศทางใด และปั จจัยใดที่ ส่งผลต่อ
ความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั เพื่อให้ ตอบรับกับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2 ปั ญหาในการวิจัย
1) วิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั เป็ นอย่างไร
2) กระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั เป็ นอย่างไร
3) ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่ อดิจิทลั เป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
2) เพื่อศึกษากระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
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1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อเป็ นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
2) เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการคิดสร้ างสรรค์โฆษณานักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
3) เพื่อยกระดับวิชาชีพอุตสาหกรรมการคิดสร้ างสรรค์โฆษณา

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
การวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยวิ ธี ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มนักสร้ างสรรค์โฆษณาด้ านดิจิทลั จานวน 18 ท่าน ที่มีความเกี่ยวข้ องและ
ประสบการณ์ ตรงเกี่ยวกับการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาเพื่อ เป็ นการแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการคิด
สร้ างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณา และปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ใน
สื่อดิจิทลั โดยทาการเก็บข้ อมูลในช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2558

1.6 นิยามศัพท์
1) กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณา (Advertising Execution Process) หมายถึง
ขัน้ ตอนการคิ ด สร้ างสรรค์ โฆษณาของนัก สร้ างสรรค์ โฆษณาโดยมี ขัน้ ตอนกระบวนการคิ ด
สร้ างสรรค์โฆษณาเริ่มจากการรวบรวมปั ญหา การสร้ างแนวคิด การระดมสมอง การบ่มเพาะ และ
การออกความคิด ให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาที่จะสามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้
2) โฆษณาในสื่อดิจิทัล (Advertising in Digital Media) หมายถึง การสื่อสารของแบรนด์
สิ นค้ าต่าง ๆ บนสื่ อดิจิ ทัลประกอบด้ วยการใช้ เนื อ้ หาข้ อมูล รู ปภาพ/Infographic ภาพเคลื่ อนไหว
เสียง และวีดีโอ มาช่วยในการเล่าเรื่ องราวและบอกข้ อมูลของแบรนด์สินค้ านัน้ ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยแปลงสภาพข้ อมูลผ่านสื่อต่างๆ และเชื่อมโยง
เข้ าด้ วยกันผ่านทางเครื่ องมือประมวลผลข้ อมูลดิจิทลั
3) แนวทางการคิ ด สร้ างสรรค์ โฆษณา (Guidelines on Advertising Execution)
หมายถึง ผลรวมที่เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณา โดยคานึงถึงวิธีการคิด
สร้ างสรรค์และกระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณา ตลอดจนปั จจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์
โฆษณา
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4) ปั จจัยที่มีผลต่ อความคิดสร้ างสรรค์ โฆษณา (Factor of Advertising Execution)
หมายถึง ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์ โฆษณา โดยประยุกต์ใช้
ในแง่ของความคิด สร้ างสรรค์ เข้ ากับ หลักการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอก (PEST)ซึ่ง น า
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ พืน้ ฐานกับการผลิตโฆษณาโดยตรงมาแยกประเภทในแต่ละด้ าน
ได้ แ ก่ แบรนด์ สิ นค้ า (Brand Properties), เวลา(Timing), ทุน การผลิ ต (Budget), ลูกค้ า (Client),
ผู้บริโภค (Prosumer), สื่อ (Media)
5) วิ ธี ก ารคิ ด สร้ างสรรค์ โฆษณา (Advertising Execution on Methodology) หมายถึ ง
ความสามารถของสมองที่ คิด วิเคราะห์ จินตนาการ ในการคิด หรื อค้ นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการ
นาเสนอแบรนด์สินค้ าให้ แตกต่างไปจากเดิม เพื่อนามาสร้ างแผนงานโฆษณาให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามวัต ถุป ระสงค์ นัน้ อาจแบ่ง ได้ เป็ น 3 ด้ าน ตามทฤษฎี ค วามคิด สร้ างสรรค์ คื อ 1) ที่ ม าของ
ความคิดสร้ างสรรค์ 2) องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ 3) ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์

บทที่ 2
ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และกรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่ อง แนวทางการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล ได้ ทาการศึกษาทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และกรอบแนวคิ ด เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการศึก ษาวิจัย
ดังต่อไปนี ้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

แนวคิดและทฤษฎีวิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณา
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดังเดิ
้ ม
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดิจิทลั
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กรอบแนวคิด

2.1 แนวคิดและทฤษฎีวิธีการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณา
โลกปั จจุบนั ได้ มีวิวฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีด้ ้ วยความคิดสร้ างสรรค์ ของมนุษย์ที่ได้
คิดค้ นและประดิษฐ์ นวัตกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิถีการดารงชีวิตและ
สภาพแวดล้ อมให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยอาศัยผลผลิตจากความคิดสร้ างสรรค์
ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์อนั เกิดจากสติปัญญาของมนุษย์นนเป็
ั ้ นพลังที่สาคัญที่ช่วย
มนุษย์เสริ มสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ า อีกทังยั
้ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ มนุษย์สามารถแก้ ไขปั ญหา
ต่ าง ๆ ตลอดจนน าความคิ ด สร้ างสรรค์ ไปใช้ ในการสื่ อ สารโฆษณาในการเล่ าเรื่ อ งหรื อ บอก
วัตถุประสงค์ ของผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นการน าเสนอในอี กแง่ มุมหนึ่ง การใช้ ความคิด สร้ างสรรค์ ในงาน
โฆษณาจะท าให้ โฆษณาเกิ ดความน่าสนใจและเป็ นที่ จดจ าแก่ผ้ ูบริ โภค (ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์ ,
2546) ความคิ ด สร้ างสรรค์ เกิ ด จากการประสานความสามารถตามธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ จ าก
ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ “ความสามารถในการคิด” และ “ความสามารถในการสร้ างสรรค์” ซึ่งอาจจะ
มีอยู่ในบุคคลเดียวกัน หรื อบางคนมีความสามารถเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ความคิด เป็ นผลผลิตจาก
กระบวนการทางานของสมอง โดยปกติมนุษย์คดิ อยู่ตลอดเวลา ลักษณะการคิดแบ่งเป็ นการคิดที่ไม่มี
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จุดมุ่งหมาย (Undirected Cognition) และการคิดแบบมีจุดมุ่งหมาย (Directed Cognition) ความคิด
แบบไม่มีจุดมุ่งหมายเป็ นการคิดแบบอิสระ ปะติดปะต่อกันโดยปราศจากการจัดระเบียบ เปลี่ยนไปตาม
ความสนใจหรื อเหตุการณ์ที่ผา่ นเข้ ามาขณะนันและไม่
้
มีการตังวั
้ ตถุประสงค์ ส่วนการคิดแบบมีจดุ มุง่ หมาย
นันเป็
้ นการคิดแบบมีทิศทาง มีการจัดระเบียบและวัตถุประสงค์เฉพาะ (ศรี สรุ างค์ ทีนะกุล, 2542)
2.1.1 ความหมาย
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา นักจิ ตวิทยาและนักการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ ของ
ความคิดสร้ างสรรค์ต่างพยายามศึกษา ค้ นคว้ า ตัง้ สมมติฐ าน อธิ บ าย ตลอดจนวิจัยเกี่ ยวกับ
ความคิดสร้ างสรรค์ และได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ไว้ หลากหลายซึ่ งมีแนวคิดที่
แตกต่างและคล้ ายคลึงกันดังต่อไปนี ้
Torrance, and Mayers (1962) ความคิดสร้ างสรรค์ คือ ความสามารถของบุคคลในการ
คิดสร้ างสรรค์ผลิตผลหรื อสิ่งแปลกใหม่ๆที่ไม่ร้ ูจกั มาก่อน ซึง่ สิ่งต่างๆเหล่านี ้อาจจะเกิดจากการรวม
ความรู้ตา่ ง ๆ ที่ได้ รับจากประสบการณ์แล้ วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ ๆ สิ่งที่เกิดขึ ้นแต่ไม่จาเป็ น
สิ่งสมบูรณ์อย่างแท้ จริงอาจเป็ นผลผลิตใหม่ที่แปลกแตกต่างไปจากเดิม
Edward De Bono (1994) ความคิดสร้ างสรรค์ คือ ความสามารถในการมองหาทางเลือก
หลายทิศทาง โดยการคิดอย่างรอบด้ านคลอบคลุมทังในแนวกว้
้
างและแนวลึก ตลอดจนสามารถ
สร้ างแนวคิดใหม่ซงึ่ อาจต่างจากแนวคิดเดิมบ้ างเล็กน้ อย หรื อแปลกไปจนไม่คงแนวคิดเดิมไว้ เลย
Wallach, and Kogan (1965) ความคิ ด สร้ างสรรค์ คื อ ความสามารถคิ ด สิ่ ง ที่ ต่อ เนื่ อ ง
สัม พัน ธ์ เป็ นลูก โซ่ เรี ยกว่า "ความคิด โยงสัม พัน ธ์ " คื อ เมื่ อ ระลึก ถึง สิ่ง ใดสิ่ งหนึ่ง สิ่ งนัน้ จะเป็ น
สะพานช่วยเชื่อมโยงให้ ระลึกถึงสื่งอื่น ๆ ที่สมั พันธ์กนั ต่อไปเรื่ อย ๆ ยิ่งคิดเชื่อมโยงได้ มากเพียงไรก็
ยิ่งบ่งชี ้ถึงศักยภาพของความคิดสร้ างสรรค์ได้ มากขึ ้นเท่านัน้
Guilford (1967) ความคิดสร้ างสรรค์ คือความสามารถทางสมองที่คิดได้ กว้ างไกลหลาย
แง่มุม หลายทิ ศทาง คิดกว้ างไกลให้ มากที่สุดเท่าที่ จะนึกได้ หรื อเรี ยกว่าความคิดแบบอเนกนัย
(Divergent Thinking) เป็ นการมองปั ญหาในแนวกว้ างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมีออกรอบ
ด้ านลักษณะการคิดเช่นนี น้ าไปสู่การสร้ างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ แปลกใหม่ รวมทัง้ การแก้ ปัญ หาได้
สาเร็ จ ซึ่งตรงข้ ามกับความคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) ที่ เป็ นความคิดเฉพาะ เป็ น
ความพยายามในการสรุปความคิดเพียงหนึง่ เดียวจากข้ อมูลต่าง ๆ
อารี พันธ์มณี (2537) ความคิดสร้ างสรรค์ คือกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนก
นัยอันนาไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลงปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกัน
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ให้ เกิ ดสิ่ งใหม่ซึ่งรวมทัง้ การประดิษฐ์ คิดค้ นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนวิธี การคิดทฤษฎี หลักการได้
สาเร็ จความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดขึ ้นได้ มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็ นไปได้ หรื อสิ่งที่เป็ นเหตุผล เพียง
อย่างเดียวเท่านันหากแต่
้
คิดจินตนาการก็เป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งที่จะก่อให้ เกิดความแปลกใหม่แต่ต้อง
ควบคู่กันไปกับความพยายามที่จะสร้ างความคิดฝั นหรื อจินตนาการให้ เป็ นไปได้ หรื อเรี ยกว่าเป็ น
จินตนาการประยุกต์นนเองจึ
ั้
งจะทาให้ เกิดผลงาน
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธณ์ (2537) ความคิดสร้ างสรรค์ คือเรื่ องที่สลับซับซ้ อน ยากแก่การให้ คา
จากัดความ ถ้ าพิจารณาในเชิงผลงาน ผลงานจะต้ องแปลกใหม่ ไม่ซ ้ากับแบบเดิมหรื อที่เคยมีมาก่อน
จากคานิยามที่กล่าวมาทังหมดนั
้
นสรุ
้ ปได้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ คือ ความสามารถของ
สมองที่ คิด วิเคราะห์ จิ น ตนาการ หรื อ มาจากการสั่ง สมประสบการณ์ ในการคิด สิ่ ง ใหม่ ๆ ให้
แตกต่ า งไปจากเดิ ม หรื อ ประยุก ต์ จ ากสิ่ ง เดิ ม ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว เป็ นการคิ ด ในทุก มุ ม มอง โดยเห็ น
ความสัม พันธ์ ของสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวแล้ วมาต่อ ยอด แตกออกไปเรื่ อย ๆ ทาให้ เกิ ดความคิดเชิ ง
จินตนาการ จนไปสูผ่ ลลัพธ์ที่สมบูรณ์หรื อเพื่อการแก้ ไขปั ญหา
การที่คนเราจะมีความคิดสร้ างสรรค์ ได้ ตามลักษณะที่กล่าวมานัน้ ขึ ้นอยู่กับศักยภาพการ
ทางาน และการพัฒนาของสมอง ซึง่ สมองของคนเรามี 2 ซีก มีการทางานที่แตกต่างกัน สมองซีกซ้ าย
ทาหน้ าที่ในส่วนของการตัดสินใจ การใช้ เหตุผล สมองซีกขวา ทาหน้ าที่ในส่วนของการสร้ างสรรค์ แม้
สมองจะทางานต่างกัน แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว สมองทังสองซี
้
กจะทางานเชื่อมโยงไปพร้ อมกัน ใน
แทบทุกกิจกรรมทางการคิด โดยการคิดสลับกันไปมา อย่างเช่น การสร้ างสรรค์บอร์ ดหรื อเนื ้อเรื่ องใน
งานโฆษณา สมองซี กซ้ ายจะท าความเข้ าใจ โครงสร้ างความเป็ นไปได้ หลักการและเหตุผล หรื อ
เรื่ องราวที่จะสมมติขึ ้นในงานโฆษณา ขณะเดียวกัน สมองซีกขวาก็จะทาความเข้ าใจเกี่ยวกับลีลาการ
ดาเนินเรื่ องของโฆษณา อารมณ์ ที่ซ่อนอยู่ในเนือ้ เรื่ อง หรื อการคิดแหวกแนวเพื่อสร้ างสีสรรค์ให้ กับ
เนื ้อหา ดังนัน้ เราจึงจาเป็ นต้ องพัฒนาสมองทังสองซี
้
กไปพร้ อม ๆ กัน ไม่สามารถแยกพัฒนาในแต่ละ
ด้ านได้ การค้ นพบหน้ าที่แตกต่างกั นของสมองทัง้ สองส่วน ช่วยให้ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ มากขึน้
(เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ,์ 2545)
ในการคิ ด ทั ง้ 2 แบบคื อ การหาค าตอบที่ ถู ก ต้ องเพี ย งค าตอบเดี ย วกั บ ความคิ ด ที่
หลากหลายเพื่อค้ นหาคาตอบที่เป็ นไปได้ ความคิดจึงเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็ จสมบูรณ์ ของ
มนุษย์ ที่จ ะทาให้ ม นุษญ์ มี หนทาง มี ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าได้ อีกหลายวิธี การคิดทัง้ 2 แบบจึง มี
ความสาคัญเท่าเที่ยมกัน ซึ่งจะมีการใช้ ควบคู่กนั ไปตลอดเวลา โดยเฉพาะความคิดสร้ างสรรค์จะ
ช่วยให้ เกิดการค้ นพบสิ่งใหม่ ครี เอทีฟสามารถใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการสื่อสารโฆษณามุมมอง
ใหม่ ๆ ทาให้ เกิดผู้บริ โภคเกิดความน่าสนใจต่อตัวเนื ้อหาและผลิตภัณฑ์ ซึ่งความคิดสร้ างสรรค์จะ
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มีความแตกต่างจากการคิดวิเคราะห์และการคิดวิจารณญาณ อาจกล่าวได้ ว่าตรงกันข้ ามอย่าง
สิ ้นเชิง สรุปความจากตาราง ดังนี ้
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการคิดวิจารณญาณกับความคิดสร้ างสรรค์
การคิดวิจารณญาณ
วิเคราะห์
ต้ องถูกต้ อง
คิดแนวตัง้
คานึงถึงความน่าจะเป็ น
เพื่อตัดสินใจที่ถกู ต้ อง
เจาะลึก
เป็ นปรนัย ชัดเจน
คาตอบเดียว
ใช้ สมองซีกซ้ าย
ใช้ ค วามสามารถทางภาษาด้ านการฟั ง พูด
อ่าน เขียน
เป็ นลาดับขันตอน
้
ต่อเนื่อง
ใช้ เหตุผล
ใช่ แต่มนั มีอะไรที่ไม่ใช่

การคิดสร้ างสรรค์
นาไปใช้ ได้
คิดแตกต่าง
คิดทางข้ าง
คานึงถึงความเป็ นไปได้
ยังไม่ตดั สินใจ
คิดกว้ าง
เป็ นอัตนัย
เป็ นเพียงหนึง่ คาตอบ
ใช้ สมองซีกขวา
ใช้ ความสามารถทางสายตา
ด้ านการมองเห็น
หลากหลาย ร่วมกัน
ข้ อมูลมาก
ใช่ และมันยังมีอะไรอีกที่ใช่

แหล่ งที่มา: ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ, 2556.
จากตารางจะเห็นได้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์จะพาไปสู่หนทางที่แปลกใหม่ สามารถต่อยอด
ออกไปได้ หลากหลาย กล่าวคื อ ก่ อนที่ จะตัดสิ นใจท าหรื อเลื อกสิ่ งใดนัน้ จะต้ องมี ความคิดและ
มุมมองที่ ดีอย่างหลากหลายรอบด้ าน แต่คนส่วนใหญ่ มัก ไม่ค่อยเห็ นความส าคัญ ของความคิด
สร้ างสรรค์ เพราะการคิดสร้ างสรรค์ไม่มี คาตอบที่ ถูกต้ องเพี ยงคาตอบเดียว และบางครัง้ ความคิด
สร้ างสรรค์มักจะแตกต่างและไม่สอดคล้ องกับความเห็นของคนส่วนใหญ่ บางคนคิดว่าความคิด
สร้ างสรรค์เป็ นเรื่ องเพ้ อฝั นไม่มี สาระ ซึ่งทัศนะคติเหล่านี เ้ ป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้ างสรรค์
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ผลงาน ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ วความคิดสร้ างสรรค์เป็ นทังความคิ
้
ดที่จริงจังต้ องการความนุ่มลึก และ
ขณะเดียวกันการคิดสร้ างสรรค์ก็เป็ นความคิดที่ยืดหยุน่ ไม่ตายตัว (ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ, 2556)
2.1.2 ทฤษฎีท่ มี าของความคิดสร้ างสรรค์
จากแนวความคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น แม้
นัก จิ ตวิท ยาและนัก การศึกษาจะเสนอแนวความคิด สร้ างสรรค์ ที่ แ ตกต่างและหลากหลายใน
รายละเอียด แต่โดยภาพรวมจะสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับที่มาของความคิดสร้ างสรรค์ได้ เป็ น 4
แนวคิดใหญ่ ๆ คือ
2.1.2.1 ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytical Approach)
เป็ นความคิดสร้ างสรรค์ที่เกิดจากผลงานความขัดแย้ งภายในจิตใต้ สานึก ระหว่างแรงขับทางเพศ
(Libido)กับความรู้ สึกผิดชอบทางสังคม (Social Conscience) เป็ นเหตุให้ จิตสานึกต้ องพยายาม
หาทางออกจึงเกิดพฤติกรรมเบี่ยงไปแสดงออกในรูปแบบอื่นที่สงั คมยอมรับได้ โดยเกิดขึ ้นระหว่าง
การรู้สติกบั จิตใต้ สานึกอยูใ่ นขอบเขตของจิตส่วนที่เรี ยกว่า "จิตก่อนสานึก" (วนิช สุธารัตน์, 2547)
2.1.2.2 ทฤษฎี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ เชิ ง พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioral Approach)
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรี ยนรู้ การจัดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมสามารถเอื ้อ
ต่อการพัฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์ ได้ และให้ ความส าคัญ กับการเสริ ม แรง (Reinforcement) การ
ตอบสนองที่ถกู ต้ องกับสิ่งเร้ าหรื อสถานการณ์ และเน้ นความสัมพันธ์ทางปั ญญา คือเกิดจากการมีสิ่ง
เร้ า และการโยงความสัมพันธ์ จากสิ่งเร้ าหนึ่งไปยังสิ่งต่าง ๆ ทาให้ เกิดความคิดใหม่หรื อสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ขึน้ ตามแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมซึ่งสามารถน าความคิดสร้ างสรรค์มาประยุกต์ ใชกับ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ให้ เกิดประโยชน์ในการสื่อสารได้
2.1.2.3 ทฤษฎี ความคิ ด สร้ างสรรค์ เชิ ง มนุ ษ ย์ นิ ย ม (Humanistic Approach)
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมาตังแต่
้ กาเนิด ผู้ที่สามารถนาความคิดสร้ างสรรค์ออกมา
ใช้ ได้ คือ ผู้ที่มี สัจการแห่งตน คือ รู้ จักตนเอง พอใจตนเอง และใช้ ตนเองเต็มตามศักยภาพของตน
มนุษย์จะแสดงความสามารถทางความคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างเต็มที่ต้องอยู่ในสภาวะหรื อบรรยากาศที่
เอื ้ออานวย คือมีความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา มีความมัน่ คงของจิตใจ ไม่กลัวที่จะเล่นกับความคิด
และเปิ ดกว้ างพร้ อมรับประสบการณ์ใหม่
2.1.2.4 ทฤษฎี เชิ ง ปั ญ ญ านิ ย ม (Cognitive Approach) การพั ฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ให้ เกิดขึ ้นในตัวบุคคล โดยมีแนวความคิดโดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้ างสรรค์มาจากการ
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รับรู้ ประมวลผล จัดระบบ และตัดสินใจเลือกหนทางตอบสนอง และสามารถพัฒนาให้ สงู ขึ ้นได้ โดยมี
ปั จจัย 4 ประการ (AUTA) ประกอบด้ วย
1) การตระหนั ก (Awareness) คื อ การตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของ
ความคิด สร้ างสรรค์ ที่ มี ต่อ ตนเอง สังคม ทัง้ ในปั จ จุบัน และอนาคต และตระหนัก ถึง ความคิด
สร้ างสรรค์ที่มีอยูใ่ นตนเองด้ วย
2) ความเข้ าใจ (Understanding) คือมีความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึง้ ใน
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
3) เทคนิ ค วิ ธี (Techniques) คื อ การรู้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารพั ฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ ทังที
้ ่เป็ นเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคที่เป็ นมาตรฐาน
4) การตระหนั ก ในความจริ งของสิ่ งต่ าง ๆ (Actualization) คื อ การรู้ หรื อ
ตระหนักในตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใช้ ตนเองอย่ างเต็ มศักยภาพ รวมทัง้ เปิ ดกว้ าง
ประสบการณ์ตา่ ง ๆ โดยมีการปรับตัวอย่างเหมาะสม และมีความคิดที่ยืดหยุ่นเข้ ากับทุกรูปแบบของ
ชีวิต
องค์ ป ระกอบทัง้ 4 จะผลัก ดัน ให้ บุค คลสามารถดึง ศักยภาพเชิ ง สร้ างสรรค์ ข อง
ตนเองออกมาได้ กล่าวได้ ว่าความคิดสร้ างสรรค์เป็ นทักษะที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคน และสามารถ
พัฒนาให้ สงู โดยอาศัยการเรี ยนรู้ (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546)
2.1.3 องค์ ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
กิลฟอร์ ด (Guilford, 1967 อ้ างถึงใน เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2545) นักจิตวิทยาชาว
อเมริ กนั เป็ นอาจารย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในจิตวิทยา ได้ อธิบายความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถของ
สมองที่ เป็ นความคิ ด แบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คื อ คิ ด หลายทาง หลายแง่ มุ ม คิ ด
กว้ างไกลให้ มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ เป็ นการมองปั ญหาในแนวกว้ างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่
รัศมีออกรอบด้ านลักษณะการคิดเช่นนีน้ าไปสู่การสร้ างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ แปลกใหม่ รวมทัง้ การ
แก้ ปัญหาได้ สาเร็ จ การคิดแบบอเนกนัยนี ้มีองค์ประกอบ 8 ประการ โดย 4 องค์ประกอบแรกเป็ น
ความสามารถทางสติปั ญ ญาและ 4 องค์ ป ระกอบหลัง เป็ นความสามารถทางด้ านจิ ต ใจและ
ความรู้สกึ ซึง่ ประกอบด้ วย
2.1.3.1 ความคิดริเริ่ม (Originality)
2.1.3.2 ความคล่องในการคิด (Fluency)
2.1.3.3 ความยืดหยุน่ ในการคิด (Flexibility)
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2.1.3.4 ความละเอียดลออ (Elaboration)
2.1.3.5 ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)
2.1.3.6 ความสลับซับซ้ อน (Complexity)
2.1.3.7 ความกล้ าเสี่ยง (Risk - taking)
2.1.3.8 ความคิดคานึงหรื อจินตนาการ (Imagination)
2.1.3.1 ความคิดริ เริ่ ม (Originality) คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากคนธรรมดา
ทัว่ ๆ ไป และแตกต่างจากความคิดธรรมดาความคิดริ เริ่มอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยูแ่ ล้ วให้
แปลกแตกต่างจากที่เคยเห็นหรื อสามารถพลิกแพลงให้ กลายเป็ นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิด หรื ออาจเป็ น
การนาเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็ นของใหม่
2.1.3.2 ความคล่องในการคิด (Fluency) คือปริมาณการคิดที่ไม่ซ ้ากันในเรื่ องเดียว
สามารถคิดหาคาตอบได้ อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ ว และได้ คาตอบมากที่สุดในเวลาที่จากัด
โดยไม่ซ ้าแบบกันเลยโดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1) ความคล่องทางด้ านถ้ อยคา (Word Fluency) เป็ นความสามารถใน
การใช้ ถ้อยคาอย่างคล่องแคล่วหลากหลาย ใช่ประโยชน์ได้ และไม่ซ ้าแบบผู้อื่น
2) ความคิดคล่องทางด้ านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็ น
ความสามารถที่จะคิดหาถ้ อยคาที่เหมือนกันได้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ ภายในเวลาที่กาหนด
3) ความคล่ องทางด้ านการแสดงออก (Expression Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้ วลีหรื อประโยค กล่าวคือสามารถที่จะนาคามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ ได้
ประโยคที่ต้องการ
4) ความคล่องในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถที่ จ ะ
คิดค้ นสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนดเช่นใช้ คิดหาประโยชน์ของก้ อนอิฐให้ ได้ มากที่สุดภายใน
เวลาที่กาหนดซึง่ อาจเป็ น 5 นาที หรื อ 10 นาที
2.1.3.3 ความยื ด หยุ่น ในการคิ ด (Flexibility) คื อ มี ค วามสามารถในการคิ ด หา
คาตอบได้ หลายทิศทาง ไม่คดิ แบบนี ้ก็ยืดหยุน่ ไปคิดอีกแบบหนึง่ ก็ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1) ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็ นความสามารถ
ที่จะพยายามคิดได้ หลายทางอย่างอิสระตัวอย่างของคนที่มีความคิดยืดหยุน่ ในด้ านนี ้จะคิดได้ วา่ ประโยชน์
ของหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้ างความคิดของผู้ที่ยืดหยุ่นสามารถจัดกลุ่มได้ หลายทิศทางหรื อหลายด้ าน เช่น
เพื่อรู้ขา่ วสารเพื่อโฆษณาสินค้ า เพื่อธุรกิจ ฯลฯในขณะที่คนที่ไม่มีความคิดสร้ างสรรค์จะคิดได้ เพียงทิศทาง
เดียวคือเพื่อรู้ขา่ วสารเท่านัน้
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2) ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ทางด้ า นการดัด แปลง (Adaptive Flexibility) เป็ น
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรื อประสบการณ์ ให้ เกิดประโยชน์หลายๆด้ าน ซึ่งมีประโยชน์
ต่อการแก้ ปัญหาผู้ที่มีความยืดหยุน่ จะคิดดัดแปลงได้ ไม่ซ ้ากัน
2.1.3.4 ความละเอียดลออ (Elaboration) คือการคิดได้ ในรายละเอียดเป็ นขันตอน
้
เพื่ อขยายหรื อตกแต่งความคิดหลักให้ ได้ ความหมายที่สมบูรณ์ ยิ่งขึน้ ยังรวมไปถึงการเชื่อมโยง
สัม พันธ์ สิ่ งต่าง ๆ อย่างมี ความหมาย สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ หาก
ปราศจากความละเอียดละออแล้ ว ก็ไม่อาจทาให้ เกิดผลงานหรื อผลผลิตสร้ างสรรค์ขึ ้นมาได้ ความ
ละเอียดละออขึ ้นอยู่กบั องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ และความสามารถ
การนาความคิดในรายละเอียดมาเพิ่มเติมเสริมแต่งความคิดในครัง้ แรกจะช่วยทาให้ ได้ ความหมาย
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นรวมทังการต่
้
อเติมเสริ มแต่งและตัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถกู ต้ องออกไป
กิลฟอร์ ด (Guilford, 1967, p.53) ได้ แบ่งสมรรถภาพทางสมองออกเป็ น 3 มิติ คือเนื ้อหาที่
คิด (Contents) วิธีการคิด (Operations) และผลของการคิด (Products)
1) เนือ้ หาที่คิด (Contents) หมายถึงสิ่งเร้ าหรื อข้ อมูลต่างๆและประสบการณ์ ที่
สองรับรู้ ที่สมองรับเข้ าไปคิดมี 4 ประเภท ได้ แก่ ภาพ สัญลักษณ์ ภาษา และพฤติกรรม
2) วิธีการคิด (Operations) หมายถึงลักษณะกระบวนการทางานของสมองแบบ
ต่างๆโดยเริ่ มตังแต่
้ การตีความเนื ้อหา สะสมความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ ในรูปแบบความจา รวมถึงการ
คิดเพื่อตอบสนองซึ่งแบ่งออกเป็ นการคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) การคิดแบบอเนก
นัย (Divergent Thinking) และการประเมินผล
3) ผลของการคิด (Products) เป็ นผลของกระบวนการจัดกระทาของความคิดกับ
ข้ อมูลเนื ้อหาผลิตผลของความคิดออกมาเป็ นรูปแบบต่างๆ การแปลงรูปของสมอง
2.1.4 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์อาจจะแบ่งแยกออกได้ 4 ประเภท ดังนี ้
2.1.4.1 ความคิด สร้ างสรรค์ ป ระเภทความเปลี่ ย นแปลง (Innovation) คื อ การ
ค้ นพบสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ หรื อการคิดหาวิธีการทางออกใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งเดิม ๆ ที่ใช้
การไม่ได้ แล้ ว หรื อใช้ ประโยชน์ไม่ได้ ให้ เป็ นสิ่งใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ความคิดใหม่ เป็ นการคิดโดย
ภาพรวมมากกว่าแยกเป็ นส่วนย่อย บางครัง้ แรกว่า "นวัตกรรม" ที่เป็ นการเอาสิ่งประดิษฐ์ ใหม่มาใช้
หรื อความคิดใหม่ เพื่อให้ การดาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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2.1.4.2 ความคิด สร้ างสรรค์ ป ระเภทสัง เคราะห์ (Synthesis) คือ การผสมผสาน
แนวคิด จากแหล่ ง ต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน จนเกิ ด เป็ นแนวคิด ใหม่ ที่ มี คุณ ค่า เป็ นการน าสิ่ ง หนึ่ ง ไป
ผสมผสานกับ สิ่ งหนึ่งจนเกิ ดเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ใหม่ ด้ วยวิธี การใหม่ รู ปแบบใหม่ เช่น การทาการ
สื่อสารโฆษณาบนที่จบั บีทีเอส เมื่อนาเอากระดาษที่สกรี นลายนาฬิกามาแปะตามที่จบั ลักษณะที่
จะเห็นเหมือนเป็ นนาฬิกาให้ คนได้ ลองใส่ ผู้โดยสารที่เอามือคล้ องไปกับจับจะรู้สึกเหมือนว่าได้ ลอง
สวมใส่กบั แบบจริง เกิดเป็ นความคิดสร้ างสรรค์ให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์
2.1.4.3 ความคิดสร้ างสรรค์ประเภทต่อเนื่ อง (Extension) คือการผสมผสานกัน
ระหว่างความคิดสร้ างสรรค์ประเภทเปลี่ยนแปลงกับความคิดสร้ างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ คือ
เป็ นโครงสร้ างหรื อกรอบที่ได้ กาหนดไว้ กว้ าง ๆ แต่ความต่อเนื่องเป็ นรายละเอียดที่จาเป็ นในการ
ปฎิบตั ิงาน เช่น การออกสื่อโฆษณาทุก ๆ ปี ซึ่งในแต่ละปี หรื อแต่ละแคมเปญจะมีการปรับปรุงและ
ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์กบั คอนเซ็ป (Concept) ของผลิตภัณฑ์บริ ษัทที่
มีมาช้ านาน
2.1.4.4 ความคิ ด สร้ างสรรค์ ป ระเภทลอกเลี ย น (Duplication) คื อ ลัก ษณะการ
จ าลองหรื อ การลอกเลี ย นความแบบความคิ ด จากความส าเร็ จ อื่ น ๆ โดยอาจปรั บ ปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้ อย แต่สว่ นใหญ่ยงั คงแบบเดิมอยู่ (ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ, 2556)

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดัง้ เดิม
นักสร้ างสรรค์โฆษณาสามารถเกิดความคิดสร้ างสรรค์ไ ด้ ในหลากหลายวิธี แต่ละคนจะมี
วิธีในแบบของตัวเองตามแต่ถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งได้ ตามการเกิ ดของความคิด
สร้ างสรรค์ โดยยึดหลักของเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ได้ ดงั นี ้
2.2.1 ทฤษฎีการคิดของ เดอ โบโน
เอ็ดวาร์ ด เดอ โบโน (De Bono, 1994) ผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านการสอนความคิด ได้ เสนอ
ทฤษฎี เกี่ ยวกับการคิดโดยได้ จาแนกการคิดออกเป็ น 2 ชนิดคือ Vertical Thinking และ Lateral
Thinking เดอโบโนได้ อธิบายการคิดทัง้ 2 ชนิดดังกล่าวไว้ ดงั นี ้
2.2.1.1 Vertical Thinking (คิ ด ในกรอบ) เป็ นการคิ ด เชิ ง ตรรกะแบบดั ง้ เดิ ม
(Traditional Logical Thinking) มีการดาเนินตามทิศทางจากภาวะของข้ อมูลหนึ่งไปยังอีกข้ อมูล
หนึ่ง เป็ นลักษณะที่ มี ความต่อเนื่ อง เป็ นการคิดที่มี ลักษณะการเลือก (Selective) โดยจะมี การ
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ตัดสินและแสวงหาเพื่อพิสูจน์และสร้ างความสัมพันธ์ เป็ นการคิดในลักษณะที่มีความคงที่เพื่อหา
คาตอบใดคาตอบหนึง่ เช่น การคิดตามครรลองของวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 Lateral Thinking (คิดนอกกรอบ) เป็ นความคิดที่ มี การสร้ างความคิดที่
หลากหลาย (Generative) หรื อสร้ างทางเลื อกที่ หลากหลาย จุดประสงค์ของ Lateral Thinking
เป็ นการคิดที่เคลื่อนออกจากแนวคิดหนึ่งหรื อแนวทางหนึ่งไปยังแนวคิดอื่น เป็ นการคิดที่มีการหลีก
หนีออกไปจากแนวคิดแบบเดิม Lateral Thinking จะไม่พยายามพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ แต่จะเป็ นการ
สารวจและสร้ างความคิดที่หลากหลาย จะเป็ นแนวทางที่เป็ นการจัดการกับกระบวนการข้ อมูลของ
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อไปสูก่ ารคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creativity) (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546)
ในทางการคิด สิ่งที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการคิด คือ การบังเอิญทาผิด สิ่งที่ไม่ร้ ู
ว่าจะเกิด และอารมณ์ขนั การเข้ าใจเรื่ องการคิดแบบมีอารมณ์ขนั จะทาให้ เราเข้ าใจการทางานของ
ระบบการคิดมากกว่าอย่างอื่ น ซึ่งแตกต่างจากการใช้ เหตุผลที่ ไม่ได้ บ อกอะไรเท่าไหร่ แต่ทว่า
ความคิดขบขันจะสามารถเกิดขึน้ ได้ เพียงแค่ในระบบการคิดใช้ รูปแบบที่จดั ระบบตัวเอง ซึ่งเป็ น
ชนิดที่พบในการใช้ ภาพมองของมนุษย์ ความคิดแบบมีอารมณ์ขนั จะเกี่ยวข้ องกับการหนีหลุดออก
จากรูปแบบหนึ่งและเปลี่ยนไปหาอีกรูปแบบหนึง่ ลักษณะของระบบใช้ รูปแบบ คือ ขณะที่เรากาลัง
เคลื่อนที่ ไปตามเส้ นทางหลัก เส้ นทางรองจะถูกมองข้ ามไป เราเลยมุ่งหน้ าไปตามเส้ นทางหลัก
เท่านัน้ (De Bono, 1994 อ้ างถึงใน มัทธนี พลังเทพินทร์ , 2551)

ภาพที่ 2.1 แสดงเส้ นทางหรื อรูปแบบหลักและมีเส้ นทางรองแยกออกมา
กลไกการคิดขบขันอีกอย่างหนึ่ง คือ การคิดที่ถกู นาไปยังจุดที่เห็นว่าไร้ เหตุผลอย่างเห็นได้
ชัด จากนั น้ เราก็ ส ามารถมองเห็ น ทางกลั บ คื อ จะเข้ าใจสถานการณ์ ในภายหลั ง ตัว เอง
ตัวอย่างเช่น คนตรวจตัว๋ เดินเข้ ามาในตัวรถไฟ แล้ วชายหนุ่มคนหนึง่ ก็เริ่ มควานหาตัว๋ ของเขาอย่าง
ร้ อนรน เขาหาที่กระเป๋ าเสื ้อ กระเป๋ ากางเกง เสื ้อคลุมที่แขวนไว้ บนราว กระเป๋ าเอกสาร และที่อื่น ๆ
สักพักหนึ่ง คนตรวจตัว๋ ก็เข้ ามาดึงตัว๋ ออกจากปากชายคนนันด้
้ วยความเห็นใจ จริ ง ๆ แล้ วชายหนุ่ม
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ได้ คาบตัว๋ นันมาโดยตลอด
้
พอคนตรวจตัว๋ ไปแล้ ว ผู้โดยสารอีกคนหนึ่งก็ถามชายหนุ่มคนนันว่
้ า เขา
รู้ สึกว่าตัวเองดูโง่บ้างรึ ป่าว ชายหนุ่มตอบกลับว่า "ไม่เลย ผมได้ เคีย้ วกัดส่วนที่ ลงวันที่ บนตั๋วนัน้
ออกมา" (De Bono, 1994 อ้ างถึงใน มัทธนี พลังเทพินทร์ , 2551)

ภาพที่ 2.2 แสดงเส้ นทางการมองย้ อนหลังเหตุการณ์และการมองให้ ทะลุปรุโปร่ง
การเปลี่ ย นรู ป แบบการคิ ด ดังที่ พ บในการใช้ อารมณ์ ขัน เป็ นกระบวนการเดี ย วกั น กั บ
กระบวนการที่ เกิ ดขึน้ ในการมองย้ อนหลังเหตุการณ์ และการมองเหตุการณ์ ให้ เข้ าใจทะลุปรุ โปร่ ง
กล่ าวคื อ การเปลี่ ยนความคิ ด ไปหารู ป แบบใหม่ ในการมอง ก็ จ ะเห็ น ว่ าเกิ ด ความชัด เจนและ
สมเหตุสมผลยิ่งขึ ้น จนเกิดความเข้ าใจต่อมา และในรูปแบบนี ้เองจาเป็ นต้ องมีความไม่สมดุลอยู่ ใน
การมองย้ อนหลังเหตุการณ์ แนวคิดที่สร้ างสรรค์ใด ๆ ที่คิดขึ ้นมา จะต้ องมีความสมเหตุสมผลเมื่อมี
การมองย้ อนหลัง มิฉะนันก็
้ คงไม่อาจยอมรับได้ ว่าความคิดนันมี
้ คุณค่า (De Bono, 1994 อ้ างถึงใน
มัทธนี พลังเทพินทร์ , 2551)
คนที่มีความคิดสร้ างสรรค์อาจมีวิธีการมองโลกที่แตกต่างจากคนอื่น ถ้ าคนนัน้ สามารถ
แสดงออกสื่ อ สารภาพมองที่ พิ เศษของตนให้ ค นอื่ น ได้ ร้ ู ก็ จ ะเรี ย กได้ ว่า เป็ นคนที่ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ แต่ว่าคน ๆ นันอาจจะติ
้
ดอยู่กับภาพมองที่พิเศษนัน้ ไม่สามารถมองภาพหรื อมองโลก
ในทางอื่นเลย ดังนันคนที
้
่มีความคิดสร้ างสรรค์หลายคนจึงมักจะมีความ "ไม่ยืดหยุ่น" การคิดนอก
กรอบจะเป็ นการเปลี่ยนภาพมองและมีความยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนภาพมองได้ อีกเรื่ อย ๆ โดยอาศัย
ทัศนคติและวิธีการกาหนดไว้ บางอย่าง ทัศนคติจะเกี่ ยวกับการยินดีที่จะพยายามมองสิ่งต่าง ๆ
ในทางต่าง ๆ กัน นอกจากนี ้ยังเกี่ยวกับความเข้ าใจว่าสมองใช้ รูปแบบอย่างไรและความจาเป็ นที่
จะต้ องหลุดออกจากรู ปแบบเดิม เพื่อที่จะเปลี่ยนไปหารูปแบบที่ดีขึ ้น (De Bono, 1994 อ้ างถึงใน
มัทธนี พลังเทพินทร์ , 2551)
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วิธีการคิดเปลี่ยนรูปแบบ
1) วิ ธี ก ารเหยี ย บหิ น ข้ า ม (The Stepping Stone Method) การเปลี่ ย นรู ป แบบ
จากรู ปแบบหนึ่งไปยังอี กแบบหนึ่งให้ ง่ายขึน้ โดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ ามาผูกสร้ างเป็ นเรื่ องราว และ
เคลื่อนที่จนไปสู่รูปแบบหนึ่ง การคิดเคลื่อนที่ออกไปมีหลายวิธี เช่น โดยการดึงหลักการออกมาจาก
แนวคิด โดยการคิดตามผลที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละขณะ โดยการเน้ นที่ความแตกต่าง ๆ จากธรรมดา
หรื อ โดยการแจกแจงด้ านดีตา่ ง ๆ ออกมา

ภาพที่ 2.3 แสดงให้ เห็นการใช้ คา่ เคลื่อนที่ของหินที่เหยียบข้ าม
2) วิธีการหนีออกนอกทาง (The Escape Method) การหาเส้ นทางหลักของการ
คิดให้ ได้ ก่อน แล้ วจากนันก็
้ หนีออกจากเส้ นทางหลัก โดยการละทิ ้งลักษณะบางอย่างหรื อเปลี่ยน
รูปแบบ หรื อหาทางที่ตา่ งออกไปให้ ถึงจุดหมายเดียวกัน

ภาพที่ 2.4 แสดงวิธีการคิดหนีออกนอกทาง
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3) วิธีการสุ่มเพื่อกระตุ้นแนวคิด (The Random Stimulation Method) การสุ่มคาเพื่อ
เชื่ อมโยงกับตัวเรื่ องไปเรื่ อย ๆ ทาให้ เปิ ดรับคาอื่ น ๆ เข้ ามา จนทาให้ ได้ "ตัวเชื่ อมโยง" กระตุ้นไปยัง
ความคิดให้ เกิดการสร้ างสรรค์ บางครัง้ อาจจะดึงคุณสมบัตขิ องคาที่สมุ่ ขึ ้นมาเปลี่ยนรูปแบบการคิดได้

ภาพที่ 2.5 แสดงการสุม่ เพื่อกระตุ้นแนวคิด
วิธีการทังสามอย่
้
างคือ วิธีการเหยียบหินข้ าม (The Stepping Stone Method) วิธีการหนี
ออกนอกท าง (The Escape Method) และวิ ธี การสุ่ ม เพื่ อกระตุ้ นแนวคิ ด (The Random
Stimulation Method) เป็ นวิธีที่เป็ นระบบที่สามารถนาไปใช้ ในการเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ออกมา คือ
ทัศนะคติการคิดนอกกรอบ ซึ่งจะเกี่ยวกับการพร้ อมที่จะมองหาแนวคิดที่ดีไปยิ่งกว่าเดิม แต่ละวิธี
แสดงให้ เห็ น ทัศ นะคติก ารคิด นอกกรอบ ในวิธี ก ารเหยี ย บหิ น ข้ า ม ใช้ ก ารมองแนวคิ ด จากค่า
เคลื่ อ นที่ แ ทนที่ จ ะมองแค่ค่า การวินิ จ ฉัย ตัด สิ น ท าให้ เกิ ด ทัศ นะคติในทางบวกและท าให้ เกิ ด
ประโยชน์ ส่วนวิธีการหนีออกนอกทาง เน้ นมองหาสิ่งที่เป็ นอยู่ที่นึกไม่ถึงหรื อเป็ นทางที่ ดีที่สดุ แล้ ว
จริ งหรื อ นาไปสู่การปรับปรุงหรื อหลีกหนีออกมา ส่วนวิธีการสุ่มเพื่อกระตุ้นแนวคิด เป็ นการเปิ ดรับ
อิทธิพลต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ตงใจมองหาโดยตรง
ั้
โดยการยอมให้ สื่งอื่นมากระตุ้นทางความคิด
2.2.2 ทฤษฎีการคิดของ วอลลาส (Wallas)
วอลลาส (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) นักทฤษฎีกลุ่มสร้ างสรรค์นิยม ได้
อธิบายว่า ความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากการลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยแบ่งขันตอนของ
้
กระบวนการเกิดความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.2.2.1 ขันเตรี
้ ยมตัว (Preparation) เป็ นขันเตรี
้ ยมข้ อมูลต่างๆเช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับ
การกระทาหรื อแนวทางที่ถกู ต้ องหรื อข้ อมูลระบุปัญหาหรื อข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริง
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2.2.2.2 ขันครุ
้ ่ นคิด (Incubation) เป็ นขัน้ อยู่ในความวุ่นวายของข้ อมูลต่าง ๆ ทัง้
ใหม่ แ ละเก่ า สะเปะสะปะขาดความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยไม่ส ามารถจัด รู ป แบบ หรื อ ขมวด
ความคิดเป็ นกลุม่ ก้ อนได้ จึงปล่อยความคิดไว้ เงียบ ๆ
2.2.2.3 ขัน้ ความคิดกระจ่างชัด (Illumination) เป็ นขัน้ ที่ความคิดผ่านการเรี ยบเรี ยง
และเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้ าด้ วยกัน ให้ มีความกระจ่างชัดและมองเห็นภาพมโนทัศน์ของความคิด
2.2.2.4 ขันพิ
้ สูจน์ (Verification) เป็ นขันตอนที
้
่ได้ รับความคิดจากขันตอนทั
้
งสาม
้
ขันข้
้ างต้ นเพื่อพิสจู น์วา่ เป็ นความคิดที่เป็ นจริงและถูกต้ อง
2.2.3 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking Process)
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งที่นกั สร้ างสรรค์โฆษณาทุกคนควรจะฝึ กฝน เพื่อที่จะออกแบบ
สารโฆษณาให้ สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริ โภคเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยทั่วไปผู้
ทางานด้ านการคิดสร้ างสรรค์ต้องเป็ นบุคคลที่ทางานหนักคือ มีการคิดสิ่งใหม่ ๆ ทางด้ านแนวคิดที่
ดีอยู่เสมอ เพราะพวกเขามักจะต้ องมีความรู้โดยการอ่าน วิเคราะห์ ทดสอบ และวิตกกังวล จึงทา
ให้ พวกเขาเหล่านี ้มาแสดงออกเป็ นสื่อที่ไม่ปกติธรรมดา เป็ นสิ่งที่คาดไม่ถึงและมีแนวคิดเชิงนิยาย
ซึ่งวิธีการคิดนี ้หาได้ ยากจากบุคคลทั่วไป แต่ก็ต้องสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาให้ เกิดภาพ
ความเป็ นจริ ง และจัด ทาโฆษณาออกมาสู่สายตาผู้บ ริ โภคเป้าหมาย (พัฒ นา ศิริโชติบัณ ฑิ ต ,
2546) ซึง่ กระบวนการในการคิดสร้ างสรรค์งานโฆษณาจะมีด้วยกัน 5 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. การรวบรวมปั ญหา
2. การสร้ างแนวคิด
3. การระดมสมอง
4. การบ่มเพาะ
5. การออกความคิด
ภาพที่ 2.6 ขันตอนของกระบวนการสร้
้
างสรรค์ในสื่อดังเดิ
้ ม
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2.2.3.1 การรวบรวมปั ญหา (Immersion) เป็ นการนาปั ญหาที่จะทาการโฆษณา
ประกอบกับวิธีการทาการตลาดต่าง ๆ ตามแผนงาน ผู้สร้ างสรรค์จะต้ องอ่านปั ญหาให้ ม าก ว่า
ผลิตภัณฑ์นนมี
ั ้ ปัญหาใด และสาเหตุของปั ญหามาจากอะไร ซึ่งปั ญหาบางอย่างสามารถเห็นได้ ชดั
แต่บางปั ญหาก็จาเป็ นที่จะต้ องวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน และนาข้ อมูลการวิจยั ตลาดและโฆษณาเข้ า
มาคิด วิเคราะห์ปัญหา เพื่อที่จะได้ ทราบทุกสิ่งทุกอย่างของปั ญหาก่อนที่ จะมีการแก้ ไขปั ญหาด้ วย
วิธีการสร้ างสรรค์โฆษณา (Bovee, Thill, & Wood, 1995)
2.2.3.2 การสร้ างแนวคิด (Ideation) เมื่อทราบปั ญหาทังหมดแล้
้
ว ก็มองปั ญหาใน
ทุกมุมมองของปั ญหา เมื่อทราบประเด็นของปั ญหาก็มาทาการพัฒ นาแนวคิด เพื่อหาทางเลือก
ของปั ญหาต่าง ๆ ที่คดิ ว่าเหมาะสมที่สดุ
2.2.3.3 การระดมสมอง (Brainstorming) เมื่ อ มี ท างเลื อ กของการสร้ างสรรค์
โฆษณาแล้ ว ก็นาเอาเทคนิคการระดมความคิดของสมองต่าง ๆ ออกมาให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อเข้ ามา
ประยุกต์ใช้ กับการแก้ ปัญ หา โดยแนวคิดต่าง ๆ ของทุกคนจะมีผลต่อการแก้ ปัญหา โดยแนวคิด
ของแต่ละบุคคลจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ คนอื่นคิดตามไปด้ วย และเป็ นการคิดอย่างอิสระของบุคคลที่
เกี่ ยวข้ องกับ แนวคิด ที่ จ ะสร้ างสรรค์ โฆษณาในเรื่ อ งเดี ย วกัน สิ่ ง นี จ้ ะท าให้ ที ม งานสร้ างสรรค์
สามารถได้ แนวคิดสร้ างสรรค์โฆษณาที่ ดีกว่าและมี จ านวนแนวคิดที่ ม ากกว่าในการเลื อกที่ จ ะ
นามาใช้ สร้ างสรรค์ ทาให้ ได้ งานสร้ างสรรค์โฆษณาที่มีประสิทธิผลที่ดีตามมา
2.2.3.4 การบ่มเพาะ (Incubation) การนาแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้ ถกู เลือกมาใช้ วิธีการ
พัฒ นารู ป แบบแนวคิด แต่ล ะแนวคิด และแนวคิด นัน้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่อการน ามาใช้ สร้ างสรรค์
โฆษณาอย่างไรในขันนื
้ ้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาควรปล่อยให้ เป็ นช่วงของการหยุดคิดชัว่ ขณะ เพื่อทา
ให้ สมองปลอดโปร่ง และเพื่อไม่ให้ กระบวนการคิดไปสูภ่ าวะที่เครี ยดจนเกินไป
2.2.3.5 การให้ ออกความคิด (Illumination) เป็ นขันตอนของการกลั
้
บเข้ ามาเพื่อเลือก
ความคิดที่สาคัญ หรื อความคิดที่ยิ่งใหญ่ หรื อที่เรี ยกว่า "Big Idea" หรื อ "Creative Concept" เพื่อที่จะ
นาไปสร้ างสรรค์แผนรณรงค์งานโฆษณาในชิ ้นงานโฆษณาต่อไป (ชัยประนิน วิสุทธิผล และอัมริ นทร์
จัทนะศิริ, 2547) ทัง้ นี ้ James L. Marra นักวิชาการด้ านการโฆษณาที่มีชื่อเสียงได้ กล่าวว่า แนวคิดที่
เข้ าข่ ายว่ าเป็ นความคิ ดส าคัญ หรื อความคิ ดยิ่ งใหญ่ (Big Idea) หรื อเป็ นความคิ ดหลักทางการ
โฆษณา จะต้ องประกอบด้ วย 7 ลักษณะซึง่ เรี ยกว่า "ADNORMS" ดังนี ้ (ดารา ทีปะปาล, 2541)
1) สามารถปรับให้ เข้ ากับสื่อโฆษณาได้ หลาย ๆ สื่อ (Adaptability - A)
2) มีความยืนยาวเหมาะกับคนทุกยุคทุกสมัย (Durability - D)
3) เป็ นแนวคิดใหม่ (Newness - N)
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4) เป็ นแนวคิดที่เป็ นเอกลักษณ์หนึง่ เดียว (Oneness - O)
5) มีความเกี่ยวข้ องกับประโยชน์หรื อปั ญหาผู้บริโภค (Relevance - R)
6) จดจาได้ ง่าย (Memorability - M)
7) มีความเข้ าใจได้ ง่าย (Simplicity - S)
1) สามารถปรับให้ เข้ ากับสื่อโฆษณาได้ หลาย ๆ สื่อ (Adaptability - A)
โฆษณาแต่ล ะประเภทมี จุด เด่น จุด ด้ อ ย หรื อ วิ ธี ก ารน าเสนอที่ แ ตกต่า งกัน ท าให้ การใช้ สื่ อ
จาเป็ นต้ องใช้ สื่อที่ผสมผสาน เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนันแนวความคิ
้
ด สร้ างสรรค์นนจะต้
ั ้ อง
สามารถปรับให้ เข้ ากับสื่อได้ หลาย ๆ สื่อ ไม่ใช่เป็ นแนวคิดที่ใช้ ได้ เฉพาะสื่อใดสือหนึง่ เท่านัน้
2) มีความยืนยาวเหมาะกับคนทุกยุคทุกสมัย (Durability - D) เดวิด โอ
กิลวี (David Ogilvy) ผู้มีชื่อเสียงด้ านโฆษณา กล่าวว่า “แนวความคิดทางการโฆษณาที่ดี ควรมี
อายุอย่างน้ อย 30ปี ” ตัวอย่าง แนวความคิดโฆษณาที่ เข้ าข่ายลักษณะนี ้ เช่น “เอกลักษณ์ ของ
เอกบุรุษ”เสื่อเชิ๊ตแอร์ โรว์“9ใน10 ของดาราฮอลลิวดู ใช้ สบูล่ กั ซ์” เป็ นต้ น (Ogilvy, 2004)
3) เป็ นแนวคิดใหม่ (Newness - N) สามารถสร้ างความแตกต่างระหว่า
แบรนด์สินค้ าได้ (Product Differentiation) เป็ นแนวความคิดที่เป็ นหนึ่ง ไม่ใช่สอง และมีลกั ษณะ
เด่นเป็ นเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเองไม่ซา้ แบบใคร ซึ่งสามารถเรี ยกร้ องความสนใจได้ เป็ น
อย่างดี
4) เป็ นแนวคิดที่เป็ นเอกลักษณ์ หนึ่งเดียว (Oneness - O) เป็ นแนวคิด
เดียว (Single-Minded) และมี ความต่อเนื่ อง (Continuous) งานโฆษณาอาจมี หลายชิน้ ผ่านสื่ อ
หลาย ๆ สื่อ เพื่อไม่สร้ างความเบื่อหน่ายจาเจให้ กับกลุ่มเป้าหมาย แต่งานโฆษณาทุกชิ ้นทุกสื่อ
ต้ องสนับสนุนและส่งเสริ มแนวคิดเพียงแนวคิดเดียวเท่านัน้ เพื่อไม่ให้ ผ้ บู ริ โภคที่รับสารเกิดความ
สับสน
5) มีความเกี่ยวข้ องกับประโยชน์หรื อปั ญหาผู้บริ โภค (Relevance - R)
มุ่ง สนองความต้ อ งการของผู้บริ โภคเป็ นหลักส าคัญ ยิ่งหากสามารถสามารถแก้ ปั ญ หาให้ กับ
ผู้บริโภคได้ มากเท่าไรก็ยิ่งจะได้ รับความสนใจจากผู้บริ โภคมากขึ ้นเท่านัน้ โดยความคิดสร้ างสรรค์
จะต้ องเข้ าถึงจุดดังกล่าวนี ้มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
6) จดจาได้ ง่าย (Memorability - M) แนวความคิดที่ สร้ างสรรค์จะต้ อ ง
สามารถเข้ าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ อย่างรวดเร็ ว ซึ่งหลักสาคัญคือทังเนื
้ ้อหา ความคิด และลีลา
ต้ องมีความเป็ นหนึง่ เดียว และสนองความต้ องการตลอดจนแก้ ไขปั ญหาของผู้บริโภค
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7) มีความเข้ าใจได้ ง่าย (Simplicity - S) ธรรมชาติของผู้บริ โภคไม่ชอบที่
จะจดจาอะไรที่ย่งุ ยากซับซ้ อน เป้าหมายของการเสนอข่าวสารต้ องการให้ ผ้ บู ริ โภคเป้าหมายรับรู้
และสามารถจดจาสินค้ าที่โฆษณาได้ และผลักดันให้ เกิดการซื ้อสินค้ านันในที
้ ่สดุ แนวความคิดที่มี
ความง่าย ย่อมสร้ างการจดจาให้ กบั ผู้บริโภคได้ ดีกว่า
ส าหรั บ การคิด สร้ างสรรค์ โฆษณาเป็ นเรื่ องของทัง้ วิท ยาศาสตร์ และศิล ปะ ส่วนที่ เป็ น
วิทยาศาสตร์ นนั ้ เป็ นเรื่ องของการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นพื ้นฐานทางการตลาด
ข้ อมูล พฤติกรรมผู้บริ โภค ข้ อมูล เกี่ ยวกับกลยุทธ์ สื่ อ ฯลฯ ส่วนที่ เป็ นศิลปะนัน้ เป็ นเรื่ องของการ
คิด ค้ น การสร้ างภาพ สร้ างจิ น ตนาการ การออกแบบที่ อ ยู่บ นหลักการและเหตุผ ล เป็ นความ
พยายามของนักโฆษณาในการคิดสร้ างสรรค์ผลงานที่สามารถสื่อสารออกมาได้ ถูกต้ อง ตรงกับ
ความต้ อ งการของผู้รับ สาร ในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม (Deliver the right message to the right
person at the right time) เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการจูง ใจของผู้รั บ สาร โดยสื่ อ สารด้ ว ย
แนวคิดที่ มีความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีผ้ ูทามาก่อน (Original) และแนวคิดจะต้ องทาให้ ผ้ ูรับสาร
สามารถเกิดมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิม (Wells, Burnett, & Moriarty, 2000)
Frazer (1983) ได้ ให้ ค วามหมายกระบวนการคิด โฆษณาว่า เป็ นขัน้ ตอนหลัก ในการ
สร้ างสรรค์ โฆษณาที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ม เป้ าหมายได้ โดยไม่ เน้ นแค่
ส่วนประกอบหรื อวิธีการนาเสนอ แต่จะคานึงถึงโฆษณานัน้ สามารถให้ ความรู้ ความเข้ าใจในตัว
สินค้ าให้ กบั ผู้บริโภคได้ หรื อไม่
Laskey, Day, and Crask (1989) ได้ ให้ ค วามหมายคล้ ายคลึง กัน ว่า กระบวนการคิ ด
โฆษณาเป็ นสิ่งที่รวบรวมในส่วนของข้ อความหลัก (Main Message) และวิธีการนาเสนอเนือ้ หา
สาร (Method of Presentation or Execution) โดยต้ องเข้ าใจถึงประรับรู้ ของกลุ้มเป้าหมาย และ
ประสิทธิภาพของข้ อความโฆษณาที่ได้ สื่อสาร
Wells, Burnett, and Moriarty (2000) ได้ กล่าวไว้ ว่า กระบวนการคิดโฆษณานัน้ เป็ นสิ่ง
สาคัญอย่างยิ่งในการทาโฆษณา เนื่องจากเป็ นตัวกาหนดวัตถุประสงค์หลักในการทาโฆษณา โดย
จะต้ องเข้ าใจถึงกลุ่มเป้าหมายนัน้ มีความรู้ สึกอย่างไร เข้ าใจในเนือ้ หาหรื อไม่ โดยพยายามวาง
ตาแหน่งตราสินค้ าให้ เข้ าไปอยูภ่ ายในใจของกลุม่ เป้าหมายได้ ชดั เจน
ทังนี
้ ้ Jerome Jeweler (1985) ได้ กล่าวไว้ ว่า กระบวนการคิดหลักทางการโฆษณานี ้ ควร
จะเป็ นกระบวนการคิด ที่ แข็ ง แรงและชัด เจนที่ สุด ของสิ น ค้ าหรื อบริ ก ารที่ จ ะต้ อ งสื่ อสารไปยัง
ผู้บริ โภคเป้าหมาย แนวความคิดหลักนีค้ วรจะเป็ นสารที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภค
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เป้าหมายได้ มากที่สุด และเมื่อนักสร้ างสรรค์กาหนดมันแล้ ว จะต้ องเชื่อมั่นว่ามันจะเป็ นแนวคิด
หลักในทุกชิ ้นงานโฆษณาอยูใ่ นทุกแผนการรณรงค์ทางการโฆษณา
กระบวนการคิดโฆษณาจึงเป็ นการกาหนดทางเลือกในการปฏิบตั ิเพื่อทาให้ บรรลุผลาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการโฆษณา และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างชัดเจนขึ ้นมาใน
หลายทางเลือก แล้ วคัดเลือกพิจารณาเอาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด และมีความเป็ นไปได้
มากที่สุด แต่โดยมากแล้ วนักสร้ างสรรค์งานโฆษณามักจะพบว่าไม่มีทางเลือกใดที่ถูกต้ องสุด แต่
มักจะพบทางเลือกที่ดีที่สุดหรื อมีความเป็ นไปได้ มากที่สุด เท่านัน้ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับโฆษณาเป็ น
การมุง่ สู่จดุ หมายเดียวกันคือ กาทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการโฆษณา ตามที่นกั สร้ างสรรค์งาน
โฆษณาคาดหวัง นอกจากนีค้ วรจะต้ องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกิจกรรม
ทางการตลาดอื่น ๆ ด้ วย (ทัศไนย สุนทรวิภาต, 2553)

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อความคิดสร้ างสรรค์ ในสื่อดิจทิ ลั
เครื่ อ งมื อ การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก PEST ถูก พัฒ นาขึน้ โดย Francis J.
Aguilar (1967) โดยกล่าวถึงใน “Scanning the BussinessEvironment” ถึงปั จจัยแวดล้ อมที่มีผล
ต่อธุรกิจในแต่ละด้ าน และได้ กาหนดตัวย่อว่า “PEST” ซึ่งบ่งบอกถึง Political, Economic, Social
และ Technology (Aguilar, 1967) PEST เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระโยชน์ ส าหรั บ ท าความเข้ าใจ
เกี่ยวกับ “ภาพรวม”โดยเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจทังทางบวกและทางลบ
้
ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมหรื อมีอิทธิ พลต่อการดาเนินงานทางธุรกิจหรื อองค์กร เพื่อสามารถนาไปใช้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ (Dcosta, 2011)
ด้ ว ยประโยชน์ จ ากเครื่ อ งมื อ การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกPEST ที่ ส ามารถ
นามาใช้ วิเคราะห์ถึงปั จจัยภายนอกในด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างครอบคลุม PESTจึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่
นิยมนามาใช้ วางแผนและวิเคราะห์ ในสายงานต่าง ๆ เช่น
1) การวางแผนธุรกิจ : การวิเคราะห์ PEST เป็ นการวางแผนที่ปลอดภัยสาหรับ
นักธุรกิจที่เพิ่งเริ่ มต้ น โดยเครื่ องมือ PEST สามารถทราบถึงข้ อมูลปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับทางธุรกิจ
ต่าง ๆ
2) การตลาด : การวิ เคราะห์ PEST จะช่ ว ยวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมทาง
การตลาดของสินค้ าหรื อบริ การนอกจากนี ้ข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ยงั สามารถช่วยกาหนดกล
ยุทธ์ที่สามารถปรับเข้ ากับการวางแผนการตลาดพื ้นฐานได้ อีกด้ วย
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3) การพัฒ นาสินค้ า : ข้ อมูลทางการวิเคราะห์จะช่วยตัดสินใจเกี่ ยวกับสินค้ าที่
ได้ รับการพัฒนา ว่าสินค้ าเหมาะสมกับกับสภาพตลาดแวดล้ อมหรื อไม่
4) การจัดการองค์ กร : การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกมี ผลต่ อการจัด
โครงสร้ างองค์กร โดยเฉพาะเมื่อมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงองค์กร ว่าสามารถเหมาะสมและพร้ อมที่
จะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
5) การวิจยั : การวิเคราะห์จะเป็ นข้ อมูลที่ ดีในการศึกษาปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อ
โครงการ และสามารถเป็ นข้ อมูลที่บอกผลในอนาคตภายใต้ เงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกันได้ (Dcosta, 2011)
ในแง่ของความคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาก็ เช่นกัน การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก
PESTสามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สมั พัน ธ์พื ้นฐานในการผลิตโฆษณา
กล่าวคือ การผลิตงานโฆษณาไม่วา่ จะเป็ นบนสื่อดังเดิ
้ มหรื อสื่อดิจิทลั ล้ วนมีขนตอนที
ั้
่สลับซับซ้ อน
โดยในแต่ละขัน้ ตอนหรื อการดาเนินงานนัน้ มีองค์ประกอบทางปั จจัยภายนอกที่สัมพันธ์ กับการ
ผลิตโฆษณา ซึ่งปั จจัยภายนอกเหล่านี ้จะส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณา
บ้ างมี ข้ อจ ากัด บ้ างจ าเป็ นต้ อ งปรับ เปลี่ ย นตามสถานการณ์ เพื่ อให้ โฆษณานัน้ สามารถผลิ ต
ออกมาได้ อย่างสมบูรณ์ ดังนันจึ
้ งนามาแยกวิเคราะห์ตามหลัก PEST ไว้ ในแต่ละด้ านดังนี ้

ภาพที่ 2.7 ประยุกต์ PEST Analysis กับความคิดสร้ างสรรค์โฆษณา
2.3.1 P – Political (ปั จจั ยทางนโยบาย) เป็ นการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ด้ านนโยบายและ
กฎเกณฑ์ ที่มีการกาหนดไว้ อยู่แล้ ว ซึ่งนักสร้ างสรรค์โฆษณาไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ แตกต่างไป
จากเดิมได้ แต่เพียงสามารถประยุกต์และคิดสร้ างสรรค์พฒ
ั นาให้ ดีขึ ้นจากสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งอาศัยกรอบ
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ทางนโยบายเป็ นตัวกาหนดพื น้ ฐานในการคิด สร้ างสรรค์โฆษณา โดยองค์ ป ระกอบที่ สัม พัน ธ์
พื ้นฐานในงานโฆษณา คือ แบรนด์สินค้ า (Brand Properties)
แบรนด์สินค้ า (Brand Properties) คุณสมบัติของแบรนด์สินค้ าที่ถกู ออกแบบและกาหนด
มาเหมือนเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นของแบรนด์สินค้ า โดยต้ องสามารถทาให้ ผ้ บู ริโภคจะจดจาในลักษณะ
และแนวทางของแบรนด์สินค้ านันได้
้ ไม่เพียงแต่สื่อสารไปยังผู้บริโภค แต่ยงั ต้ องสามารถบ่งบอกถึง
ตัวตนของแบรนด์สินค้ าได้ ในขณะเดียวกัน ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคิดสร้ างสรรค์โฆษณา
ภายใต้ ข้อกาหนดของสินค้ าที่จากัด โดยสามารถคิดสร้ างสรรค์พัฒนาในรูปแบบของการสื่อสารได้
เช่น บุคลิกภาพของสินค้ าและภาพลักษณ์แบรนด์สินค้ า (Brand Personality and Brand Image),
อัตลักษณ์ ของแบรนด์สินค้ า (Brand Identity) และ การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์หรื อการสร้ างจุด
ครองใจผู้บริโภค (Brand Positioning)
1) บุคลิ ก ภาพของสิ น ค้ าและภาพลัก ษณ์ ข องสิน ค้ า (Brand Personality and
Brand Image) ผู้ที่ริเริ่ มใช้ แนวทางนี ้คือ David Ogilvy (2004) ได้ กล่าวไว้ ว่า การโฆษณาคือการ
ลงทุนระยะยาว ในทุก ๆ ชิ ้นงานโฆษณาจะต้ องมีการสร้ างสัญลักษณ์ หรื อเอกลักษณ์ ให้ กับตรา
สินค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสินค้ าต่าง ๆ ในท้ องตลาดมีความเหมือนกันสูง สินค้ าแต่ละชนิด
จะมีบุคลิกที่สามารถสร้ างขึ ้นได้ โดยการสร้ างความสัมพันธ์ กับผู้บริ โภคเช่น เป็ นของที่ต้องใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน เป็ นของที่ขาดไม่ได้ ซึ่งบุคลิกเหล่านี ้จะจะเป็ นสิ่งสร้ างคุณค่าเพิ่ม (Added Value)
ให้ กบั สินค้ าด้ วยวิธีการโฆษณานอกเหนือจากคุณประโยชน์ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์การสร้ าง
แนวความคิดการสร้ างภาพลักษณ์ ของสินค้ า สามารถศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ได้
จากประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ (Ogilvy, 2004)
(1) ประวัติของผลิตภัณฑ์ (Product History) หมายถึง ประวัติความเป็ นมา
ของผลิตภัณฑ์ในตลาดว่า สามารถสร้ างการยอมรับจากผู้บริโภคได้ มากน้ อยเพียงใด ผู้บริ โภคมอง
ผลิตภัณฑ์ในแบบใด
(2) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product Appearance) หมายถึง ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น รูปร่าง ทรง ขนาด สีสนั ฯลฯ
(3) ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Brandname) หมายถึ ง ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ นที่ ย อมรั บ
น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคมากน้ อยเพียงใด
(4) หี บ ห่ อ และสลากสิ น ค้ า (Package & Label) หมายถึ ง ลั ก ษณะทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น หีบห่อ สลาก สีสนั ที่ใช้ มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณ์เพียงใด
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ตัวอย่างงานโฆษณาทีเราคุ้นเคยกันอย่า งดีและเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องของ Brand
Image เช่น โฆษณาของการบิ น ไทยที่ ให้ ภ าพลัก ษณ์ ข องการเป็ นสารการบิน ไทยของคนไทย
โฆษณาแบรนด์ซุปไก่ที่ให้ ภาพลักษณ์ของความห่วงใย ความเอื ้ออาทร เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาโฆษณาที่เน้ นภาพลักษณ์ของตราสินค้ า จะต้ องสามารถสร้ างการยอมรับและจดจา อีก
ทังสามารถให้
้
คณ
ุ ประโยชน์ทางด้ านจิตวิทยากับผู้บริ โภคด้ วย
2) การสร้ างแบรนด์ในสื่อดิจิทลั เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ไม่ใช่ทางเลือก เนื่องจากสื่อดิจิทลั
เป็ นช่องทางที่ผ้ บู ริ โภคสามารถโต้ ตอบได้ ทนั ทีหรื อ Realtime ผู้บริ โภคแต่ละคนสามารถเข้ าร่วมเป็ น
กลุ่มสังคมเครื อข่าย หรื อชุมชน ภาคประชาชนที่เรี ยกประชาสังคม หรื อเป็ นกลุ่มศูนย์รวมที่มีสิ่งสนใจ
เหมื อนกัน ท าให้ แบรนด์ ต้ องมี หน้ าที่ สนับสนุนการท า CSR เพื่ อสร้ างปฎิ สัม พันธ์ อันดี กับกลุ่ม
ผู้บริโภค เป็ นการลดขนาดช่องว่างระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้ าโดยผ่านสื่อดิจิทลั (Shuen, 2012)
การสร้ างแบรนด์ในสื่อดิจิทัลเข้ าสู่ยุคที่ 3 เป็ นกลยุทธ์ ระดับยุทธศาสตร์ คือ เน้ น
ความร่ วมมือตังแต่
้ เริ่ มต้ นไปจนจบกระบวนการ และให้ ลูกค้ ามีส่วนร่วมไปพร้ อม ๆ กับพันธมิตร
ธุรกิจ โดย กลยุทธ์ตลาดออนไลด์ในยุค Marketing 3.0 ว่าด้ วยหลัก POST ดังนี ้
(1) People นักสร้ างสรรค์โฆษณาจะต้ องทราบว่าจะสื่ อสารไปยังผู้บริ โภค
กลุ่ม ใด และกลุ่มนัน้ มี ลักษณะอย่างไร แต่ละกลุ่มจะมีชุมชน (Community) และสื่อเฉพาะ เช่น
กลุม่ คนรักสัตว์ ก็ต้องหาชุมชนที่คนรักสัตว์เหล่านันอยู
้ ่
(2) Objective เป้าหมายทางการตลาด ประการแรกจะต้ องสร้ างภาพลักษณ์
ให้ รับรู้แบรนด์ (Awareness) คือการทาให้ ลกู ค้ าเห็นบ่อย ๆ จนเกิดความประทับใจประการที่สอง
คื อ การให้ ลู ก ค้ า เกิ ด Engagement กั บ แบรนด์ เช่ น การกด Like การเข้ า มา Comment, Add
friend หรื อ Follow เรา ระดับ สามคือการมี ส่วนร่ วมและความผูกพันธ์ จนทาให้ ผ้ ูบ ริ โภคมาซื อ้
สินค้ าเรา (Sales) ระดับสุดท้ ายคือการสร้ างความภักดีและผูกพันธ์ (Relationship) คือลูกค้ าที่
คอยติดตามและส่งเสริมแบรนด์
(3) Strategy เป็ นกลยุทธ์ อัตลักษณ์ ของแบรนด์ ท าให้ ผ้ ูบริ โภคจาภพลักษณ์
(Image) และทราบตาแหน่งแบรนด์ (Position) อีกทังยั
้ งเป็ นกลยุทธ์ธรรมาภิบาลเพื่อสังคม โดยการสร้ าง
แบรนด์ในความคิดใหม่ยคุ 3.0 จะเป็ นโมเดล 3I คือ (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010)
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ภาพที่ 2.8 โมเดล 3I
แหล่ งที่มา: ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล, 2555.
Brand Identity คื อ การสร้ างจุด ยื น ให้ กั บ แบรนด์ สิ น ค้ า ว่ า แบรนด์ ดี อ ย่ า งไร
แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร เช่น สบูค่ รี มคือสบูบ่ ารุงผิว สบูน่ กแก้ วหอมกลิ่นพฤกษา สบูโ่ พรเท็คคือ
สบู่อนามัย สบู่เด็ทตอลคือสบู่ยา แง่มุมนี ้คือด้ านเหตุผล โดยในการนี ้มักใช้ เหตุผลวิเคราะห์เทียบ
กับคูแ่ ข่งแล้ วหาช่องว่างที่ไม่มีใครมายึดครอง
Brand Image คือ เน้ นภาพลักษณ์ สร้ างประสบการณ์ ในด้ านรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัส เพื่อสร้ างอารมณ์ให้ กบั ผู้บริ โภค เช่น ใช้ กลิ่นในสถานที่ ใช้ ดาราแสดงถึงแบรนด์สินค้ า หรื อ
ใช้ โลโก้ สื่อเป็ นตัวแทนแบรนด์สินค้ า การสร้ างภาพนี ้จะสามารถดึงดูดผู้บริ โภคให้ ตอบสนองแบบ
คล้ อยตาม
Brand Integrity คือ ภราดรภาพ การสร้ างความน่ าเชื่อถื อ หรื อมาตราฐานการ
รับรอง และเอื ้อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งการสร้ างเครดิตความน่าเชื่อถื อ จะฝั งความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้ อม และส่วนรวมที่มีต่อลูกค้ า เข้ าไปในพันธกิจ วิสยั ทัศน์ และค่านิยม ของบริ ษัท
เช่น บอดี ้ช๊ อป ต่อต้ านการทดลองกับสัตว์ และซือ้ วัตถุดิ บธรรมชาติจากชุม ชนทองถิ่นเพื่ อสร้ าง
รายได้ และรักษาสิ่งแวดล้ อมด้ วย Green Concept
Model 3I ช่วยให้ แบรนด์มี กาสร้ าง 3 มิ ติ คือทางเหตุผล อามรมณ์ และทางจิ ต
วิญญาณ โดยเฉพาะในยุค Social Media ที่ทุกคนเป็ นผู้เล่นได้ ไม่ได้ เป็ นแค่ผ้ ตู ามหรื อผู้ฟังอีกไป
Market Place มีมากมาย ช่องทางการสื่อสารไม่ได้ จากัดอยู่แค่ในโทรทัศน์ ความสาคัญอยู่ที่การ
สร้ างสมดุลระหว่าง 3I (ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล, 2555)
3) การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์หรื อการสร้ างจุดครองใจผู้บริโภค (Brand Positioning)
แนวคิดของการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ ถกู ค้ นพบโดย Al Ries, and Jack Trout (1982) ได้ กล่าวว่า
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การกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์เป็ นการกาหนดจุดเด่นของตราสินค้ าที่แตกต่างจากคูแ่ ข่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณสมบัติของสินค้ าที่เป็ นจุดเด่นไม่เหมือนใคร โดยอาจจะกาหนดได้ จากคุณสมบัตขิ องสินค้ า
ราคาและคุณภาพ การใช้ ผู้ใช้ สินค้ า หรื อระดับชันของสิ
้
นค้ า นักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องมองหาจุดหรื อ
ตาแหน่งนันให้
้ แตกต่างไปจากคูแ่ ข่งตามท้ องตลาด เพื่อที่จะค่อย ๆ เข้ าไปสร้ างจุดครองใจและกลายเป็ น
สินค้ าที่ ผ้ ูบริ โภคมองหาในที่ สุด ซึ่งโดยหลักการแล้ วนักสร้ างสรรค์โฆษณาจะต้ องหลีกเลี่ ยงการวาง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ไม่ให้ ซา้ กับผลิตภัณฑ์ ค่แู ข่ง ยิ่งในสถานการณ์ ที่เราเป็ นผลิตภัณฑ์ รอง (Ries, &
Trou, 1982)

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์
แหล่ งที่มา: ทัศไนย สุนทรวิภาค, 2553.
ในภาพแรก BMW จะวางตาแหน่งในจิตใจของผู้บริ โภคหรื อสร้ างจุดครองใจผู้บริโภค ในจุด
ของรถยนตร์ ยโุ รปที่เน้ นความหรูหรา ในขณะที่ภาพที่สอง TOYOTA CAMRY จะวางตาแหน่งในจุด
ของรถยนตร์ ญี่ปนุ่ ที่เน้ นความหรู หราเช่นกัน ทังสองผลิ
้
ตภัณฑ์ต่างให่ความสาคัญทางด้ านความ
หรูหรา แต่เน้ นกาหนดโซนพื ้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย ทาให้ ง่ายต่อการเจาะตลาดของทังสองแบรนด์
้
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2.3.2 E – Economic (ปั จจัยทางเศรษฐกิจ) เกี่ยวข้ องในเรื่ องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัด ซึ่งมี ผลต่อโฆษณาในทางตรงเป็ นอย่างมากเป็ นตัวที่ สามารถตีกรอบขอบเขตของงานทาง
ความคิดก็ว่าได้ ว่าสามารถผลิตงานโฆษณาตามความคิดสร้ างสรรค์ที่คิดไว้ ได้ มากน้ อยเพียงใดโดย
องค์ประกอบที่สมั พันธ์พื ้นฐานในงานโฆษณาคือ ทุนการผลิต (Budget) และ เวลา (Timing)
2.3.2.1 ทุนการผลิต (Budget) ความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ อง
อยู่ภายใต้ ข้อจากัดของงบประมาณการผลิตที่ลกู ค้ าตังไว้
้ ทาให้ ความคิดสร้ างสรรค์อาจจะคิดไปได้
ไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องค่าใช้ จา่ ยทุนสาหรับผลิตโฆษณาแต่ะลประเภทค่อนข้ างสูง
2.3.2.2 เวลา (Timing) เป็ นส่วนส าคัญ ที่ นักสร้ างสรรค์ โฆษณาต้ องค านึ งถึ งอี ก
ประการหนึ่งเนื่องจากแต่ละสื่อมีราคาค่อนข้ างสูง ทาให้ ลูกค้ าใช้ งบไปกับการซือ้ สื่อค่อนข้ างเยอะ
เวลาจึงเป็ นตัวกาหนดความยาวของโฆษณาไม่ให้ นานจนเกินไป และเนื่องจากโฆษณามี เวลาอยู่
อย่างจ ากัด ทาให้ โฆษณาบางประเภทไม่สามารถเล่าเรื่ องหรื อเนื อ้ หาได้ ครบตามที่ นักสร้ างสรรค์
โฆษณาคิดวางแผนไว้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาจึงต้ องหาวิธีการนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ให้ เหมาะ
กับเวลาที่กาหนด โดยจะต้ องคานึงถึงเวลาสาหรับขันตอนการผลิ
้
ตด้ วย และไม่เช่นนันอาจท
้
าให้ เกิด
ความเสื่ยงต่อการเสียโอกาสของลูกค้ า เพราะสื่อจะมีการกาหนดเวลาในการออนแอร์ ไว้ ล่วงหน้ า
2.3.3 S – Social (ปั จจัยทางสั งคม) เป็ นปั จจัยที่นักสร้ างสรรค์โฆษณาจะต้ องคานึงถึง
เพราะเป็ นปั จจัยทางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับความคิดของนักสร้ างสรรค์โฆษณาโดยองค์ประกอบที่
สัมพันธ์พื ้นฐานในงานโฆษณาแบ่งเป็ น 2 อย่างคือ ลูกค้ า (Client) และ ผู้บริโภค (Prosumer)
2.3.3.1 ลูกค้ า (Client) การที่นกั สร้ างสรรค์โฆษณาคิดไอเดียการสร้ างสรรค์แก่แบ
รนด์สินค้ านัน้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากเจ้ าของสินค้ า นัน่ ก็คือลูกค้ า ว่าตรงตามความต้ องการ
หรื อ ไม่ ห รื อ ตรงตามแผนทางการตลาดที่ ลูก ค้ า ได้ ว างไว้ ห รื อ เปล่ า เช่ น บางงานโฆษณานัก
สร้ างสรรค์โฆษณาสามารถคิดวิธีการนาเสนอไอเดียมีแปลกใหม่ น่าสนใจ แต่กลับกลายเป็ นว่า
นาเสนอขายสินค้ าตรง ๆ ด้ วยความที่ลกู ค้ ามองในแง่ของการตลาด ที่ต้องการจะขายของ จึงทาให้
นักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคิดสร้ างสรรค์โฆษณาไม่ให้ หลุดภายใต้ แผนที่ลกู ค้ าวางไว้
2.3.3.2 ผู้บริ โภค (Prosumer) เป็ นผู้รับสารหลักที่นกั สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคานึงถึง
ในทุกแง่มมุ เพราะแบรนด์สินค้ าจะประสบผลสาเร็ จได้ จาเป็ นต้ องอาศัยผู้บริโภคเป็ นตัวขับเคลื่อน นัก
สร้ างสรรค์โฆษณาจึงต้ องคิดสร้ างสรรค์โฆษณาก้ าวผ่านผู้บริ โภคไปอีกขัน้ และต้ องเข้ าใจผู้บริ โภค
สมัยใหม่ที่กาลังจะเปลี่ยนสถานะไป
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ในอดีตการค้ าขาย มีเพียงผู้ซือ้ และผู้ขาย เมื่อก้ าวสู่สื่อดิจิทลั ผู้รับสารเป้าหมายจะ
สามารถเปลี่ยนสถานะใหม่ที่สามารถเป็ นได้ ทงั ้ ผู้ซื ้อและผู้ขายไปพร้ อมกันได้ หรื อเป็ นทัง้ ผู้ผลิตสาร
และรับสารได้ ซึ่งสถานะใหม่นี ้เรี ยกว่า "Prosumer" หมายความว่า นักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
จึงจาเป็ นต้ องหาวิธีการที่จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถทาหน้ าที่เป็ น Prosumer ทัง้ สร้ างเนื ้อหา เสพสื่อ
และสร้ างกระแสให้ แก่แบรนด์สิน ค้ า ไม่ใช่เป็ นแค่ Consumer ทั่วไปแบบสมัยก่อน เพื่ อสามารถให้
Prosumer โฆษณาแบรนด์สินค้ าต่อไปได้ ถึงแม้ สื่อจะหมดไปแล้ วก็ตาม (พงษ์ ผาวิจิตร, 2556)
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ที่จะนามาวิเคราะห์ถึงลักษณะเชิงลึก
โดยนัก สร้ างสรรค์ โฆษณาจะใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล หรื อ แจกแจงลัก ษณะทางประชากร
(Demographic Characteristics) และใช้ วิ ธี ก ารค้ นหาบุ ค ลิ ค และวิ ถี ชี วิ ต หรื อ รู ป แบบการ
ดารงชี วิต (Lifestyle) แรงจูงใจ ความต้ อ งการ การรั บรู้ การเรี ย นรู้ ทัศนคติ และความเชื่ อของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้ล้ วนส่งผลต่อพฤติกรรมาการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคทังหมด
้
ทังนี
้ ้
เพื่อให้ การสร้ างสรรค์โฆษณาออกมาให้ นา่ เชื่อถือ และสอดคล้ องกับลักษณะของกลุม่ เป้ามหาย
การวิเคราะห์ผ้ รู ับสารเป้าหมายทางการตลาดในสื่อดิจิทลั นักสร้ างสรรค์โฆษณาอาจ
แบ่งกลุม่ ผู้บริโภคดังกล่าว โดยใช้ เกณฑ์การปฎิสมั พันธ์ของแบรนด์สินค้ า ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ หลัก
Bystander
(ผู้เห็นเหตุการณ์ )
Follower
(ผู้ตดิ ตาม)
Participant
(ผู้มีส่วนร่ วม)
Advocate
(ผู้สนับสนุน)
ภาพที่ 2.10 แสดงลาดับขันของผู
้
้ บริโภคในสื่อดิจิทลั

34
1) Bystander (ผู้ เห็ น เหตุก ารณ์ ) คื อ ผู้ บริ โ ภคที่ เห็ น รู ป แบบโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสื่อดิจิทลั ต่าง ๆ แต่จะไม่มีการตอบสนองกับสื่อหรื อแบรนด์สินค้ านัน้ ๆ
2) Follower (ผู้ติดตาม) คือ หลังจากที่ผ้ บู ริ โภคพบเห็นเนื ้อหา ก็จะเริ่ มมี
การรับรู้และสนใจในประเด็นเนื ้อหา จนกลายมาเป็ นผู้ตดิ ตามแบรนด์สินค้ านัน้ ๆ (Sterne, 2010)
3) Participant (ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม) คื อ หลัง จากที่ ผ้ ู บริ โภคติ ด ตามแบรนด์
สินค้ า ผู้บริ โภคจะค่อย ๆ เริ่ มมีปฎิสมั พันธ์ กับแบรนด์สินค้ า เริ่ มเปลี่ยนจากผู้บริ โภคที่แค่ติดตาม
เช่น การกดไลค์ (Like) บนโพสเฟสบุ๊ค และกลายมาเป็ นผู้บริ โภคที่เริ่ มตอบสนองกับแบรนด์สินค้ า
เช่น การคอมมเม้ นโต้ ตอบบนโพสของเฟสบุ๊คเพจ หรื อการแชร์ โพสนัน้ ๆ โดยการตอบสนองของ
ผู้บริโภคขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในขณะนัน้
4) Advocate (ผู้สนับสนุน) คือ ผู้บริโภคเริ่ มที่จะมีการสร้ างหรื ออัพโหลดเนื ้อหา
ที่เกี่ยวกับแบรนด์สินค้ า เป็ นบอกต่อผ่านการตอบสนองที่ผ้ บู ริโภคสนใจ (Lovett, & Owyang, 2010)
การนับจานวนผู้บริ โภคจากยอดการกดไลค์ (Like) หรื อนับจานวนแฟนเพจ ไม่
สามารถมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทาให้ ทราบยอดผู้บริ โภคของแบรนด์สินค้ านัน้ อย่างแท้ จริ ง
เนื่องจากปั จจุบนั มีผ้ บู ริ โภคที่สามารถปลอมตัวมาได้ อย่างง่ายดาย (Sterne, 2010) นักสร้ างสรรค์
โฆษณาควรคานึงถึงผู้บริโภคกลุม่ Advocate (ผู้สนับสนุน) มากกว่า เพราะผู้บริ โภคเหล่านี ้จะเป็ น
ลูก ค้ า อย่ า งแท้ จริ ง ส่ ว นที่ ส าคัญ ที่ นัก สร้ างสรรค์ โฆษณาจะต้ อ งตระหนัก ถึ ง คื อ การที่ ก ลุ่ ม
Advocate (ผู้สนับสนุน) พูดถึงหรื อเกิดปฎิสมั พันธ์กบั แบรนด์สินค้ าและทาให้ เพื่อนหรื อคนรู้จกั ของ
พวกเขาสามารถบอกต่ อ ไปได้ อี ก และถ้ าผู้ บริ โภคกลุ่ ม Advocate (ผู้ สนับ สนุ น ) ลดลง นั ก
สร้ างสรรค์ โฆษณาก็ ค วรที่ จ ะโพสเนื อ้ หาเพิ่ ม ขึน้ ไปอี ก เพื่ อ กระตุ้น ให้ ผ้ ูบ ริ โภคกลุ่ม Advocate
(ผู้สนับสนุน) เกิดการเข้ าถึงเนื ้อหา (Lovett, & Owyang, 2010)
1) พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคสื่อดิจิทลั (Consumer Behavior in Digital Media)
ด้ วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เอื ้ออานวยมาก
ขึ ้น ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องหาวิธีคิดสร้ างสรรค์โฆษณาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
ผู้บริโภคที่เกิดขึ ้น ซึง่ ผู้บริโภคเป็ นส่วนสาคัญในการชี ้วัดโฆษณานัน้ ๆ ซึ่งสังคมผู้บริโภคเป้าหมายมี
วิวฒ
ั นาการ การเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ วจากการรับรู้ข้อมูลมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
โดยตรง สังคมผู้บริ โภคในยุคสื่อดิจิทัลกาลังก้ าวสู่สงั คมในยุคที่ 5 เป็ นยุคของสังคมผู้บริ โภคแห่ง
ความฝั น เนื่ องจากความจ าเป็ นในการใช้ เวลาเพื่ อหาสิ่ง ยังชี พ น้ อยลง ท าให้ มี เวลาให้ กับ การ
จินตนาการมากขึ ้น จนเกิ ดความโหยหาเรี ยกร้ องความต้ องการผจญภัย ซึ่งเป็ นความต้ องการด้ าน
จิตวิญญาณและความรู้สึกที่เกิดจากความต้ องการเพื่อให้ เกิดอรรถรสในการใช้ ชีวิต กล่าวคือ อยู่

35
ในช่วงความกา้ กึ่งระหว่างค่านิยมตกค้ างจากยุคอุตสหกรรมที่ม่งุ เน้ นการแข่งขันอย่างเข้ มข้ น ต่าง
จากค่านิยมใหม่แห่งสังคมผู้บริโภคยุคที่ 5 ที่เริ่มเบื่อหน่ายกับการแข่งขัน และเห็นเริ่ มหันมามองใน
เรื่ องของจิตวิญญาณ ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม มีการทางานน้ อยลง ปรับสมดุลของชีวิตมาก
ขึ ้น จึงเป็ นสัญญาณบอกได้ ว่าสังคมผู้บริ โภคในสื่อดิจิทลั กาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน (พงษ์ ผา
วิจิตร, 2556) โดยมีแนวโน้ ม ดังนี ้
(1) ผู้บริโภคจะโหยหาเรื่ องราวมากกว่าฟั งก์ชนั่ สินค้ าแบรนด์ดงั ๆ ใน
โลก ล้ วนโฆษณาท าเงิ น จากการเล่า เรื่ อ ง เช่น รองเท้ า ไนกี ้ เล่า เรื่ อ งความส าเร็ จ ของนัก กี ฬ า
โอลิมปิ ก หรื อการท่องเที่ยงเพื่อไปดูแหล่งถ่ายทาภาพยนตร์ เพราะคนเราอ่อนไหวเสี ยน ้าตาให้ กับ
เรื่ องราวต่าง ๆ ง่ายขึน้ โดยหลงคิดไปว่าเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องราวนัน้ ๆ การที่ ผ้ ูบริ โภคโหยหา
เรื่ องราว นักสร้ างสรรค์โฆษณาจึงต้ องหาวิธีการในการบ่งบอกถึงเรื่ องราว ในขณะเดียวกันต้ องทา
ให้ ผ้ บู ริโภคสนใจ
(2) สังคมต้ องการคนที่มีความสามารถในการเล่าเรื่ องจากข่าวสารที่
มี อยู่ (Manipulation Information) คุณ สรยุทธ สุทัศนะจิ นดา (ผู้ประกาศข่าว) ไม่ใช่เป็ นคนแต่ง
เรื่ องอย่างชาติ ประกอบจิต (นักประพันธ์) แต่สามารถหาเงินได้ มากกว่าจากการเล่าข่าวให้ มีสีสนั
ในขณะที่เว็บ Youtubeหากใครสามารถทาเรื่ องไร้ สาระให้ คนติดตามได้ ใน Youtube ก็จะจ่ายเงิน
ให้ กับ คน ๆ นัน้ เพราะเนื่ องจากถ้ ามี คนเข้ ามาชมมากบน Youtube ก็ ส ามารถเก็ บ เงิน จากค่า
โฆษณาได้ มาจากเรื่ องไร้ สาระนัน้
(3) อารมณ์ จะกลายเป็ นความต้ องการหลักมากกว่าตัวสินค้ า แอป
เปิ ล้ ไม่ใช่เจ้ าแรกที่แนะนาเทคโนโลยีตวั เองนามาใช้ ในสินค้ า แต่แอปเปิ ล้ นาเรื่ องราวและดีไซน์ใส่
เข้ าไปในสินค้ า คนเราจะมีอารมณ์ผกู พันกับคนที่ใส่ใจเราเป็ นคนแรกเสมอ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ นี ้
ผู้บริ โภคอาจได้ ใช้ สินค้ าฟรี เพียงเพื่อแลกกับเรื่ องราวส่วนตัวในชีวิตประจาวันเพียงเพื่อนาไปเป็ น
ฐานข้ อมูลในการวิเคราะห์ตลาดของนักการตลาดต่อไป
(4) สารสนเทศกลายเป็ นสินทรัพย์ใหม่ของแต่ละคนทุกคนมีแนวโน้ ม
สูงที่จะมี Information Device ประจาตัว เพื่อใช้ ในการค้ นคว้ า เรี ยนรู้ สื่อสาร และทางานเพราะ
สามารถหาข้ อมูล ง่ายกว่าแบบเดิม ที่ จะต้ อ งใช้ เวลาในการออกไปค้ นคว้ าสิ่งต่าง ๆ หรื อแม้ แต่
สามารถแชร์ ข้อมูลระหว่างกันได้ อย่างง่ายดาย
(5) การทางานสมัยใหม่จ ะกลายเป็ นส่วนหนึ่ง ของสัน ทนาการใน
ชีวิตประจาวัน ผู้บริ โภคมุ่งหาคุณภาพมากกว่าปริ มาณ ดังนันผู
้ ้ บริ โภคกลุ่มหนึ่งจะทางานน้ อยลง
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และเริ่ มโหยหาชีวิตชนบทอีกครัง้ วิถีชีวิตจะหันกลับไปนับถือธรรมชาติอีกครัง้ โดยการทางานใน
สังคมแห่งความฝั นนี ้ จะเป็ นเหมือนการมาพบปะเพื่อนฝูงในที่ทางานเท่านัน้
ทุกวันนี ้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มกั จะนัง่ อยู่หน้ าจอคอมพิวเตอร์ หรื อแม้ แต่
กระทัง่ จดจ่ออยู่กบั โทรศัพท์มือถือ ซึง่ จะไม่พดู ไม่จาแต่จะหมกมุน่ อยูก่ บั การพิมพ์แป้นคีย์บอร์ ด ไม่
เพียงแต่เฉพาะในหมูว่ ยั รุ่น แต่ยงั ค่อย ๆ เข้ าถึงกลุ่มผู้ใหญ่อีกด้ วย โดยผู้บริโภคใช้ เวลาส่วนใหญ่ย่งุ
อยู่กับหน้ าจอไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่ง ผลสารวจในปี 2009 พบว่า วัยรุ่ นสหรัฐอเมริ กาส่งหรื อได้ รับ
ข้ อความผ่านหน้ าจอมือถือเฉลี่ยคนละ 2,272 ข้ อความต่อเดือน รายงานในปี 2010 พบว่า คนอายุ
16 - 24 ปี ในประเทศอัง กฤษใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ ส่ ง ข้ อความและใช้ เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม
อินเทอร์ เน็ตคิดเป็ น 64% ของการใช้ งานทังหมด
้
รายงานจากสถาบั น ไกเซอร์ ที่ ส ารวจนิ สั ย ในการบริ โภคสื่ อ ของ
ผู้บริ โภค พบว่า ผู้บริ โภคใช้ เวลาว่างทัง้ หมดไปกับสื่อ (ส่วนใหญ่ เป็ นพวกที่มี หน้ าจอและเกื อบ
ทังหมดเป็
้
นดิจิทัล) ทังการสื
้
่อสาร การศึกษา ทางานวิถีชีวิต หรื อแม้ แต่การโฆษณาล้ วนส่งผลต่อ
การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริ โภค ในทางกลับกัน การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์รวมทังหนั
้ งสื่อกาลังอยู่ในช่วง
ขาลง จากตัว เลขและการส ารวจของพฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นแปลงไปของผู้ บริ โภคส่ ง ผลให้ นั ก
สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องเตรี ยมพร้ อมกับวิธีการสื่อสารในรูปแบบที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามผู้บริ โภค
เหล่านันด้
้ วย
เนื ้อหาในสื่อที่ผ้ บู ริ โภคพบเห็นมักจะไม่ได้ หาแต่บทความทัว่ ไป ไม่แต่
จะมองหาเนื อ้ หาในรู ป แบบอื่ น ๆ ด้ วย เช่ น Blog content, รู ป ภาพ, Video Review, กระทู้ ,
Q&A ซึง่ แต่ละเครื่ องมือมีหน้ าที่ดงึ ดูดและจุดเด่นที่ตา่ งกัน เช่น
(1) บทความวิช าการ เป็ นเรื่ องข้ อมูล ข้ อเท็ จ จริ ง เป็ นแหล่ง ที่ ส ร้ าง
ความน่าเชื่อถือ
(2) Blog Post เป็ น Influences เพิ่ มความรู้ สึกในการตัดสินใจอยากใช้
อยากลองสินค้ า
(3) Video Review ช่วยในความเข้ าใจในสิ่ งที่ ซับ ซ้ อ น และกระตุ้น
ความรู้สกึ ได้ มากเพราะได้ เห็นวิธีการ และการใช้ งานจริงของสินค้ า
(4) กระทู้ เป็ นเสียงจากลูกค้ าด้ วยกันเอง จึงทาให้ ลกู ค้ ารู้สึกสบายใจ
ที่จะเข้ ามาแลกเปลี่ยนข้ อเท็จจริงกับผู้ใช้ งานด้ วยกัน
(5) Q&A เช่น guru.google, Yahoo answer, Quara (สุธาธร สุทธิ
ศันย์, 2557)
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รู ปแบบการตัดสินใจของผู้บ ริ โภคจะขึน้ อยู่กับ Real Time Information
และ Instant Information กล่ า วคื อ การตดสิ น ใจที่ เกิ ด จากการได้ รับ รู้ ข้ อ มูล ที่ เกิ ด ขึ น้ ขณะนัน้
นักการตลาดและนักสร้ างสรรค์โฆษณารู้อยู่แล้ วว่า การกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจในทันทีทันใด
จะก่อให้ เกิดการทาธุรกรรมมากมาย เช่น ผู้บริ โภคจากที่ไม่เคยสนใจในสินค้ า กลับกลายมาเป็ น
สนใจสินค้ า ซึ่งเกิดจากการโฆษณาขณะนันในทั
้ นที และข้ อมูลนันตรงตามความต้
้
องการกับจังหวะ
ที่เหมาะสม ถ้ าการเปลี่ยนแปลงนีเ้ ป็ นเฉพาะคนก็จากัดผลกระทบเฉพาะคน แต่ถ้าเป็ นคนกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ที่ได้ รับข่าวสารก็อาจทาให้ เรื่ องไร้ เหตุผลกลายเป็ นเรื่ องมีเหตุผล (พงษ์ ผาวิจิตร, 2556)
2) วิธีคดิ ของผู้บริโภคในสื่อดิจิทลั
ผู้บริ โภคในยุคสื่อดิจิทัลชอบทางานหลายอย่างพร้ อมกัน (Multitasking)
ชอบประมวลผลแบบมากกว่าที ละหนึ่งอย่าง (Parallel Processing) และชอบประสบการณ์ แบบ
เฉพาะบุคคล ชอบอ่านข้ อความแบบกระโดดข้ ามไปข้ ามมา (Nonlinear) และชอบรูปภาพมากกว่า
ข้ อความอีกทัง้ ยังต้ องการความเร็ ว ผลก็คือ ไม่มีความอดทนใรการรอ เนื ้อหาดิจิทลั เป็ นสิ่งซึ่งปกติ
ได้ มาในทันทีและความคุ้นเคยจากการสนองตอบแบบดิจิทัลก็แปลงมาใช้ กับเครื่ อข่ายสังคมออล
ไลน์ ลักษณะเฉพาะของผู้บริ โภคในสื่อดิจิทัลคือ ไม่ยึดติดกับอะไรและต้ องการความหลากหลาย
อยากได้ ในแบบที่ต้องการและทันทีที่ต้องการ เช่น เมื่อเจอโฆษณาในสื่อดิจิทลั และเกิดความสนใจ
ก็อยากจะได้ สินค้ านัน้ ทันที ด้ วยความที่เป็ นสื่อดิจิทลั ที่มีความรวดเร็ วในการตอบสนอง (Watson,
2010 อ้ างถึงใน เอกชัย อัศวนฤนาท, 2554)
ด้ วยความที่สื่อดิจิทัลมีความสะดวกในการสร้ างข้ อมูล ที่สามารถทาให้
เป็ นรูปแบบเฉพาะตัว เผยแพร่ได้ อย่างสะดวก ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจแต่เรื่ องของตัวเองมากขึ ้นและ
แชร์ สถานการณ์ขณะนัน้ เพื่อให้ เป็ นที่สนใจโดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตที่กาลังทาลายความจาเป็ นใน
การติดต่อซึ่งหน้ า และสิ่งนี ้ทาให้ เกิดคนรุ่นใหม่ที่ชอบติดต่อกับเครื่ องมากกว่าติดต่อกับคนนาไปสู่
การหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ าและการผูกมัดอยูเ่ สมอ (เอกชัย อัศวนฤนาท, 2554)
คนรุ่นใหม่จะคิดว่า ถ้ ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ ้น ก็แค่กดปุ่ ม ๆ หนึ่งแล้ วทุก
อย่างจะเริ่ มต้ นใหม่อีกครัง้ และทุกอย่างล้ วนไม่มีปัญหา แม้ ว่าพวกเขาอาจจะรู้หนังสือหรื อเก่งเรื่ อง
ตัวเลขน้ อยกว่าคนรุ่ นก่ อนก็ตามเสมือนคล้ ายกับการคิดเร็ ว โดยที่ไม่ไตรตรองกับข้ อมูลที่เข้ ามา
หลาย ๆ ทาง ถึงแม้ ว่าจะยังไม่มีความเข้ าใจในเบื ้องต้ นหรื อบริ บทโดยรวม (Watson, 2010 อ้ างถึง
ใน เอกชัย อัศวนฤนาท, 2554)
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นัก สร้ างสรรค์ โฆษณาต้ อ งศึก ษาวิ เคราะห์ ถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ ค่านิ ย ม ความเชื่ อ และพฤติก รรมผู้บ ริ โภคกับ ตัวผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่า ง
ละเอียด โดยจะต้ องทาความเข้ าใจในประเด็นสาคัญต่าง ๆ ดังนี ้
(1) ทัศนะคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ประเภทนัน้ ๆ
(2) พฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ของผู้บริโภค
(3) อิทธิพลของปั จจัยต่าง ๆ ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าประเภทนัน้ ๆ ของผู้บริโภค
(4) กระแสของความนิยม (โฆษณา) ในขณะนัน้
อย่า งไรก็ ต าม นัก สร้ างสรรค์ โฆษณาต้ อ งพยายามคิ ด ค้ น สร้ างสรรค์
โฆษณาให้ เกิดความแตกต่าง และโดดเด่นในใจผู้บริ โภคจนสามารถสร้ างตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
เรี ยกได้ ว่าพยายามไม่ให้ จุดยื นของสินค้ า แต่ละตัวทับตาแหน่งกัน และทาให้ ไม่เกิ ดผลิตภัณ ฑ์
ประเภท Me too Product ขึ ้นได้ อีก หรื อแง่มุมหนึ่งคือพยายามดึงจินตภาพหรื อความคิดเห็นของ
ผู้บริ โภค โดยผู้บริ โภคเข้ าใจว่าจุดยืนผลิตภัณฑ์นนอยู
ั ้ ่ที่ใด เหมือนหรื อต่างจากคู่แข่งอย่างไร ซึ่ง
พิ จ ารณาต าแหน่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ 2 แบบ คื อ พิ จ ารณาคุณ สมบัติต ามความจริ ง และพิ จ ารณา
คุณสมบัตติ ามการรับรู้
2.3.4 T – Technological (ปั จจั ย ทางเทคโนโลยี ) ในแง่ ข องความคิ ด สร้ างสรรค์
โฆษณา เทคโนโลยี ของสื่ อที่ เปลี่ ยนแปลงไปจะส่งผลให้ รูปแบบการโฆษณาต้ องปรับ ตามการ
รองรับของสื่อ อีกทังเครื
้ ่ องมือในสื่อดิจิ ทลั ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป นักสร้ างสรรค์โฆษณาจึง
ต้ องคิดสร้ างสรรค์ วิธี การที่ จ ะนาเสนอตัวเนื อ้ หาโฆษณาได้ ในหลากหลายสื่ อ เพราะเนื่ องจาก
ปั จจุบนั โฆษณาไม่ได้ อยู่จากัดเพียงแต่สื่อชนิดเดียว แต่โฆษณายังต้ องสามารถเชื่อโยงเข้ าหากันได้
ภายใต้ แคมเปญเดี ยวกันโดยสื่ อดัง้ เดิม (Traditional Media) และ สื่ อดิจิ ทัล (Digital Media) มี
ลักษณะดังต่อไปนี ้
2.3.4.1 สื่อ (Media)
สื่อโฆษณาคือตัวกลางในการนาสารโฆษณาไปยังกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย นับว่า
เป็ นการนาพาสารไปยังผู้บริ โภคเป้าหมายให้ เกิดการตอบสนองตามแนวทางของนักสร้ างสรรค์
โฆษณาที่ ก าหนดไว้ เรื่ อ งของการสื่ อ สารเป็ นเรื่ อ งที่ มี พ ลวัต กล่ า วคื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เคลื่ อ นไหวอยู่ ต ลอดเวลา ทั ง้ ในแง่ ข องรู ป แบบ (Platform) และเนื อ้ หา (Content) ซึ่ ง ข้ อมู ล
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ให้ กับ สัง คมจะต้ อ งยัง คงเป็ นเนื อ้ หาเดิม เพี ย งแต่รูป แบบของสื่ อ หรื อ ช่อ งทางที่
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อที่
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พัฒนาให้ ดีขึ ้นนับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์พฒ
ั นาเป็ นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ ในปั จจุบนั การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง สื่อ
อินเทอร์ เน็ตพัฒนาขึ ้นมาเพื่อการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ ้น (ญาณินี เพชรานันท์, 2552)
กล่าวได้ ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งสื่อออกเป็ น 2 ประเภท
ตามลักษณะของการใช้ สื่อเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ คือ สื่อแบบดังเดิ
้ ม และสื่อ ยุคดิจิทัล
(พรจิต สมบัตพิ านิช, 2547)
ในอดีตนักสร้ างสรรค์โฆษณามักนิยมใช้ สื่อมวลชน (Mass Media) เป็ นสื่อหลักใน
การน าสารโฆษณาไปสู่ผ้ ูบ ริ โภคกลุ่ม เป้ าหมาย เช่น สื่ อวิ ท ยุโทรทัศ น์ (Broadcast Media) สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง (Radio Spot) และสื่อสิงพิมพ์ (Printed Media) เป็ นต้ น ซึ่งนักสร้ างสรรค์โฆษณา
อาจเรี ยกสื่อมวลชนเหล่านีว้ ่า "สื่อดังเดิ
้ ม" (Traditional Media) หรื อมักนิยมเรี ยกในแวดวงนักการ
ตลาดและนักสร้ างสรรค์ โฆษณาว่า "Above The Line" (นธกฤต วัน ต๊ ะ เมล์ , 2554) ปั จ จุบัน นัก
สร้ างสรรค์โฆษณามีแนวโน้ มที่จะหันมาใช้ สื่ อรู ปแบบใหม่มากยิ่งขึน้ เช่น การใช้ สื่ ออินเทอร์ เน็ต
(Internet) การใช้ สื่อโฆษณา ณ จุดซื ้อ (Point of Purchase Media) การใช้ สื่อบนรถไฟฟ้า รถประจา
ทาง และรถแท็กซี่ ซึ่งอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นสื่ อโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit Media) การใช้ สื่อกิ จกรรม
(Event) การใช้ สื่อโฆษณาในร้ านค้ า (In-store Media) การโฆษณาบริ เวณลิฟต์ (Lift Media) และ
การใช้ สื่ อโฆษณานอกสถานที่ (Outdoor/Out of Home Media) ซึ่งได้ แก่ การใช้ Balloon การใช้
Billboard หรื อการโฆษณาบนตึกสูง (Tower Vision) เป็ นต้ น ซึ่งนักการตลาดและนักสร้ างสรรค์งาน
โฆษณามักเรี ยกการใช้ สื่อสมัยใหม่เหล่านี ้ว่า "Below The Line" (นธกฤต วันต๊ ะเมล์, 2554)
2.3.4.2 สื่อดิจิทลั (Digital Media)
สื่อดิจิทลั ถือได้ ว่าเป็ นช่องทางใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงชีวิตจริ งเข้ ากับสิ่งแวดล้ อม
เสมื อ นจริ ง เช่ น การท าโฆษณาผ่า นระบบเครื อ ข่า ย จ าเป็ นต้ อ งมี ม าตราฐานอิ น เทอร์ เฟสที่
เหมาะสมครอบคลุมให้ ส ามารถทางานและสื่อความหมายร่ วมกันได้ มี ศกั ยภาพในการรองรับ
สภาพแวดล้ อมที่หลากหลาย มีระดับความไว้ ใจวางใจ/ความปลอดภัยของข้ อมูลเพิ่มมากขึ ้น โดย
พื ้นฐานจะต้ องสามารถสื่อสารโฆษณาถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย ซึ่งนักสร้ างสรรค์โฆษณาในแต่
ละฝ่ ายจะต้ องทางานร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิด และเป็ นฝ่ ายรุกกิจกรรมโฆษณาบนแพลตฟอร์ มอย่าง
ต่อเนื่อง (รอฮีม ปรามาท, 2554)
ในขณะที่ ผ้ ูบริ โภคจานวนมากจะพยายามสร้ างเนื อ้ หาของตนเองมากขึน้ เพราะ
ผู้บริ โภคต้ องการเนื ้อหาเข้ าถึงได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา และทกวิธีการ โดยสื่อดิจิทลั จะต้ องสามารถเข้ าถึงได้
วางใจได้ และมีความปลอดภัยพร้ อมกับสามารถปรับขยายอย่างรวดเร็ ว เพื่อตอบสนองต่อการพึ่งพา
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ใช้ งานและเข้ าถึงข้ อมูลที่เพิ่มมากขึ ้นการผนวกรวมโลกดิจิทลั เข้ ากับโลกกายภาพ ต้ องคานึงถึงความ
ต้ องการ/จาเป็ นทางสังคม-เศรษฐกิ จ ที่ เกิ ดจากความต้ องการรวมเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ าในภาคส่วนสาธารณะ รัฐบาล และธุรกิจ เช่น การทาโฆษณาสร้ างการรับรู้ในตราสินค้ าบน
สื่อดิจิทัล โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อสร้ างเครื อข่ายและบริ การที่ ตอบสนองความต้ องการ/จาเป็ นของ
ผู้บริโภค และสามารถนาไปสูก่ ารโฆษณาบนสังคมเครื่ อข่ายแห่งอนาคตในที่สดุ
องค์ ประกอบของสื่ อดิจิ ตอลประกอบด้ วยพื น้ ฐาน 5 ชนิด 1) ข้ อความ (Text) 2)
ภาพนิ่ง (Still Image) 3) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 4) เสียง (Sound) 5) วิดีโอ (Video)
1) ข้ อความ (Text) เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเนื อ้ หามั ล ติ มี เดี ย ถื อว่ า เป็ น
องค์ประกอบพื ้นฐานที่สาคัญของมัลติมีเดีย นอกจากจะมีรูปแบบของสีและตัวอักษรที่หลากหลายแล้ ว
ยังสามารถโต้ ตอบปฏิสมั พันธ์ (สนทนา) ในระหว่างการนาเสนอได้ อีกด้ วย ซึง่ มีหลายรูปแบบ ได้ แก่
(1) ข้ อความที่ได้ จากการพิมพ์ เป็ นข้ อความปกติที่พบได้ โดยทัว่ ไป ได้
จากการพิมพ์ ด้ วยโปรแกรมประมวลผล เช่น NotePad, Microsoft Word
(2) ข้ อความจากการสแกน เป็ นข้ อความในลักษณะภาพหรื อรู ปภาพ
ได้ จากการนาเอกสารต้ นฉบับมาทาบสแกน ด้ วยเครื่ องสแกนเนอร์ (Scanner) ซึ่งจะได้ ผลออกมาเป็ น
ภาพ 1 ภาพ ปั จจุบนั สามารถแปลงข้ อความภาพเป็ นข้ อความปกติได้
(3) ข้ อความไฮเปอร์ เท็ กซ์ (Hyper Text) เป็ นข้ อความที่ ได้ รับความ
นิยมมากในปั จจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่ ข้อความในรู ปของเอกสารเว็บ เนื่ องจากสามารถใส่
เทคนิคการลิ ้งค์ หรื อเชื่อมข้ อความไปยังข้ อความอื่น หรื อจุดอื่น ๆ ได้
2) ภาพนิ่ ง (Still Image) เป็ นภาพที่ ไม่ มี การเคลื่ อนไหว เช่ น ภาพถ่ าย
ภาพวาด ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้ อความหรื อตัวอักษร เนื่องจากภาพ
จะให้ ผลการรั บรู้ เรื่ องการมองเห็ นได้ ดี กว่า นอกจากนัน้ ยังถ่ ายทอดความหมายได้ ลึกซึง้ มากกว่า
ข้ อความหรื อตัวอักษร ซึ่งข้ อความหรื อตัวอักษรจะมี ข้อจ ากัดในด้ านของภาษา แต่ภาพจะสามารถ
เข้ าถึงได้ ทกุ าภาษา ทุกเชื ้อชาติ
3) ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation) ภาพกราฟฟิ คที่ มี การเคลื่ อนไหวเพื่ อ
แสดงขันตอน
้
หรื อเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างสรรค์จินตนาการได้ เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การ
ผลิ ตภาพเคลื่ อนไหวต้ องใช้ โปรแกรมที่ มี ลักษณะเฉพาะ ขนาดของไฟล์ ต้องใช้ พื น้ ที่ ในการจัดเก็ บ
มากกว่าภาพนิ่ง
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4) เสียง (Sound) ถูกจัดเก็บให้ อยู่ในรูปแบบของดิจิทลั ซึ่งสามารถเล่น
กลับไปกลับมาได้ โดยใช้ โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะทางด้ านเสียง หากใช้ ในงานจะช่วยเพิ่ม
ความเร้ าใจ ดึงดูดจากผู้ฟัง ทาให้ การนาเสนอน่าสนใจมากขึ ้น
5) วิดีโอ (Video) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากระบบ
ดิจิทัลสามารถนาเสนอข้ อความ รู ปภาพ ภาพนิ่ง หรื อภาพเคลื่อนไหว ประกอบกับเสียงได้ สมบูรณ์
กว่าองค์ประกอบชนิดอื่น
2.3.4.3 Social Media (สื่อสังคมออนไลด์)
สื่ อ สัง คมออนไลน์ ที่ มี ผ้ ู ใช้ เป็ นผู้ สื่ อ สารหรื อ เขี ย นเล่ า เนื อ้ หา ประสบการณ์
บทความ รูปภาพและวิดีโอ ที่ผ้ ใู ช้ เขียนขึ ้นเอง ทาขึ ้นเอง หรื อพบเจอจากสื่ออื่นๆแล้ วนามาแบ่งปั น
ให้ กั บ ผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ใ นเครื อ ข่ า ยของตน ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ Social Network ที่ ใ ห้ บริ ก ารบนโลก
ออนไลน์ ปั จจุบนั การสื่อสารแบบนี ้จะทาผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านัน้
เนื อ้ หาของ Social Media โดยทั่วไปเปรี ยบได้ หลายรู ป แบบ ทัง้ กระดานความ
คิดเห็น (Discussion Boards), เว็บบล็อค (Weblogs), วิกิ (Wikis), Podcasts, รู ปภาพ และวิดีโอ
ส่วนเทคโนโลยีที่รองรับเนื ้อหาเหล่านี ้รวมถึง เว็บบล็อค (Weblogs), เว็บไซต์แชร์ รูปภาพ, เว็บไซต์
แชร์ วิดีโอ, เว็บบอร์ ด, อีเมล์, เว็บไซต์แชร์ เพลง, Instant Messaging, Tool ที่ให้ บริการ Voice Over
แบ่งได้ เป็ น 5 ประเภท คือ (ณัฐธิดา รัตฐนวัตร, 2552)
1) หมวดการสื่อสาร (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) หมวดความร่วมมือและแบ่งปั น (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) หมวดมัลติมีเดีย (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) หมวดรี วิวและแสดงความคิดเห็น (Reviews and Opinions)
(1) Product Reviews: epinions.com, MouthShut.com, Yelp.com
(2) Q&A: Yahoo Answers
5) หมวดบันเทิง (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 เครื่ องมือในสื่อดิจิทลั (Media Device)
เปรี ยบเสมือนตัวกลาง ที่เป็ นอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์เสริ มในสื่อดิจิทลั เกิดจากการ
พัฒนาจากคนสาคัญทัง้ 3 คนคือ สตีฟ จ๊ อบส์ ผู้ก่อตังบริ
้ ษัทแอปเปิ ล บิล เกตส์ เจ้ าพ่อไมโครซอฟต์
และนายกอร์ ดอน มัวร์ ผู้ก่อตังบริ
้ ษัท อินเทล ซึ่งต่างคนต่างมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อรวมกัน
แล้ วเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในเชิ งบวก ก่ อให้ เกิ ดการกระจายอ านาจสู่ปั จเจกชนคนธรรมดาก็ เป็ น
เจ้ าของอานาจประมวลผลได้ คนหนึ่งทาสิ่งที่ยากให้ เป็ นเรื่ องง่าย ที่มีดีไซน์ คือ สตีฟ จ๊ อบส์ อีกคน
เขี ยนชุดคาสั่งการทางานที่ เป็ นรหัสให้ เป็ นอุปกรณ์ ไอที รายเล็ ก ๆ สามารถผลิ ตสิ นค้ าออกมาให้
มวลชนได้ ใช้ คือ บิล เกตส์ ส่วนคนสุดท้ ายคือผู้ประดิษฐ์ สมองกลในราคาที่ทกุ คนสามารถเข้ าถึงได้ คือ
นายกอร์ ดอน มัวร์ ซงึ่ สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ด้านไอทีเข้ ามามีอิทธิพลในวิถีชีวิตของผู้บริ โภค ดังนี ้
1) คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ (PC) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ผ่านระบบเครื่ อข่าย เพื่อ
เข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ บนโลกออนไลด์สามารถทางานได้ หลายรูปแบบขึ ้นอยู่กบั คาสัง่ ที่เรี ยกขึ ้นมาใช้
งานมีวงจรการทางานคือ รับข้ อมูล (Input) ประมวลผล (Processing) แสดงผล (Output) และเก็บ
ข้ อมูล (Storage)

43
2) โน๊ ตบุ๊ค (Notebook) เป็ นเครื่ องมือที่พฒ
ั นาต่อยอดมาจากคอมพิวเตอร์
ตังโต๊
้ ะ มีประสิทธิภาพในการประมวลผลพร้ อมกับมีแหล่งเก็บข้ อมูลขนาดใหญ่ แค่ 2 คุณลักษณะที่
เพิ่มขึ ้น ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล ที่ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน แต่ยงั ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหลาย ๆ อย่างในสังคม เช่น ทาให้ พฒ
ั นาการเคลื่อนย้ ายได้ ง่ายขึ ้น
3) สมาร์ ทโฟน (Smartphone) อุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดพกพา ช่วยเร่งการ
ประสานระหว่างโลกที่เป็ นจริ งกับโลกดิจิทัล โดยมักจะติดตังพร้
้ อมกับแอพลิเคชัน่ (Application)
สามารถดาวโหลดได้ ผ่านอินเทอร์ เน็ต เป็ นส่วนย่อของโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะอานวยให้ การทางานบน
สมาร์ ทโฟนง่ายขึน้ และสมาร์ ทโฟนจะกลายเป็ นอุปกรณ์ หลักในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตของ
ผู้คนส่วนใหญ่บนโลก (รอฮีม ปรามาท, 2554)
4) แท็ บ เล็ ต (Tablet) เป็ นสิ่ ง ที่ พั ฒ นามาจากโน๊ ตบุ๊ ค ถึ ง แม้ ว่ า จะมี
ประสิทธิภาพในการทางานน้ อยกว่าโน๊ ตบุ๊ค แต่แท็บเล็ตทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง คือ
สามารถประยุกต์การทางานของคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะและโน๊ ตบุ๊คเข้ าด้ วยกัน และดึงการสื่อสารของ
สมาร์ ทโฟนมาใช้ ประโยชน์ อีกทังยั
้ งสามารถรวมเอาสื่อสิ่งพิมพ์มาไว้ เข้ าด้ วยกันได้ แท็บเล็ตจึงเป็ น
เสมือนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกครบวงจรแบบเคลื่อนที่ที่สามารถเอื ้อประโยชน์แก่ผ้ บู ริ โภค
ความสัมพันธ์เหล่านี ้ ล้ วนเป็ นความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้ างสรรค์
โฆษณาที่มี ข้อจากัดต่าง ๆ มาคอยผูกมัดเอาไว้ โดยอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นอุปสรรคที่นักสร้ างสรรค์
โฆษณาจะต้ องคิดหาวิธีการสร้ างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ในทางโฆษณาให้ ได้ มากที่สดุ
การสร้ างสรรค์ งานโฆษณาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ ใดก็ ต าม หลักที่ ส าคัญ
ประการหนึ่งของการสร้ างสรรค์งานโฆษณาคือ การออกแบบองค์ประกอบงานโฆษณาในสื่อต่าง ๆ
ให้ มีความโดเด่นน่าสนใจและมีพลังงานมากพอที่จะดึงดูดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
กลุ่ม เป้ าหมายได้ โดยเสรี วงษ์ ม ณฑา (2540) ได้ ให้ ค วามเห็ น ว่า บางครั ง้ ภาพ (Illustration)
อธิ บายได้ ดีกว่าคาพูด และบางครัง้ การจัดภาพลงในงานโฆษณาจะต้ องมี ความสอดคล้ องกับ
ข้ อความพาดหัว (Headline) และข้ อ ความโฆษณา (Copy) จึงจะสามารถทาหน้ าที่ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่ Dunn, and Barban (1986) อธิบายไว้ ว่า นักสร้ างสรรค์โฆษณาจะต้ อง
ตัด สิ น ใจว่าจะใส่อ งค์ ป ระกอบอะไรลงไปเป็ นภาพหลักในงานโฆษณาบ้ าง ภาพโฆษณา ควร
นาเสนอสินค้ าเล็ก ๆ หรื อเฉพาะบางส่วนของสินค้ าก็พอ สินค้ าประเภทเดียวกันนาเสนอในรูปแบบ
ที่ตา่ งกันย่อมสามารถเรี ยกร้ องความสนใจได้ ตา่ งกัน (สิรินภา เจริญศิริ, 2543)
ดังนัน้ แนวทางการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิตอล จึงเป็ นหลักสาคัญในการ
สร้ างสรรค์โฆษณาเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด และเป็ นไปได้ มากที่สุดสาหรับสินค้ า
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หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ให้ ผู้บ ริ โภควิ่ ง ไปหาสิ น ค้ า ที่ ร้านขายหรื อ จุด ขาย น าไปสู่ก ารบรรลุต าม
วัต ถุป ระสงค์ ซึ่ง นัก สร้ างสรรค์ ต้ อ งมี ค วามเชื่ อ ระดับ หนึ่ ง ในข้ อ มูล ที่ วิ เคราะห์ เพราะเหตุว่ า
การศึกษาข้ อมูลจะนาไปสูก่ ารคิดสร้ างสรรค์โฆษณาที่มีประสิทธิผลและนาไปสู่ความสาเร็จในที่สดุ
2.3.4.5 สถานการณ์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
การตลาดบนสื่ อดิจิ ทัลเป็ นการตลาดแบบ Online Marketing คือการตลาดใน
ระบบอินเทอร์ เน็ตที่จะมีการสื่อสารหาลูกค้ า ผ่านอินเทอร์ เน็ตมือถือ Social Media ด้ วยระบบแบบ
E-marketing และ I-marketing หรื อ Interactive เป็ นการสื่ อสารแบบสองทางมี โต้ ตอบระหว่าง
ลูกค้ ากับแบรนด์สินค้ า จากช่องทางการเชื่อมต่อของการทาการตลาดที่เพิ่มมากขึ ้น แบรนด์สินค้ า
จะแสดงตัวตนในวงกว้ างทัง้ แบบ Offline และ Online หรื อ เรี ยกได้ ว่า Total Marketing (ชูศัก ดิ์
เดชเกรี ยงไกรกุล, 2555) และปรับเปลี่ยนสินค้ าให้ มีความคล่องตัวมากขึ ้น แทนที่จะอาศัยแค่เพียง
หนึ่งหรื อสองช่องทาง อีกทัง้ ยังสร้ างเนือ้ หา (Content) ที่มีคณ
ุ ค่าผ่านในหลายช่องทางสื่อดิจิทัล
เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือแก่ผ้ ูบริ โภค (Russell's Group, 2012) ไม่ว่าจะเป็ นการกระตุ้นให้ ลูกค้ า
กล้ าอัพวีดีโอลง YOUTUBE หรื อการรี วิวสินค้ าของผู้บริ โภค เพื่อแชร์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภค
ผ่านเครื อข่ายออนไลด์ เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มของสินค้ าให้ ดูน่าเชื่อถื อและจับต้ องได้ ประเด็น
หลักของแบรนด์สินค้ าจะต้ องสามารถสร้ างแรงบันดาลใจและอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้บริ โภค
ในการสร้ างเนื ้อหา เพื่อบอกต่อในสังคมเครื อข่าย (Prosumer) (Shuen, 2012)
ในมุมของ Digital Marketing จาเป็ นต้ องทาการตลาดแบบผสมผสาน (Content
Marketing) คือ ทาให้ ผ้ ูบ ริ โภครู้ สึกประทับ ใจจนสามารถจดจ า Brand สิ นค้ าได้ และเกิ ดความ
ความจงรักภักดีใน Brand สินค้ า (Brand Loyalty) โดยเน้ นไปที่การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ของผู้บริ โภคให้ ได้ ก่อนแล้ วเมื่อนัน้ ผู้บริ โภคก็จะเลือกใช้ สินค้ าหรื อบริ การของเราเองโดยที่เราไม่
จาเป็ นต้ องไปจูงใจมากนัก (สุรนาท เนียมขา, 2557) Content Marketing จะช่วยเชื่อมโยงและต่อ
ยอด Campaign Marketing ระหว่ า ง Offline และ Online เข้ าด้ วยกั น ด้ วยพฤติ ก รรมของ
Prosumers หรื อผู้บริโภคยุคใหม่ที่หาข้ อมูลเชิงรุกมากขึ ้นการเข้ าถึงข้ อมูลของสิ่งที่กาลังสนใจ โดย
การค้ นหาบน Internet และที่แรกที่จะเข้ าไปคือ Google สิ่งที่ Google พยายามให้ ทกุ คนพยายาม
ใส่ ใจกับ ZMOT หรื อ Zero Moment of Truth หรื อ จุด ที่ ผ้ ูบ ริ โภคก าลัง จะตัด สิ น ใจว่า จะเข้ า ไป
ทดลอง หรื อเข้ าไปที่จดุ ขายเพื่อมีประสบการณ์ทดลองกับสินค้ า (สุธาธร สุทธิศนั ย์, 2557)
วงการตลาดมื อถื อเป็ นเวที กลางที่ ส าคัญ ที่ ก าลังเจริ ญ เติบ โตอย่างกว้ างขวาง
บริ ษั ท เอเจนซี่ โฆษณาต้ องเตรี ยมแผนการตลาดสร้ างสรรค์ ที่ ก าลังจะปรั บ เปลี่ ยนไปสู่หน้ าจอ
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้บริ โภคสามารถเรี ยกดูข้อมูล ซื ้อสินค้ าไปได้ ในทุกสถานที่ ทังนี
้ ้ผู้บริ โภคก็พร้ อม
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กับการรับรู้ข้อมูลและพร้ อมที่จะปรับตัวไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ การตลาดบนโทรศัพท์มือ
เป็ นสิ่ งที่ นักสร้ างสรรค์งานโฆษณาจะมองข้ ามไม่ได้ ซึ่งบนสื่อดิจิทัลสามารถใช้ ข้อมูล Analytics
มากขึน้ เช่น Google Analytics หรื อ FB Insight ที่จะบอกถึงผู้บริ โภคว่าเข้ ามาจากสื่อใด อยู่นาน
ไหม ดูข้อมูลแบบไหนมาก ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาสามารถที่จะเจาะจงข้ อมูลให้ แก่ผ้ บู ริ โภคที่
สนใจได้ (ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล, 2555)
แบรนด์ สิ น ค้ า จะใช้ วิ ธี ก ารแนะน าข้ อเสนอให้ แก่ ผ้ ู บริ โภค โดยเผยแพร่ ให้ กั บ
สาธารณะทราบ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ โภคแสดงความคิดเห็นและตอบสนองตามแนวทางการวางแผนไว้
ของนักสร้ างสรรค์โฆษณา นาไปสูก่ ารรับรู้ภายในหมู่เพื่อนฝูงหรื อสมาชิกของผู้บริโภคนัน้ ๆ หรื ออาจะ
เรี ยกได้ ว่า เพื่ อนแนะนาเพื่อน (MGM: Member Get Member) กลายเป็ นพลังแห่งการชักจูงลูกค้ า
ผ่านสื่อออนไลด์ เทียบเท่าวีดีโอที่อพั โหลดผ่าน YOUTUBE ก็เป็ นได้ (Shuen, 2012) การตลาดบนสื่อ
ดิจิทลั แพร่ขยายมากขึ ้น โดยจะต้ องมีความพร้ อมในการรองรับและอานวยความสะดวกแก่ผ้ บู ริ โภค
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีปฏิสมั พันธ์ในสื่อสังคมออนไลด์ (ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล, 2555)
ปั จจุบนั เครื อข่ายเคลื่อนที่เปิ ดมิติใหม่ทางด้ านการสื่อสารระหว่างบุคคล เม็ดเงิน
ในการโฆษณาหลายพันล้ านบาทเคลื่อนย้ ายไปสู่สื่อเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ ว โดยประเด็นคาถามที่
สาคัญในการเริ่ มทาแผนโฆษณาว่า นักสร้ างสรรค์โฆษณามีวิธีการอย่างไรถึงจะเข้ าร่วมอยู่ในวง
สนทนาของผู้คนบนโลกออนด์จานวนนับล้ าน ๆ ที่สื่อสารและมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างใกล้ ชิ ด วิธีการ
สาคัญอย่างหนึ่งคือการทาให้ สิ่งต่าง ๆ พูดได้ เช่น ฟาร์ มโคนมของสวีเดนแห่งหนึ่งตระหนักว่าเป็ น
เรื่ องสาคัญ มากที่ผลิตภัณ ฑ์จะต้ องสามารถเล่าเรื่ องของตัวเองได้ จึงสร้ างแอพพลิเคชัน่ ที่ทาให้
ผู้บริ โภคสามารถใส่รหัส จากกล่องนมแล้ วจะได้ รับรู้ ข้อมูลเกี่ ยวกับเกษตรกรที่ ผลิตนมดังกล่าว
Harvest Mark ผู้ผลิตอาหารธรรมชาติได้ ร่วมมือกับ Kroger ผู้ค้าปลีกสินค้ าสะดวกซื ้อต่าง ๆ ใส่
แอพพลิ เคชั่นที่ คล้ ายคลึงกัน เพื่ อให้ ลูกค้ าสามารถเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับอาหารธรรมชาติของแบรนด์
สินค้ าของตน (รอฮีม ปรามาท, 2554)

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ไตรสิ ท ธิ์ อารี ย์ ว งศ์ (2552) ได้ ศึก ษาความคิ ด สร้ างสรรค์ ในงานโฆษณาไทย โดยใช้
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย คื อ แนวค าถามแบบกึ่ ง โครงสร้ าง มี ลัก ษณะปลายเปิ ด ซึ่ ง สัม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านงานโฆษณา จานวน 18 ท่าน ผลการวิจยั พบว่า วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึง
ลัก ษณะนิ สัย ของประชาชนเป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ที่ ช่ ว ยให้ ภ าพยนต์ โฆษณาไทยประสบ
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ความสาเร็ จ โดยมีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น คือ อารมณ์ ขนั ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ส่วนโฆษณา
สิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ คอมพิวเตอร์ นักโฆษณายังไม่สามารถผลิตได้ ดี
เท่ า ที่ ค วร สื บ เนื่ อ งจากระบบการศึ ก ษาของประชาชนในประเทศ งานประกวดงานโฆษณา
นานาชาติ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส สามารถวัดคุณภาพความคิดสร้ างสรรค์งานโฆษณาไทยได้
โดยความคิดสร้ างสรรค์ของงานโฆษณาไทยมีความเป็ นสากลมากกว่าประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย
ด้ วยกัน ซึ่งงานโฆษณาไทยที่ประสบความสาเร็ จด้ านความคิดสร้ างสรรค์นนเป็
ั ้ นโฆษณาที่แสดง
เอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
สิรินภา เจริญศิริ (2543) ทาการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์กลยุทธ์สร้ างสรรค์ในงานโฆษณา
ประเภทสิ่งพิมพ์ โดยระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยผลการศึกษาพบว่า 1.กระบวนการสร้ างสรรค์ต่างๆ อัน
ได้ แก่ รูปแบบการนาเสนอภาพ ข้ อความพาดหัว และข้ อความโฆษณา มีความแตกต่างกันไปในแต่
ละส่วนของแนวคิด The Six Segment Message Strategy Wheel โดยมี ความสอดคล้ องกับกล
ยุทธ์ และสถานการณ์ การตัดสิ นใจซื อ้ ในส่วนต่างๆ ของแนวคิดดังกล่าว ยกเว้ น วิธีการพัฒ นา
ความคิดสร้ างสรรค์ (Techniques for Generating Ideas) ที่สามารถใช้ ร่วมกันได้ ทุกกลยุทธ์ และ
สถานการณ์การตัดสินใจซื ้อ 2.กระบวนการสร้ างสรรค์ในแต่ละส่วนของแนวคิดมีความแตกต่างกัน
ยกเว้ น กลยุทธ์ การบอกจุดขายที่โดเด่นเพียงจุดเดียว กลยุ ทธ์ การบอกก่อน และกลยุทธ์ ทั่วไป 3.
กระบวนการสร้ างสรรค์ระหว่างส่วนของแนวคิดมีความแตกต่างกัน แต่พบว่าส่วนของแนวคิดที่อยู่
ใกล้ กนั จะมีกระบวนการสร้ างสรรค์ที่ใกล้ เคียงกัน
ภัทรนัย อินทรพงษ์ นวุ ฒ
ั น์ (2542) ได้ ศกึ ษากลยุทธ์การสร้ างสรรค์งานโฆษณาทางโทรทัศน์
ของเครื่ องดื่ มประเภทโคล่า (โคคา-โคล่า และเป๊ ปซี่) ที่ออกอากาศในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.
2525 – 2540 ใช้ ข้ อมู ล จากเอกสารและความคิ ด เห็ น จากผู้ ช านาญการด้ านโฆษณาและการ
วิเคราะห์เนือ้ หาภาพยนตร์ โฆษณาของเครื่ องดื่มประเภทโคล่าที่ออกอากาศในประเทศระหว่างปี
พ.ศ. 2525 – 2540 ผลการศึกษาพบว่าตลอดระยะเวลา 15 ปี ของกรอบการศึกษา โคคา-โคล่า วาง
ต าแหน่ ง ทางการตลาดเป็ นเพื่ อ นที่ ค อยห่ ว งใหญ่ มอบความความสุ ข ความสดชื่ น และให้
ความสาคัญกับกิจกรรมส่งเสริ มและสร้ างสรรค์สงั คม ขณะที่เป๊ ปซี่ มุ่งเน้ นด้ านความคิดสร้ างสรรค์
คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ส าหรับ คนรุ่ นใหม่ที่ ทันสมัยและมี ชี วิตสร้ างสรรค์ เนื่ องจากสิ นค้ า
ประเภทโคล่าเป็ น Generic Product กลยุทธ์ การสร้ างสรรค์งานโฆษณาจึงมีบทบาทที่สาคัญให้ มี
ความโดดเด่นจากคู่แข่ง ซึ่งการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ ทัง้ หมดในการโฆษณา ได้ แก่ 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 และเป๊ ปซี่ ใช้ กลยุทธ์การโฆษณาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อ
เสริมสร้ างตาแหน่งทางการตลาดให้ แข็งแกร่งและสร้ างการรับรู้พร้ อมทังทั
้ ศนคติของผู้บริโภค
พรรณเจริ ญ วนแสงสกุ ล (2539) ท าการศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ างความคิ ด สร้ างสรรค์ ใ น
ภาพยนตร์ โฆษณา โดยใช้ แนวคิด ความคิด สร้ างสรรค์ ทางโฆษณาของ เจมส์ แอล มาร่ า โดย
ผลการวิจัย สรุ ป ได้ ดัง นี ้ 1.นักสร้ างสรรค์ โฆษณาใช้ ก ลยุท ธ์ ก ารสร้ างสรรค์ เป็ นตัวก าหนดการ
สร้ างสรรค์ในการก าหนดความคิด สร้ างสรรค์ แต่เนื่ องจากกลยุทธ์ การสร้ างสรรค์เ กิ ด จากการ
วิเคราะห์ภูมิหลังทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่า ภูมิหลังทางการตลาดเป็ นตัว
แปรกาหนดในการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ 2. จากการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ พบว่าความคิด
สร้ างสรรค์ในการโฆษณาเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกาหนดและตัวแปรทัว่ ไป ทาให้ เกิ ด
รูปแบบความสัมพันธ์ ใหม่ที่ไม่ปรากฏว่าเคยมีรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ แบบนีม้ าก่อน และ
รูปแบบความสัมพันธ์นนจะต้
ั ้ องมีความเกี่ยวข้ องกับภูมิหลังการตลาดของผลิตภัณฑ์
ภัทรภร เสนไกรกุล (2551) ศึกษาการเปิ ดรับ แรงจูงใจในการใช้ สื่อ ทัศนคติและพฤติกรรม
การหลี ก เลี่ ย งโฆษณาของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่อ สื่ อ ดัง้ เดิม และสื่ อ รู ป แบบใหม่ การศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ น
ลักษณะการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูล กับกลุ่มตัวอย่างทังเพศชายและเพศ
้
หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 410 คน ผลการวิจยั พบว่า
1.ผู้บริโภครุ่นใหม่เปิ ดรับสื่อดังเดิ
้ มน้ อยกว่าสื่อรูปแบบใหม่อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 2.ผู้บริ โภครุ่น
ใหม่มีแรงจูงใจในการใช้ สื่อดังเดิ
้ มน้ อยกว่าสื่อรูปแบบใหม่อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 3.ผู้บริ โภครุ่น
ใหม่มีทศั นคติในสื่อดังเดิ
้ มดีกว่าโฆษณาในสื่อรู ปแบบใหม่อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 4. ผู้บริ โภค
รุ่นใหม่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาในสื่อดังเดิ
้ มน้ อยกว่าโฆษณาในสื่อรู ปแบบใหม่อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย



วิธีคิดสร้ างสรรค์ โฆษณา
ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์



องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์



ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์

กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณา
 การรวบรวมปั ญหา


การสร้ างแนวคิด



การระดมสมอง



การบ่มเพาะ



การออกความคิด

ปั จจัยที่มีผลต่ อ
ความคิดสร้ างสรรค์ โฆษณา


แบรนด์สินค้ า (Brand Properties)



เวลา (Timing)



ทุนการผลิต (Budget)



ลูกค้ า (Client)



ผู้บริโภค (Prosumer)



สื่อ (Media)

ความคิดสร้ างสรรค์ โฆษณา
ในสื่อดิจิทัล

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั เรื่ อง แนวทางการคิดสร้ างสรรค์งานโฆษณาในสื่อดิจิทลั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณา และปั จจัยที่ มีผลต่อความคิด
สร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่ อดิจิ ทัล และนาแนวทางการศึกษาไปใช้ พัฒ นาการคิด สร้ างสรรค์ง าน
โฆษณาต่อไป โดยภาพรวมของการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยที่นามาใช้ ในการวิจั ยครัง้ นี ้ ทาง
ผู้วิจยั ได้ กาหนดระเบียบวิธีการวิจยั โดยเป็ นกระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ แก่ การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview)
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจยั หรื อขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั โดยการใช้ กระบวน
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ กาหนดให้ มีกระบวนวิธีการวิจยั โดยการใช้ แบบสัมภาษณ์ที่มีลกั ษณะเป็ น
การสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) โดยมี การออกแบบและก าหนดหัวข้ อหรื อรายการไว้
สาหรับสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์
ส่วนที่ 2 วิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
ส่วนที่ 3 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
ส่วนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
โดยลักษณะของคาถามที่นาไปใช้ ในการสัมภาษณ์เป็ นลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้ างหรื อเป็ นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด ซึง่ เป็ นกระบวนวิธีการวิจยั ที่มีความยืดหยุน่ และ
เปิ ดกว้ างในการตอบคาถามของผู้ให้ สมั ภาษณ์

2) การกาหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัตขิ องผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ผู้วิจยั ได้ กาหนดคุณสมบัติของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ โดยเป็ นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรง
ในการสร้ างสรรค์งานโฆษณา จากนันจึ
้ งเลือกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ซึ่งเป็ น
นัก สร้ างสรรค์ ง านโฆษณา จากองค์ กร, หน่วยงานหรื อ บริ ษั ท ที่ มี แ นวทางการสร้ างสรรค์ ง าน
โฆษณาในสื่อดิจิทลั เพื่อให้ ทราบถึงแนวทางความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั ที่ควรจะเป็ น
ในปั จจุบนั หรื อในอนาคตในการหาคาตอบของปั ญหาการวิจยั
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โทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) ได้ ศกึ ษาและเสนอผลการวิจยั เกี่ยวกับจานวน
ผู้เชี่ยวชาญในการวิจยั พบว่าหากมีผ้ เู ชี่ยวชาญตังแต่
้ 17 คนขึ ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน
(Error) จะมีน้อยมาก และจะเริ่มคงที่ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.02 (มนชัย เทียนทอง, 2552)
ตารางที่ 3.1 แสดงการลดลงของค่าความคลาดเคลื่อน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
1-5
5-9
9 - 13
13 - 17
17 - 21
21 - 25
25 - 29

ความคลาดเคลื่อน
1.20 - 0.70
0.70 - 0.58
0.58 - 0.54
0.54 - 0.50
0.50 - 0.48
0.48 - 0.46
0.46 - 0.44

ความคลาดเคลื่อนลดลง
0.5
0.12
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02

แหล่ งที่มา: มนชัย เทียนทอง, 2552.
ด้ วยวิธี การเลื อ กตัวอย่างแบบเจาะจง อัน เป็ นการเลื อกตัวอย่างที่ ผ้ ูวิจัย ได้ ดาเนิ นการ
พิจารณาเลือกตัวอย่างด้ วยตนเองเพื่อที่จะได้ นาข้ อมูลที่ ได้ รับจากกระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
ดังกล่าวมาดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลอันนาไปสูข่ ้ อค้ นพบรวมทังสิ
้ ้น 18 ท่าน
ส่วนของการกาหนดเกณฑ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ สาหรับสัมภาษณ์ นัน้ แบ่งจานวนตาม
ตาแหน่งหน้ าที่การงานและประสบการณ์ ทางานของนักสร้ างสรรค์โฆษณาเท่า ๆ กันเพื่อจะได้
ทราบภาพรวมของแนวทางการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาบนสื่อดิจิทลั ดังนี ้
3) โดยมีรายชื่อผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ดังต่อไปนี ้
(1) กลุม่ Executive Creative Director / Associated Creative Director / Creative Director
จานวน 6 ท่าน
(1.1) Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ทางาน 22 ปี
(1.2) คุณพิเศษ กาญจนะโภคิน, Creative Director
ประสบการณ์ทางาน 28 ปี
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(1.3) คุณสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ทางาน 18 ปี
(1.4) คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
บริษัท iPublicis (Thailand) ประสบการณ์ทางาน 18 ปี
(1.5) คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ทางาน 10 ปี
(1.6) คุณศมากร โลหะชาละ, Creative Director
บริษัท Y&R (Thailand) ประสบการณ์ทางาน 10 กว่าปี
(2) กลุม่ Creative Group Head / Senior Copy Writer / Senior Art Director
จานวน 6 ท่าน
(1.1) คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่าง, Creative Group Head
บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ทางาน 10 ปี
(1.2) คุณอรรนพ หมัน่ เจริญ, Creative Group Head
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ทางาน 10 ปี
(1.3) คุณก่อพงศ์ นิมศรี สขุ กล, Senior Art Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ทางาน 15 ปี
(1.4) คุณนวณัฐ พลายน้ อย, Senior Copy Writer
บริษัท Socius Co.,Ltd. ประสบการณ์ทางาน 8 ปี
(1.5) คุณสหธรรม พันธุ์ภกั ดี, Senior Art Director
บริษัท Socius Co.,Ltd. ประสบการณ์ทางาน 10 ปี
(1.6) คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ทางาน 12 ปี
(3) กลุม่ Copy Writer / Art Director / Junior Copy Writer / Junior Art Director
จานวน 6 ท่าน
(1.1) คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ทางาน 3 ปี
(1.2) คุณรวิน จิระกรานนท์, Art Director
บริษัท iPublicis (Thailand) ประสบการณ์ทางาน 6 ปี
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(1.3) คุณคีตา บุญยพาณิช, Copy Writer
บริษัท iPublicis (Thailand) ประสบการณ์ทางาน 8 ปี
(1.4) คุณพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย, Copy Writer
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ทางาน 6 ปี
(1.5) คุณอดิษฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director
บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ทางาน 2 ปี
(1.6) คุณสมภพ ดอกไม้ เทศ, Art Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ทางาน 10 ปี

3.1 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจัย
ศึกษากระบวนการคิด สร้ างสรรค์งานโฆษณาในสื่ อดิจิทัล โดยสอบถามจากผู้ ให้ ข้อมูล
สาคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานโฆษณา เพื่อให้ ทราบถึงกระบวนการคิด
สร้ างสรรค์และปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทลั ในส่วนนี ้ผู้วิจยั ได้
กาหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจยั หรื อขันตอนวิ
้
ธีการวิจยั ตลอดจนเหตุผลประการ
สาคัญ ของการวิจัยดังกล่าวข้ างต้ น มาใช้ ในการดาเนิ นการวิจัยครัง้ นี ้ อันมีสาระสาคัญโดยสรุ ป
ดังต่อไปนี ้
1) แหล่งข้ อมูลในการศึกษา
2) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3) ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล (สัมภาษณ์)
4) การตรวจสอบ
5) วิเคราะห์และนาเสนอข้ อมูล

3.2 แหล่ งข้ อมูลในการศึกษา
แหล่งข้ อมูลที่ได้ มาจากการสัมภาษณ์โดยตรงจากผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ ในการคิดสร้ างสรรค์งานโฆษณาโดยตรง เพื่อให้ ได้ คาตอบที่ค้นหาอยู่ภายในที่ไม่
สามารถสังเกตได้ เช่น ความคิด ความหมาย เจตนารมณ์ มุมมองภายใน โดยมุง่ เน้ นการใช้ คาถาม
และการกระตุ้นให้ เกิดการเล่าเรื่ องมากกว่าการถามให้ ตอบคาถาม
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3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
สาหรับเครื่ องมือที่มีความเหมาะสมในการนามาใช้ สาหรับกาหนดระเบียบวิธีการวิจยั หรื อ
กระบวนวิธีการวิจยั ครัง้ นี ้ เนื่องจากการวิจยั ได้ กาหนดกระบวนวิธีการวิจยั โดยการใช้ กระบวนการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลตามวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นการสัมภาษณ์ เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยมีการออกแบบคาถามที่สามารถนาไปใช้ ในการสัมภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร้ าง ซึ่งเป็ นการสัม ภาษณ์ แบบปลายเปิ ด โดยเป็ นวิธี การดาเนินงานวิจัยที่ มี ผลทาให้ ข้อ
คาถามมีความยืดหยุน่ และเปิ ดกว้ าง
โดยเทคนิคของการสัมภาษณ์ เชิงลึกนัน้ เป็ นเทคนิคและกระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพที่
มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการนามาที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่
เป็ นผู้ที่มีความรู้และความชานาญหรื อมีความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่กาลังดาเนินการวิจยั ซึ่งกระบวน
วิ ธี ก ารวิ จั ย ในลัก ษณะเช่ น ว่ า นี จ้ ะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ และความช านาญหรื อ มี ค วาม
เชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อทัศนะคติได้ อย่างหลากหลายในทุกแง่มมุ โดยผู้วิจยั หรื อ
ผู้สัม ภาษณ์ ส ามารถที่ จะดาเนินการสัม ภาษณ์ สามารถที่ จ ะสอบถาม และซักไซ้ ไล่เรี ยงข้ อมูล
ข้ อเท็จจริ งหรื อรายละเอียดปลีกย่อยที่สาคัญและมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของคาตอบจาก
ผู้ให้ สัมภาษณ์ อันทาให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่ มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และข้ อเท็จจริ งในทาง
ปฏิบตั ิที่มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ที่มีทงมิ
ั ้ ติของความลึกและมิติของความกว้ างในเรื่ องที่
ดาเนินขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั นัน้
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
สาหรับกระบวนการในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในกระบวนวิธีการวิจยั นัน้ เนื่องจากระเบียบ
วิธี ก ารวิ จัย หรื อ กระบวนวิ ธี ก ารวิจัย (Methodology) ครั ง้ นี ไ้ ด้ ใช้ ข้ อ ค าถามส าหรั บ น าไปใช้ ใน
กระบวนการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) นั น้ ได้ ด าเนิ น การออกแบบการวิ จั ย
(Research Design) โดยกาหนดโครงสร้ างของข้ อคาถามเป็ นลักษณะวิธีการสัมภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร้ าง (Unstructured Interview) สาหรับนาไปใช้ ในกระบวนการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth
Interview)ประกอบไปด้ วย ข้ อคาถามจานวน 4 ตอน อันได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ได้ แ ก่ ชื่ อ ผู้ให้ สัม ภาษณ์ สถานที่ ท างาน
ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางาน วัน/เดือน/ปี ที่สมั ภาษณ์
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ตอนที่ 2 วิธีการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทัล
คาถาม
1) ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของคุณมาจากอะไร
2) ความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องอาศัยสิ่งใดเป็ นสาคัญในการช่วยคิดไอเดีย และเพราะ
เหตุใด
3) ความรู้/ทักษะของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั ควรมีอะไรบ้ าง
4) ลักษณะงานทางความคิดสร้ างสรรค์ของคุณส่วนใหญ่เป็ นแบบใด
5) ไอเดียที่จะคิดงานของคุณมันเกิดจากอะไร
6) คุณคิดว่า ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นส่วนสาคัญต่องานโฆษณาหรื อไม่ อย่างไร
ตอนที่ 3 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทัล
คาถาม
1) ก่อนเริ่มต้ นกระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องอาศัยสิ่งใดเป็ นอันดับแรก
2) กระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของคุณแบ่งเป็ นขันตอนอย่
้
างไรบ้ าง
3) กระบวนการคิดแต่ละขันตอนนั
้
นสั
้ มพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร
4) กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ขนตอนไหนที
ั้
่สาคัญที่สดุ เพราะอะไร
ตอนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่ อความคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทัล
คาถาม
1) ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อความคิดสร้ างสรรค์ในการทางานโฆษณาในสื่ อดิจิ ตอลของคุณ มี
อะไรบ้ าง
2) คุณสามารถใช้ ความคิดสร้ างสรรค์นนโดยมี
ั้
ปัจจัยนันอยู
้ ไ่ ด้ มากน้ อยเพียงใด
3) อะไรเป็ นตัวชี ้วัด ความคิดสร้ างสรรค์นนประสบความส
ั้
าเร็จในงานโฆษณา

3.4 ขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูล (สัมภาษณ์ )
ใช้ วิธีการสัม ภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) โดยกระบวนวิธีการสัม ภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร้ างหรื อเป็ นกระบวนวิธีการที่มีลกั ษณะที่ไม่มีข้อคาถามที่เป็ นมาตรฐาน (Unstructured or
Unstandardized Interview) กล่าวคือ เป็ นการกระบวนวิธีสมั ภาษณ์ที่ไม่มีการกาหนดโครงสร้ าง
ของข้ อคาถามที่นามาใช้ ในการสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth Interview) อย่างชัดเจน เพียงแต่มี
การกาหนดลักษณะของข้ อคาถามที่มีลกั ษณะเปิ ดกว้ างมีความยืดหยุ่น เก็บรวบรวมสาระด้ านการ
รับ รู้ โลกและประสบการณ์ ข องผู้มี ส่ วนร่ วมในการวิจัย โดยที่ ลัก ษณะของข้ อ ค าถามเช่น ว่า นี ้
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สามารถที่ จ ะปรับ เปลี่ ย นถ้ อยค าหรื อให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ผู้มี ส่วนร่ วมในการวิจัยหรื อผู้ให้
สัมภาษณ์แต่ละคนตามสถานการณ์ที่มีการขับเคลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงไปได้ ตลอดเวลา
ขันตอนในการสั
้
มภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้ วย 5
ขันตอนใหญ่
้
ๆ
3.4.1 ขั ้นการเตรี ยมการสั ม ภาษณ์ ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสัม ภาษณ์ ให้ ชัดเจน
เตรี ยมแนวคาถาม ตลอดจนอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ให้ พร้ อม ติดต่อนัดหมายผู้ให้ สัมภาษณ์
กาหนดช่วงเวลา สถานที่ วิธีการสัมภาษณ์ เพื่ อให้ ผ้ ูถูกสัมภาษณ์ ร้ ู สึกสะดวกและเต็มใจที่ ไม่ร้ ู สึก
บังคับ
3.4.2 ขัน้ การเลือกวิธีบันทึกข้ อมูล ใช้ วิธีการจดบันทึกข้ อมูลและใช้ เครื่ องบันทึกเสียง
บันทึกเก็บไว้ ไม่แสดงความกังวลในการจดบันทึก หรื อกังวลเครื่ องบันทึกเสียง และต้ องขออนุญาต
ผู้ถกู สัมภาษณ์ในการบันทึกเสียงและต้ องให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ยินยอมก่อนถึงจะใช้ ได้
3.4.3 ขั น้ ดาเนินการสั มภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์ จะสอบถามข้ อมูลเบื ้องต้ น และขอ
อนุญาติผ้ ถู กู สัมภาษณ์ในการใช้ ชื่อมาอ้ างอิงในวิทยานิพนธ์ โดยขณะสัมภาษณ์ต้องสร้ างบรรยากาศ
ที่ดี ผ่อนคลาย เป็ นกันเอง และควรตังค
้ าถามทีละคาถาม และแน่ใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ เข้ าใจคาถาม
ก่อนตอบ ใช้ เวลาในการรอคาตอบไม่เร่ งเร้ า ผู้วิจยั ควรมีความสนใจเรี ยนรู้ จากผู้ถูกสัมภาษณ์ โดย
ประสบการณ์ของผู้ถกู สัมภาษณ์จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การสร้ างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
3.4.4 ขั น้ การสะท้ อนการสั ม ภาษณ์ (Reflecting) เป็ นกิ จ กรรมที่ ต้องเกิ ดขึน้ ในการ
ศึก ษาวิจัย เชิ ง คุณ ภาพทุก เรื่ อ งโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การสะท้ อ นจะเกิ ด ขึน้ ในขัน้ ตอนของการ
สัมภาษณ์อย่างแน่นอน การสะท้ อนเป็ นการทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ ้น
การสะท้ อนช่วยให้ นักวิจัยหรื อผู้สัม ภาษณ์ ตัดสิน ใจได้ ว่าจะดาเนิ นการอย่างไรต่อไปในแต่ล ะ
ขันตอน
้
การสะท้ อนเป็ นสิ่งที่ชว่ ยทาให้ การวิจยั เชิงคุณภาพมีความแกร่งแม่นตรง (Rigor)
การสะท้ อนในกระบวนการสัมภาษณ์ เป็ นกระบวนการที่นักวิจยั หรื อผู้สัมภาษณ์ จะต้ อง
ทบทวน วิเคราะห์และตัดสินใจในแต่ละช่วงและแต่ละขันตอน
้
พร้ อมทังจดบั
้ นทึกเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ที่ เกิ ด ขึ น้ อย่ า งละเอี ย ดครบถ้ วนในสมุ ด บัน ทึ ก ที่ เราบัน ทึ ก ควบคู่ไ ปกั บ การบัน ทึ ก เทปเสี ย ง
สัมภาษณ์
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3.4.5 ขั น้ กระบวนการเก็ บ ข้ อมู ลเสร็ จ สมบู รณ์ เมื่ อใดที่ นักวิจัยจะต้ องยุติการเก็ บ
ข้ อมูล นัน้ มี ตวั บ่งชี ไ้ ด้ หลายประการ เช่น นักวิจัยเก็ บข้ อมูลด้ วยการสัม ภาษณ์ ครบตาม จานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ระบุไว้ ในข้ อเสนอการวิจยั หรื อเมื่อนักวิจยั สะท้ อนและวิเคราะห์ไปถึงระยะเวลาหนึ่ง
ก็พอจะมองเห็นว่าการสัมภาษณ์เพียงพอแล้ วและพร้ อมจะยุติการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ ว นักวิจยั
จะพบว่าเรากาลังขยับขยายความสนใจไปที่การทาความเข้ าใจกับข้ อมูลที่ได้ มาและการแสวงหา
ความชัดเจนของข้ อมูลที่ได้ มา มากกว่าความสนใจที่จะเพิ่มปริมาณข้ อมูลให้ มากไปกว่านี ้

3.5 การตรวจสอบ
การตรวจสอบข้ อ มูล ก่ อ นการวิ เคราะห์ โ ดยจะต้ อ งตรวจสอบข้ อ มูล ในขณะที่ ท าการ
สัมภาษณ์และเมื่อสัมภาษณ์เสร็จก็ต้องมีการตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อพิจารณาว่าข้ อมูลที่ได้ นนเพี
ั ้ ยง
พอที่จะตอบคาถามวิจัยได้ หรื อไม่และข้ อมูลที่ได้ มีความถูกต้ องน่าเชื่อถือเพียงไรการตรวจสอบ
ข้ อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพนิยมใช้ วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation Method)
การตรวจสอบข้ อมู ลสามเส้ าด้ านข้ อมู ล เป็ นการตรวจสอบแหล่ งที่มาของข้ อมู ล ใน
ด้ านคุณลักษณะของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญกล่าวคือถ้ าบุคคลผู้ให้ ข้อมูลเปลี่ยนไปข้ อมูลจะเหมือนเดิม
หรื อไม่ (สุภางค์ จันทวานิช, 2554) เพื่ อพิจารณาภาพรวมแนวทางการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อ
ดิจิทลั

3.6 วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) นั น้ มาใช้ ใน
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์จะดาเนินตาม
กระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิ ง คุณ ภาพเทคนิ คการจาแนกและจัดระบบข้ อมูลเป็ นการ
จาแนกและจัดหมวดหมู่ออกเป็ นประเด็น (เทพศักดิ์ บุญ ยรั ตพันธุ์ , 2553) ได้ แก่ การวิเคราะห์
ข้ อมูล โดยพิจ ารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรื อแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่ พ บใน
ข้ อมูลที่ได้ รับจากการสัมภาษณ์ทงหมด
ั้
จากนันจึ
้ งนาประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณา
แบ่งแยกออกเป็ นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้ อย่อย (Categories) อันเป็ นกระบวนการ
วิเคราะห์โดยเริ่มต้ นจากภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนว
ทางการวิจยั เชิงคุณภาพ
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จากข้ อมูล ที่ วิเคราะห์ ได้ นัน้ จะน ามาสรุ ป ผลและอภิ ป รายถึ งประเด็น ต่าง ๆ ที่ ตงั ้ ไว้ ใน
ปั ญ หาการนาวิจัยและตรวจสอบว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ห รื อไม่ อย่างไร ตลอดจน
ข้ อเสนอแนะในการประเด็นปั ญหาวิจยั ที่ควรได้ รับการวิจยั ต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่ อง “แนวทางการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั ” ได้ รวบรวมและนาเสนอผล
การสัมภาษณ์ จากผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ซึ่งผลที่ได้ จะนามาเสนอแยกเป็ นประเด็นหัวข้ อที่ได้ แจกแจงไว้
โดยนาเสนอตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี ้
1) เพื่อศึกษาวิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
2) เพื่อศึกษากระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยก าหนดเกณฑ์ ของผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6
ท่ าน รวมทัง้ สิ น้ 18 ท่ าน ซึ่ งแบ่ งตามต าแหน่ งหน้ าที่ การงานและประสบการณ์ ท างานของนัก
สร้ างสรรค์โฆษณา การสัมภาษณ์เชิงลึกจะทาให้ ทราบถึงแนวคิดในหลากหลายแง่มมุ ของผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญ อีกทังยั
้ งสามารถทราบถึงแนวทางการคิดสร้ างสรรค์โดยผ่านประสบการณ์การทางานของนัก
สร้ างสรรค์โฆษณาอย่างแท้ จริง
โดยนาเสนอผลผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้
4.1 ตอนที่ 1 วิธีคดิ สร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
4.2 ตอนที่ 2 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
4.3 ตอนที่ 3 ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อ
ดิจิทลั

4.1 ตอนที่ 1 วิธีคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจทิ ลั
จากกรอบแนวคิดของการวิจัย ได้ กาหนดวิธี การคิด สร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์
โฆษณาในสื่ อดิจิ ทัลไว้ 3 ประเด็น ได้ แก่ ที่ มาของความคิดสร้ างสรรค์ องค์ประกอบของความคิด
สร้ างสรรค์ ประเภทของความคิ ด สร้ างสรรค์ โดยน าเสนอผลการวิ จั ย ในแต่ ละส่ ว นดั ง นี ้
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4.1.1 ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งมีความครอบคลุมถึงการเกิดความคิดสร้ างสรรค์
โฆษณาบนสื่ อดิจิทัล ว่าในแต่ละตัวบุคคลนัน้ มี วิธีการการคิดสร้ างสรรค์อย่างไร สามารถดึง
ศักยภาพทางความคิดของตนเองออกมาจากสิ่งใด
4.1.2 องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นความสามารถทางความคิดสร้ างสรรค์
โฆษณาบนสื่อดิจิทัลที่ดีควรมีองค์ประกอบพืน้ ฐานอย่างไรบ้ าง ในการที่จะทาให้ ความคิดนัน้
ประสบผลสาเร็จเพื่อที่จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทางโฆษณาบนสื่อดิจิทลั ได้
4.1.3 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นการแบ่งประเภทความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาบน
สื่อดิจิทลั ส่วนใหญ่มีประเภททางความคิดเป็ นแบบใด เป็ นสิ่งที่พฒ
ั นาจากสิ่งเก่าหรื อเป็ นความคิด
ที่เกิดจากสิ่งใหม่
4.1.1 ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทงหมด
ั้
18 คนมีที่มาของการคิดสร้ างสรรค์
โฆษณาบนสื่อดิจิทัล เพื่ อเป็ นการเริ่ มต้ นทางความคิดและเตรี ยมความพร้ อมก่อนการคิดสร้ างสรรค์
งาน พบว่า ผู้ให้ ข้ อ มูล ส าคัญ แบ่ง ที่ ม าของความคิด สร้ างสรรค์ อ อกเป็ น 2 แบบโดยที่ ม าของ
ความคิดสร้ างสรรค์แบบแรกประกอบด้ วยผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ 10 ใน 18 คน (ดูหวั ข้ อ 4.1.1.1) เห็น
ว่าความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสาร ในขณะที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญอีก 8 ใน 18 คน (ดู
หัวข้ อ 4.1.1.2) เห็นว่าความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากประสบการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1.1 ความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสาร
การคิดงานของนักสร้ างสรรค์โฆษณาบนสื่อดิจิทลั จะคานึงถึงโจทย์ทางการสื่อสาร
ของลูกค้ าเป็ นลาดับแรก เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานต่อยอดทางความคิด ว่าควรจะนาเสนอไปใน
รูปแบบใด หรื อการสื่อสารโฆษณาที่ผ่านมาบนสื่อดิจิทลั มีข้อบกพร่องตรงไหนที่ต้องปรับแก้ นามา
ประยุกต์ใช้ และย่อยเป็ นความคิดสร้ างสรรค์ นักสร้ างสรรค์โฆษณาจึงต้ องเข้ าใจในข้ อมูลทุกอย่าง
เพื่ อ น าไปเสริ ม ความคิ ด ให้ เกิ ด ได้ โดยพบว่าผู้ให้ ข้ อ มู ล ส าคัญ 4 ใน 10 คน ที่ เห็ น ว่า ความคิ ด
สร้ างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสาร ให้ ความสาคัญกับประเด็นของกลุ่มเป้าหมาย (ดูหวั ข้ อ 1))
และผู้ให้ ข้อมูลสาคัญอีก 6 ใน 10 คน เห็นว่าความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสารให้
ความสาคัญกับประเด็นของผลิตภัณฑ์ (ดูหวั ข้ อ 2)) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ความสาคัญกับประเด็นของกลุม่ เป้าหมาย
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก 4 ใน 10 คน ที่เห็นว่าความคิดสร้ างสรรค์เกิด
จากโจทย์ทางการสื่อสารให้ ความสาคัญกับประเด็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยการคิดงานไอเดียบน
สื่ อ ดิจิ ทัล นัก สร้ างสรรค์ โฆษณาควรทราบรายละเอี ย ดของกลุ่ม เป้ าหมาย ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ อ ง
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ตาแหน่งที่อยู่ ความต้ องการ หรื อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพราะงานโฆษณาเป็ นงานที่ต้อง
ทาให้ แบรนด์สินค้ าเป็ นที่รับรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย เมื่อนักสร้ างสรรค์โฆษณาทราบความต้ องการที่
แท้ จริ งแล้ วจะสามารถทาให้ ร้ ูว่าต้ องสื่อสารอะไรถึงจะตรงประเด็น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นพื ้นฐานที่จะ
ให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาจะต้ องเรี ยนรู้ เพื่อที่จะคิดงานโฆษณาถูกต้ อง ตรงประเด็น และครอบคลุม
ถึงปั ญหาทังหมด
้
เมื่อเราสามารถสื่อสารได้ อย่างชัดเจน รัดกุม ก็จะทาให้ กลุ่มเป้าหมายเข้ าใจและ
เกิดความสนใจในทันที ซึ่งจะถือว่าเป็ นข้ อได้ เปรี ยบอย่างมากในการโฆษณาบนสื่อดิจิทลั เพราะ
โฆษณาบนสื่อดิจิทลั ที่มีจานวนมหาศาลนัน้ ทาให้ กลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะเปิ ดรับสื่อ ความดึงดูด
ใจจะช่วยให้ โฆษณาได้ รับการรับรู้จากกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปิ ดรับอยู่อย่างจากัดดังตัวอย่างที่ได้
สัมภาษณ์มาดังนี ้
" การทาดิจิทลั ต่อให้ เราทาแคมเปญดียงั ไง Target เราไม่เห็นมันก็ไม่มีประโยชน์
เพราะฉะนัน้ เราต้ องคิดด้ วยว่า เราจะเอางานเราไปอยู่ที่ไหนให้ คนเห็น มันคือความยาก
กว่า แต่ดิจิทลั เราต้ องมอง Journey ของ Consumer ด้ วย ...ความยากคือบนออนไลน์มนั
มีตวั เลือกเยอะมาก เค้ าเก็บสถิติมาว่า ถ้ า 5 วินาทีคณ
ุ ไม่สามารถดึงเค้ าเข้ ามาได้ เค้ าก็จะ
ออกไป ทุกวินาทีบนออนไลน์ต้องกระชับมาก ๆ ”
คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
“ ส่วนใหญ่ จ ะเขี ยนเยอะ ๆ หรื อ ไม่ก็ห า Insight ...ออนไลน์ มัน ไม่ได้ แบ่ง ตาม
Target ตามอายุอีกต่อไปแล้ ว หรื อฐานะอี กต่อไปแล้ ว ออนไลน์ มีเดียแบ่ง Target ตาม
ความสนใจ เราไม่ร้ ูเลยว่าเค้ าเป็ นใคร เรารู้แต่วา่ เค้ าสนใจเรื่ องอะไร ”
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" คิดจาก Insight ก่อน ว่าคนพวกนีช้ อบทาอะไร เล่นอะไร แล้ วค่อ ยหาวิธีไหนที่
จะเอา Product เข้ าไปโดยที่ไม่ยัดเยียดเค้ า อย่างสมัยนีช้ อบ Selfies หรื อคนชอบโพสต์
Hastag เท่ห์ ๆ มาอยู่ในไอเดียด้ วยก็ จะดี เพราะถ้ าเราไม่ดึงสิ่งพวกนี ม้ าเค้ าก็ ไม่สนใจ
เหมือนกับว่าสิ่งที่คนดูจะสนใจ ให้ ความสนใจอะไรอยู่ แล้ วเอาตรงนันมาคิ
้
ดต่อ"
คุณรวิน จิระกรานนท์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
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" จุดเริ่ มต้ นของงานทุกอย่าง เวลาคิดอะไรก็ตามต้ องมาจาก Insight Consumer
ถ้ าเราคิดภายใต้ Insight ก็จะวิ่งไปตอบโจทย์หมดทุกอย่าง โดยวิธีคิดจะถูกสอนมาให้ ตงั ้
ต้ นจาก What to say กับ How to say นี่คือ Basic ที่ครี เอทีฟต้ องมี "
คุณอรรนพ หมัน่ เจริญ, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
2) ความสาคัญกับประเด็นของผลิตภัณฑ์
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก 6 ใน 10 คน ที่เห็นว่าความคิดสร้ างสรรค์เกิด
จากโจทย์ทางการสื่อสารให้ ความสาคัญกับประเด็นของผลิตภั ณฑ์ โดย ความคิดมาจากข้ อมูล
พื ้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าได้ พฒ
ั นาและวางแผนไว้ อย่างดี นักสร้ างสรรค์โฆษณาจึงต้ องเข้ าใจ
ในรายละเอียดข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ หรื อแม้ กระทัง่ ปั ญหาของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้น
ว่า จะสามารถช่ว ยแก้ ไขการสื่ อ สารได้ อ ย่า งไร เพื่ อ น าไปช่ว ยเสริ ม ความคิ ด ในแต่ล ะขัน้ ตอน
โดยเฉพาะการเริ่มต้ นความคิดในงานโฆษณา ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
“ ส่วนใหญ่ก็ต้องมี Brief มาจาก Product ก่อน หรื ออะไรก็ตาม ก็ต้องมี Product
มาให้ เล่น ก็ จ ะบอกว่าเจอปั ญ หาไรบ้ าง Marketing เค้ า launched มาแล้ วมี อะไรต้ อ ง
แก้ มยั ้ เพื่อเราจะต้ องคิดต่อ แก้ ปัญหาอย่างไร ”
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
“ มาจาก Brief จุดขายที่ลูกค้ าอยากจะพูด แล้ วเราก็หาวิธีพูดที่น่าสนใจ หาจุด
พูดที่สื่อความหมายเหมือนกัน แต่ดนู ่าสนใจ พอได้ จุดพูดเราก็ค่ อยทาวิธี Execution ให้
น่าสนใจเข้ าไปอีก”
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
" การเริ่มต้ นงานก็เริ่มจากการรับ Brief เราต้ องเข้ าใจสินค้ าก่อน แล้ วกาหนดสิ่งที่
เราอยากได้ เขียนเป้าหมาย เราคืออะไร อยากได้ อะไร "
คุณสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
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" ขันตอนการเริ
้
่มต้ นของงานโฆษณาก็ต้องได้ รับโจทย์จากลูกค้ าก่อน ว่า Product
เป็ นอะไร ถ้ าลูกค้ ามีระบบเค้ าจะมีความชัดเจนว่า Objective คืออะไร "
คุณพิเศษ กาญจนะโภคิน, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
" คิด จาก Brief, Concept และ Consumer คุย กับ Planner ต้ องลูก ค้ าต้ อ งการ
อะไรและคุยกับใคร "
คุณอดิษฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558
" วิธีการคิดสินค้ าก็มีอยู่ 2 อย่าง คือ ความฝั นกับความกลัว เค้ าเรี ยกว่า Positive
Thinking กับ Negative Thinking หมายถึงใช้ แล้ วดียงั ไง ใช้ แล้ วเสียยังไง แล้ วก็มาคิดคา "
คุณสมภพ ดอกไม้ เทศ, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
4.1.1.2 ความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากประสบการณ์
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ สัมภาษณ์ ทงั ้ หมด 18 คนจาเป็ นต้ องอาศัย
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา ซึง่ จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดความคิด เป็ นการทางานของสมองที่เกิดจากการ
ประกอบของความทรงจ า โดยการผูกเรื่ องราวที่ มี อยู่ในหัวให้ เกิ ดเป็ นความคิดตามแนวทางที่
สร้ างสรรค์ ไ ว้ โดยพบว่าผู้ให้ ข้ อ มูล ส าคัญ 8 ใน 18 คน ที่ เห็ น ว่ า ความคิด สร้ างสรรค์ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
"สิ่งแวดล้ อมของเราเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ ได้ งานออกมาหลายรูปแบบ ซึ่งเป็ นที่มาของ
Idea โดยความครี เอทีฟมันมากจากการเรี ยนรู้รอบด้ าน "
คุณศมากร โลหะชาละ, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
“ พอเงียบแล้ วมีอะไรออกมาในหัว ก็จะเขียน ๆ ๆ ๆ บางทีสิ่งที่เราเขียนเอามาผูก
กับก้ อนก่อน ก้ อนหลัง บวกกันอาจจะได้ ออกมาไอเดียแปลก ๆ ”
คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่าง, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
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" หาสิ่งรอบ ๆ ตัว ลองอ่านหนังสื อที่แบบไม่ได้ เกี่ยวกับ Advertising ดูสิ่งเหล่านัน้
สะสมไว้ แล้ วมันจะปะติดปะต่อเป็ นจิ๊กซอไปเอง หรื อเขียน Idea ไปเยอะ ๆ เหมือนทิ ้งขยะ
ออกไปจากหัว แล้ วสิ่งหลังมันจะเหมือนเป็ นเนื ้อ ๆ และคิดไปเรื่ อย ๆ ทาไปเรื่ อย ๆ "
คุณก่อพงศ์ นิมศรี สขุ กล, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
" งานครี เอทีฟ มันเหมือนจับ A ผสม B แล้ วมาเกิดอะไรที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึ่งถ้ า
เรามี Source เยอะ Experience เยอะ มันก็มีโอกาสที่เราจะจับนู้นมาชนนี่ได้ เยอะขึ ้น "
คุณนวณัฐ พลายน้ อย, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
" อ่ า นหนั ง สื อ ออกไปพบผู้ คน หาความรู้ ใส่ ตั ว เพิ่ ม ออกไปพบผู้ คนเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางที ความคิดเราอย่างเดียวอาจจะไม่โอเค แต่ถ้าเกิ ดได้ ไป
ปรับเปลี่ยนแชร์ อาจจะได้ มมุ มองใหม่ ๆ ไม่เคยมองมาก่อน ”
คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
" ส่วนใหญ่จะปิ ง้ แว๊ บเข้ ามา จะเป็ นเพราะดูโน้ น ดูนี่ ดูหนัง เราต้ อง Input ข้ อมูล
ใส่หวั ตัวเอง แล้ ว Output มันจะออกมาเยอะมาก เราจะลิ ้งไปถึงอะไรได้ บ้าง "
คุณพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
4.1.2 องค์ ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทงหมด
ั้
18 คนได้ แบ่งองค์ประกอบออกไป
ตามลัษณะของแต่ละคน ซึ่งความคิดสร้ างสรรค์บนสื่อดิจิทลั ต้ องอาศัยองค์ประกอบในหลาย ๆ
ด้ าน มาประกอบกันให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่สามารถเกิดประโยชน์ในงานโฆษณาได้ สูงสุด
กล่าวคือนักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรอยู่ในความคิดสร้ างสรรค์
พบว่าผู้ให้ ข้อมูลสาคัญได้ แบ่งองค์ประกอบความคิดสร้ างสรรค์ตามความสามารถ 2 ประเภท โดย
องค์ประกอบความสามารถประเภทแรก พบว่าผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ 14 ใน 18 คน ได้ ใช้ ความสามารถ
ทางสติปัญ ญาในการใส่องค์ประกอบความคิดสร้ างสรรค์ (ดูหัวข้ อ 4.1.2.1) และในขณะที่ผ้ ูให้
ข้ อมู ล ส าคัญ อี ก 4 ใน 18 คน ได้ ใช้ ความสามารถทางด้ านจิ ต ใจและความรู้ สึ ก ในการใส่
องค์ประกอบความคิดสร้ างสรรค์ (ดูหวั ข้ อ 4.1.2.2) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

64
4.1.2.1 ความสามารถทางสติปัญญา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 14 ใน 18 คน ได้ ใช้ ความสามารถทางสติปัญญาในการใส่
องค์ประกอบความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งคิดความคิดสร้ างสรรค์บนสื่อดิจิทลั ต้ องอาศัยองค์ประกอบใน
หลาย ๆ ด้ าน มาประกอบกันให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ที่สามารถเกิดประโยชน์ในงานโฆษณาได้
สูงสุด กล่าวคือนักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการโฆษณาบน
สื่อดิจิทลั ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
“ ตามหลักการทางาน บางครัง้ บนดิจิทัล พี่จะต้ องเรี ยกมีเดียเข้ ามาอธิบายงานให้
เค้ าฟั ง เพื่อให้ เค้ าเข้ าใจลักษณะงานว่าเค้ าจะต้ องวางมีเดียยังไง เค้ าไม่สามารถไปวางมัว่ ซัว่
ได้ มีเดียบนโลกดิจิทลั มันต้ องเนียนที่สุด เพราะคนเดี๋ยวนีฉ้ ลาด ซึ่งการคิดงานเหมือนงาน
โฆษณาปกติ เพียงแต่ว่า สมมติเราได้ มาแล้ ว เราจะพูดแบบนี ้ ต้ องดูงานเมืองนอกเยอะ ๆ ดู
งานเมืองนอกเพื่อ... ดูว่าเดี๋ยวนี ้มีเทคนิคอะไรที่ทาได้ บ้าง เพราะดิจิทลั เกี่ยวกับเรื่ องเทคนิค
เยอะเหมือนกัน”
คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
" ถ้ าคนเสพเป็ นนักคิด ก็ ต้องใช้ Copy ในการ Approach เค้ า ถ้ าเป็ นวัยรุ่ น ต้ องใช้
Visual การกระแทกใจเค้ า แต่สดุ ท้ ายแล้ วมันจะทาหน้ าที่เกื ้อหนุนทัง้ 2 ฝั่ ง"
คุณศมากร โลหะชาละ, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
“ต้ องขยันคิด อย่าคิดว่าสิ่งที่ คิดออกมามัน ดีแล้ ว แค่นี พ้ อ จริ งไอเดียดี ๆ ไม่มี
สิ ้นสุด คิดเยอะ ๆ พยายามดู อัพเดทงาน วิเคราะห์งาน งานที่เค้ าทามาข้ อดีข้อเสียยังไง”
คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่าง, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
" Creative ต้ องรอบรู้ มากขึ ้น ถ้ าเราไปคิดหรื อติดกับเรื่ อง Print อยากเดียวก็ตาย
เพราะมันไม่ใช่แค่ภาพแล้ ว มิติมนั ลึกกว่านัน้ และต้ องไปเรี ยรู้ว่าดิจิทลั มันให้ อะไรกับเรา
ได้ บ้าง "
คุณก่อพงศ์ นิมศรี สขุ กล, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
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" ต้ องเป็ น Idea ที่ สดใหม่ แปลก แตกต่าง ถ้ าไม่มี Idea ที่ ดีก็จะไม่มีโฆษณาที่
สามารถ Convince คนให้ มาซื ้อของได้ Idea มันเป็ นสิ่งสาคัญมาก "
คุณอรรนพ หมัน่ เจริญ, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
" ตรงนี ต้ ้ องคิดองค์ รวมทัง้ หมด ไป Social Media ไป Campaign มันจะมองได้
หลายทาง ต้ องคิ ด กว้ างไว้ ก่ อ น มัน จะคิ ด เอาไปเล่ น ยัง ไงกับ ผู้ค น มัน วิ่ ง เข้ าไปหาคน
มากกว่า ตัวอินเตอร์ เน็ตค่อนข้ างไปได้ ไกลกว่า ตรงนี ้จะอยูไ่ ปได้ เรื่ อย ๆ "
คุณคีตา บุญยพาณิช, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
" จริ ง ๆ Insight มันประกอบไปด้ วย สด ง่าย เกี่ยว ทึ่ง สดคือไอเดียไม่เคยถูกเล่น
มาก่ อน เกี่ ยวคื อ เกี่ ย วกับ Product อัน ที่ 3 คือ ต้ อ งเข้ าใจง่ าย สุด ท้ ายคื อทึ่ง คื อ ทึ่ง กับ
Total ทังหมด
้
"
คุณสมภพ ดอกไม้ เทศ, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
4.1.2.2 ความสามารถทางด้ านจิตใจและความรู้สกึ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 4 ใน 18 คน ได้ ใช้ ความสามารถทางด้ านจิตใจและความรู้สกึ ใน
การใส่ องค์ ประกอบความคิ ดสร้ างสรรค์ ซึ่ งเป็ นความสามารถของความคิดที่ เกิ ดจากอารมณ์ หรื อ
พฤติกรรมของนักสร้ างสรรค์โฆษณา โดยนักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องมีความกล้ า (Risk - taking) ที่จะคิดให้
แตกต่างออกไป เพื่อที่แนวคิดนันจะได้
้
สามารถทางานได้ อย่างเต็มที่ ความกล้ าคิดจะทาให้ นกั สร้ างสรรค์
โฆษณารู้สกึ สนุก และเต็มที่ในการคิดงาน อาจทาให้ ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไปจากเดิม
อีกทังต้
้ องทราบว่าจะทาการสื่อสารกับใคร คนกลุ่มใดเป็ นกลุ่มเป้าหมายของเรา
และลงรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายถึงพฤติกรรมชีวิตประจาวันของคนเหล่านัน้ ว่ามีพฤติกรรม
อย่างไรเมื่อใช้ ชีวิตอยู่บนหน้ าจอตลอดเวลา ความอยากรู้อยากเห็นของนักสร้ างสรรค์โฆษณาจะ
ทาให้ ชว่ ยหาประเด็นการสื่อสารที่ถกู ต้ องและตรงประเด็นได้
องค์ประกอบความคิดสร้ างสรรค์ที่ ประกอบจากความสามารถทางด้ านจิ ตใจและ
ความรู้ สึก จะขึน้ อยู่แต่ละตัวบุคคลว่ามี รูปแบบหรื อสนใจแบบใด ไม่ มี รูปแบบตายตัวเป็ นเพี ยง
ความรู้ สึกนึกคิดที่เกิดขึ ้นเพื่อเป็ นองค์ประกอบในการคิดงานโฆษณาที่ดี ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์
มาดังนี ้
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" Creativity บนสื่อดิจิทลั ดีเลยล่ะ ดีในแง่หมายถึง นอกจาก Single Minded รู้ว่า
User คือใคร ไม่มี จากัด เพราะฉะนัน้ ทุกอย่างได้ มาง่ายเลย สนุกสนาน เต็มที่ เป็ นการ
Encourage ได้ อย่างเต็มที่ อีกหน่อยคงมันส์ ถ้ าเค้ าเริ่มรู้ "
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
" พี่ไม่ร้ ูหรอกจะดีแค่ไหน เพียงแต่วา่ เรารู้คร่าว ๆ มันก็มีวิธีดใู นตลาดที่ผา่ นมา ว่า
มีคนทาเยอะรึยงั แตกต่างมัย้ ดูวา่ เหมือนเราดูงานพวกอะวอร์ ด แล้ วก็ใช้ ความรู้สกึ เอาดูไร้
เหตุผลนะ เพราะว่าตัวเราก็เป็ นเหมือน Consumer คนนึง "
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
" การเป็ นครี เอทีฟที่ดีควรมีคาว่าทาไมตลอด ต้ องเป็ นคนชัง่ สงสัย เป็ นแบบนี ้ได้ ไง "
คุณสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
" เราต้ องรู้ พฤติ ก รรมว่ า คนกลุ่ ม นั น้ ท าอะไรอยู่ ใ นวัน ๆ หนึ่ ง ที่ เ ค้ าอยู่ ห น้ า
จอคอมพิวเตอร์ หรื อมือถือ "
คุณสหธรรม พันธุ์ภกั ดี, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
4.1.3 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทงหมด
ั้
18 คนการแบ่งประเภทของความคิด
สร้ างสรรค์เกิดจากการแบ่งจากหลักการคานึงถึงแหล่งที่ มาของความคิดสร้ างสรรค์ ว่าจะจาแนก
ประเภทความคิดสร้ างสรรค์ออกเป็ นแบบใด พบว่าผู้ให้ ข้อมูลสาคัญแบ่งประเภทจากตัวการที่เกิด
ความคิดสร้ างสรรค์ออกเป็ น 2 แหล่ง โดยประเภทของความคิดสร้ างสรรค์แบบแรก ประกอบด้ วยผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญ 11 ใน 18 คน ขึ ้นอยู่กับแนวคิด (ดูหัวข้ อ 4.1.3.1) ในขณะที่ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญอีก 7 ใน
18 คน (ดูหวั ข้ อ 4.1.3.2) ขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.3.1 ประเภทความคิดขึ ้นอยูก่ บั แนวคิด
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 11 ใน 18 คน ได้ แบ่งประเภทความคิดสร้ างสรรค์ขึ ้นอยู่
กับแนวคิด โดยนักสร้ างสรรค์โฆษณาสามารถคิดงานโฆษณาจากความคิดของตนเองที่เห็นว่าควร
ว่าจะเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ความคิดล้ วนเป็ นสิ่งที่มีมาอยู่แล้ ว นักสร้ างสรรค์โ ฆษณาต้ องหา
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วิธีที่จะประยุกต์ใช้ ความคิดกับสิ่งใหม่ ๆ สังเคราะห์ให้ เกิดเป็ นความคิดสร้ างสรรค์ที่น่าสนใจ ซึ่งนัก
สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องมี ประสบการณ์ หรื อข้ อมูลค่อนข้ างเยอะ เพื่ อนามาประกอบให้ เกิ ดเป็ น
ความคิดที่ดีขึ ้น น่าสนใจขึ ้น และกลายเป็ นสิ่งใหม่ขึ ้น ทาให้ นกั สร้ างสรรค์ต้องพลิกแพลงสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวมาใช้ ในการคิดงานโฆษณา เมื่ อความคิดเกิดการผสมที่ ลงตัว ชิน้ งานโฆษณานัน้ ถื อว่า
เดินหน้ าได้ อย่างสร้ างสรรค์ขึ ้นอีกชิ ้นหนึง่ ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
“ การทาซา้ ไม่ใช่ไอเดีย ต้ องไม่ซ ้า แต่ในมุมของสไลต์อ่ะ ซา้ ได้ รูปแบบ วิธีการ ...แต่
ไอเดียห้ ามซ ้า ส่วนใหญ่ ลูกค้ าดิจิทลั ไม่กลับไปที่สื่อหลัก บาง Brief เค้ าบอกไม่ต้องไปเกี่ยว
บาง Brief บอกว่าให้ ยึดสื่อหลักเลย บาง Brief บอกว่าให้ ยึด Message เดียวกัน วิธีการไม่สน
หรื อบางครัง้ ลูกค้ าไม่แคร์ เลย บอกที วีให้ ทาหน้ าที่ ของที วีไป ดิจิทัลให้ ทาหน้ าที่ ของดิจิ ทัล
เพราะสื่อทัง้ 2 อย่างทาคนละหน้ าที่อยูแ่ ล้ ว ”
คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
" อย่างน้ อยเราจะต้ องรู้ว่าใน Category มันมีอะไรที่ถกู ทาไปแล้ วบ้ าง อย่างน้ อยเรา
ก็ต้องไม่ซ ้าเค้ า อย่างน้ อยเราก็ต้อง Top up ให้ มากกว่าเค้ าที่เค้ าทามา เราจะไม่ล้าหลัง หรื อ
เก่ากว่า หรื อ Benefit น้ อยกว่าแน่ ๆ เพราะว่าทุกอย่างจะต้ องเดินหน้ า "
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" มันไม่ได้ คิดใหม่หมด 100% ตลอด มันเป็ นแบบว่าเอาสถานการณ์ที่ผ่านตามา
คุ้น ๆ แล้ วอยูด่ ี ๆ ก็จะมาผูกกัน "
คุณก่อพงศ์ นิมศรี สขุ กล, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
“ เราต้ อ งดูเ ยอะ ๆ เค้ า ท าไรมาบ้ าง ก็ เหมื อ น Copy แล้ วพัฒ นา Copy and
Develop ก็คือดึงไอเดียมาผสม แล้ วพัฒนาให้ ดีขึ ้น หรื อพัฒนาให้ เข้ ากับกลุ่มเป้าหมายที่
เราจะสื่อมากขึ ้น ”
คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
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" งานดิจิทลั มาได้ หลายแบบ อาจจะใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วย หรื อว่าดึงไอเดียที่คน
เค้ าสนใจแล้ วมา Twist นิดนึง คนทาดิจิทลั ต้ องตาม Trend เยอะ ๆ "
คุณรวิน จิระกรานนท์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
" มีคนพูดว่ามันไม่มีของใหม่ ของที่เค้ าคิด ๆ กันเป็ น Source ที่ดี การศึกษาจาก
งานคนอื่นเป็ นเรื่ องที่ดีและสาคัญมาก แต่ว่าเรามาปรับอะไรนิดหน่อยให้ เข้ ากับโปรดัก
ผู้คน แล้ วทาออกมาให้ มนั ใหม่ อย่ างฝั่ งดิจิทลั คือทาให้ ผ้ คู นได้ ลิ ้มลองกับมัน หรื อได้ เสพ
กับมันอย่างเป็ นเนื ้อหนังจริ ง ๆ ฝั่ ง TVC เค้ าก็ทาในสิ่งที่เวิร์ค สวย สุนทรี ยศาสตร์ มันคน
ละอย่างกัน "
คุณคีตา บุญยพาณิช, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
4.1.3.2 ประเภทความคิดขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก 7 ใน 18 คน ได้ แบ่งประเภทความคิดสร้ างสรรค์ขึ ้นอยู่
กับตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ ว่าขณะนันมี
้ ตาแหน่งทางการตลาดอย่างไร เราถึงจะสามารถบอกได้ ว่า
เป็ นประเภทไหน ไม่สามารถที่จะกาหนดให้ ประเภททางความคิดสร้ างสรรค์นนตายตั
ั้
ว เนื่องจากต้ อง
ปรับให้ เข้ ากับสถานการณ์ ปั จจุบัน ทัง้ นี น้ ัก สร้ างสรรค์ ต้ อ งทราบกลยุท ธ์ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ ว ยว่า
วางแผนไว้ แบบใด หรื อต้ องการสื่อสารสิ่งใหม่ ๆ อีกทังวิ
้ ธีการที่นเสนอต้ องคิดสร้ างสรรค์ไปในทาง
ใด กลยุทธ์ จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ต้องมองให้ ออกว่าควรจะเล่นกับความคิดแบบใด ถ้ าแผนกลยุทธ์ ที่
วางมาแบบเดิม ๆ จะต้ องหาวิธีการนาเสนอแบบใหม่ทดแทน ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
" ถ้ าเป็ นแบรนด์ใหม่ เราก็ต้อง Launch ใหม่ ถ้ าเป็ นแบรนด์เก่าที่จะตายได้ ทาให้ เค้ า
ไม่เกิดเพราะว่าอะไร ไม่ถกู Consumer หรื อ Communication ไม่ชดั เจน "
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
" ต้ องดูส ภาพตลาดโดยรวมก่อน และต้ องดูลูกค้ าด้ วยว่าต้ องการแบบไหน ถ้ า
โฆษณาที่ มี ย อด View เยอะ แต่ไ ม่ เกิ ด การแชร์ อ อกไป เราก็ ต้ อ งน า Campaign ใหม่
ออกมา เพื่อกลบสิ่งเก่าที่เกิดขึ ้น "
คุณศมากร โลหะชาละ, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
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" มันก็ มีม าตัง้ แต่ Brief หรื อตัวเราเอง เช่น Brief มาจากลูกค้ าก็ได้ ถ้ าเค้ าอยาก
Rebranding ลู ก ค้ า อาจจะชอบก็ ไ ด้ หรื อ ตัว เราเองอยากจะลองแบบใหม่ ก็ เสนอได้
เพราะว่าถ้ าไม่ได้ มาจากลูกค้ ามันอาจจะชอบแบบเดิมก็ไ ด้ เพียงแต่ว่าในฐานะที่เราเป็ น
คนคิดเราอาจจะนาเสนออีกวิธีนงึ ก็ได้ "
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
" เราต้ องคิดใหม่ตลอด เพราะงานครี เอทีฟมันต้ องไม่ซ ้าจากคนอื่น เพียงแต่ว่าถ้ า
มันเป็ นโปรดักใหม่ มันก็ จ ะได้ Strategy ที่ ใหม่ ถ้ า Strategy คุณ ใหม่ Execution คุณ ก็
ใหม่ ถ้ า Strategy เก่า Message เป็ นแบบเดิม ๆ ก็ต้องมาฆ่ากันด้ วย Execution "
คุณอรรนพ หมัน่ เจริญ, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

4.2 ตอนที่ 2 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาของนั กสร้ างสรรค์ โ ฆษณาใน
สื่อดิจทิ ลั
จากกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ กาหนดกระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์
โฆษณาในสื่อดิจิทลั ไว้ 5 ขันตอนได้
้
แก่ การรวบรวมปั ญหา การสร้ างแนวคิด การระดมสมอง การบ่ม
เพาะ การออกความคิด โดยจากกรอบแนวคิดดังกล่าวนี ้ ได้ นามาเป็ นกรอบในการศึกษากระบวนการ
การคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั ว่ามีกระบวนการที่มีความเหมือนหรื อ
แตกต่างจากวรรณกรรมอย่างไร โดยแบ่งขันตอนตามผลการวิ
้
จยั ดังนี ้
4.2.1 การทราบข้ อมูลพื ้นฐานเป็ นการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อที่จะได้ ทราบทุกสิ่งทุกอย่างของ
ปั ญหาก่อนที่จะมีการแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการสร้ างสรรค์โฆษณา
4.2.2 การคิดแนวคิดหลักเป็ นการมองปั ญหาในทุกมุมมองของปั ญหา แล้ วนามาพัฒนาแนวคิด
เพื่อหาทางเลือกของปั ญหาต่าง ๆ ที่คดิ ว่าเหมาะสมที่สดุ
4.2.3 การออกเทคนิคความคิดเป็ นการนาเอาเทคนิคระดมความคิดของสมองต่าง ๆ ออกมา
ให้ ได้ มากที่ สุด เพื่อเข้ ามาประยุกต์ใช้ กับการแก้ ปัญหาเป็ นการคิดอย่างอิสระของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับแนวคิดโดยคิดควบคู่ไปกับการหาเทคนิควิธีการนาเสนอ มาช่วยในการพัฒนารูปแบบ
แนวคิดให้ เกิดความน่าสนใจ โดยใช้ ประโยชน์จากสื่อดิจิทลั ที่หลากหลาย
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4.2.4 การสะท้ อนแนวคิดขันตอนของการกลั
้
บเข้ ามาเพื่อตรวจสอบความคิดที่สาคัญ เพื่อที่จะ
สามารถสร้ างสรรค์แผนรณรงค์งานโฆษณาในชิ ้นงานโฆษณาได้ อย่างถูกต้ องและครอบคลุม
ข้ อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้ ให้ สัม ภาษณ์ ทัง้ หมด 18 คน ให้ ข้ อมู ลตรงกั นว่ า
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิ ทัล เป็ นการคิดงานโฆษณาตัง้ แต่แรกเริ่ มไปจนถึงการ
ปล่อยงานโฆษณา นักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องมีกระบวนการคิดเพื่อกลัน่ กรองความคิดให้ ออกมาเป็ น
ภาพความจริงโดยผ่านการโฆษณา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 การทราบข้ อมูลพืน้ ฐาน
การเริ่ มกระบวนการคิดมาจากการทราบข้ อมูลพืน้ ฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นผลิ ตภัณฑ์ คู่แข่ง
ปั ญหาการสื่อสาร หรื อแม้ แต่ส่วนแบ่งการตลาด โดยนามาขมวดเข้ าด้ วยกันแล้ ววิเคราะห์ในทางด้ าน
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์ การทราบรายละเอียดเหล่านี ้ในทุกแง่มุมจะช่วยปูพื ้นฐานให้
ความคิ ดของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาสามารถคิ ดได้ ให้ อยู่ภ ายในแผนที่ วางไว้ ดัง ตัว อย่ า งที่ ไ ด้
สัมภาษณ์มาดังนี ้
" เราต้ องหา Positioning เราต้ องหา Strategy พิเศษเพื่อจะทาให้ เราโดดเด่น บางที
Product เราอาจจะไม่ได้ โดดเด่น เราก็ต้องใช้ วิธียงั ไงที่จะดึงดูด Consumer "
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
“สังเกตุว่าเมืองไทยยุคนึงชอบทา App บน Facebook ให้ เล่นเกมส์ เพราะยุคนันคน
้
เห่อ เริ่ มบิ ้วให้ คนเป็ นแฟนเฟจของแต่ละเบรนด์ พอเล่นไปจนเฝื อคนก็เลิกเล่น สังเกตุไม่มีใคร
ทา App แล้ ว Move มาที่วิดีโอ Behavior คนไทยดู ชอบกดไลด์ ไลค์ว่ายากแล้ ว แชร์ ก็ยิ่งยาก
นี่คือ 3 พฤติกรรมของคนไทย นอกเหนือจากนันคนไทยไม่
้
ทาแล้ ว นอกจากจะมีของมาล่อใจ
ทุกวันนี ้ คิดงานแทบจะป้อนเข้ าปาก บางที ถ้ายากผลตอบแทนต้ องสูง ถึงจะยอมทาให้ คน
ปกติไม่ทา นัง่ ดูเพลิน ๆ แถม Content ชอบดูอะไรเกรี ยน ๆ จริง ๆ งานดิจิทลั เมืองไทยยาก ”
คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
“ บางอย่างลูกค้ าจะรู้ว่าอยากพูดอะไร หรื อบางอย่างเค้ าอยากได้ อะไร มันก็ต้อง
หาว่าจะพูดอะไรในงานชิ ้นนึง มันอาจจะมาจากลูกค้ าหรื อ Planner ที่เค้ าช่วยวิเคราะห์ ”
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
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“ อันดับแรกจาก Brief ลูกค้ าก่อน ว่าลูกค้ าต้ องการจะสื่อสารอะไร ขายอะไร เราก็
เอามานัง่ วิเคราะห์ บวกกับ Insight Consumer ว่าสิ่งที่ Consumer ถามหา ที่มนั ฟิ ตกับสิ่ง
ที่ลกู ค้ าต้ องการขายมันคืออะไร เอาสองอย่างมารวมกัน แล้ วก็อาจจะได้ ไอเดียออกมา ”
คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่าง, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
" หลัก ๆ มาจาก Brief ก่อน รู้ จกั โปรดักให้ ชดั เจน รู้ค่แู ข่ง เราจะได้ ทาไม่ซ ้า และ
ต้ องเข้ าใจ Consumer ด้ วยว่าเราพูดกับใครอยู่ "
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" ขันตอนจุ
้
ดเริ่ มต้ นสาคัญสุด ถ้ าเราไม่เข้ าใจ Brief นามาต่อให้ สวยหรูมนั ก็ผิด เอา
มานัง่ ให้ ตกตะกอน แล้ วก็ทาความเข้ าใจ "
คุณสหธรรม พันธุ์ภกั ดี, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
" เราต้ องรู้ จั ก Product ก่ อ น ต้ องท าความเข้ าใจกั บ มั น ให้ ลึ ก ที่ สุ ด ก่ อ น ดู ว่ า
Product มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เริ่มไปหา Consumer หา Insight ว่าเป็ นยังไง "
คุณก่อพงศ์ นิมศรี สขุ กล, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
" Brief จะช่วยให้ ร้ ู ว่าลูกค้ าอยากขายของยังไง ขายด้ วย TV รึ เปล่า Print Digital
Campaign หรื ออยากขายด้ วยคาพูดอะไร หรื ออยากให้ แตกต่างอะไรจากชาวบ้ าน "
คุณนวณัฐ พลายน้ อย, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
" Communication Objective เป็ นตัวตังตั
้ วแรก ดูว่าลูกค้ าเค้ าต้ องการจะบอกอะไร
จะเล่าเรื่ องราวอะไรไปยัง Consumer จากนัน้ ก็วิ่งไปหา Consumer พูดคุยหาข้ อมูลต่าง ๆ
สิ่งที่ได้ มาจะเรี ยกว่า Insight แล้ วเอามาขมวดเป็ น Concept Idea "
คุณอรรนพ หมัน่ เจริญ, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
“ Brief ตังแต่
้ แรกสาคัญที่สดุ ”
คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
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" จริ ง ๆ ก็ คล้ าย ๆ กัน คือ เวลาได้ Brief มาจากลูกค้ า พวก Strategic Planner
เค้ าจะคิดมาระดับนึงก่อน บางที Planner เค้ าก็จะคิดมาช่วยคิด เค้ าจะเห็นภาพมากกว่า
ไปทางไหนดี แล้ วพี่คอ่ ยคิดไอเดีย แต่บางทีมนั ก็ Flexible "
คุณรวิน จิระกรานนท์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม2558
" เราจะตอบสนองลูกค้ ายังไง มันแตกออกมาเป็ น 1A 1B คือมันตอบสนองยังไง
และเราจะเล่นกับผู้คนยังไง เอาสองทางนี ม้ า Merge กัน เพราะเค้ าคิดกันมาแล้ วว่า ถ้ า
ลูกค้ าได้ มี Activity กับเรามันจะสนุกกว่าให้ ลกู ค้ าดูเฉย ๆ "
คุณคีตา บุญยพาณิช, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
" Brief เป็ นตัวพื ้นฐาน พี่จะไม่คิดอะไรแหวกโดยที่ไม่ดู Brief ทาไงให้ มนั Balance
ระหว่างลูกค้ า โดยที่สดุ ท้ ายแล้ วเราไม่ได้ ทาลายโครงสร้ างของแบรนด์เค้ า "
คุณพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
4.2.2 การคิดแนวคิดหลัก
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ทงหมด
ั้
18 คนให้ ข้อมูลตรงกันว่าหลังจาก
ทราบข้ อมูลต่าง ๆ แล้ ว จะท าให้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาทราบประเด็นของปั ญหาน ามาพัฒ นาเป็ น
แนวคิดหลัก โดยจะยึดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารซึ่งจะทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาคิดไปถูกทางกับ
ความต้ องการของลูกค้ าและตอบโจทย์ของปั ญหา ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
" แน ะน าให้ คิ ด Concept ก่ อ น ไม่ ใช่ คิ ด แ ต่ Execution คิ ด Concept คิ ด
Direction ก่อนไม่ต้องเข้ า Detail ก่อนนะ จะไปทางไหน ถ้ าลูกค้ าเลื อกทางแล้ วค่อยไป
Execution ...Strategy ก็สาคัญ มาก่อน Concept เหมือนเป็ นที่ตงั ้ Direction "
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
“ รับ Brief มา จะมานัง่ คิด อันไหนมีจดุ พูดที่นา่ สนใจ คิดหลายทางแล้ วมาลง Execution ”
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
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" เมื่อรับ Brief แล้ ว ราต้ องดูวา่ เราจะทายังไง ตอบสนองยังไง หาจุดแข็งที่แข็งแรงก่อน "
คุณพิเศษ กาญจนะโภคิน, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
" สิ น ค้ า นัน้ ๆ มัน เหมาะกับ อะไร บางครั ง้ อาจจะเป็ นเรื่ อ งง่ า ย ๆ ที่ เค้ า สนใจ
มากกว่า ก็ขึ ้นอยู่กบั โปรดักและสถานการณ์ แต่สดุ ท้ าย Message ที่สื่อออกไปมันสาคัญ
มากกว่า พอดูงานนี ้จบออกไป Take Out มันได้ อะไรกับคนดู "
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" ตอนเลื อกแนวคิดก็ เอามา Weight น า้ หนักว่าอันไหนดีกว่า ตอบโจทย์ มากกว่า
งานแต่ละงานมันก็มีข้อดีข้อเสียของมัน "
คุณสหธรรม พันธุ์ภกั ดี, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
" เราเอาจุดขาย จุดต่าง แล้ วก็เอามาต่อเป็ น Mind Map ไปเรื่ อย ๆ เอามา Connect
กันดูวา่ ตรงไหนเชื่อมกันได้ เมื่อได้ อะไรใหม่ ๆ ออกมาก็หยิบมาใช้ "
คุณนวณัฐ พลายน้ อย, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
" การคิดงาน Concept Idea ขึ ้นมา ณ ปั จจุบนั มันต้ องคิดเผื่อถึง Digital เหมือนกัน
เพียงแต่ว่าควรจะ Keep Brand Content หรื อว่า Creative Idea คิดให้ มนั เยอะก่อน ถ้ าคิดแล้ ว
มันดีแล้ วเป็ น Big Idea แล้ วมันจะอยูใ่ น Platform ไหนก็ได้ "
คุณอรรนพ หมัน่ เจริญ, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
“ หาประเด็น What to Say จนไปถึง How to Say ก็คือว่าเราจะพูดเรื่ องอะไร และ
พูดยังไง ที่ สุดของการทาโฆษณาคือประเด็นที่ จะพูด พวก Key Message ควรจะมี แค่
แกนหลักแกนเดียว แล้ วค่อยแตกออกไปจะง่ายกว่า ตามวิธีการของสื่อ ”
คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
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" พอรับบรี ฟ ต่างฝ่ ายต่างไปคุยกัน Creative ก็ไปคุยกัน อันไหนคือ Insight อัน
ไหนจะเวิร์ค Creative Idea ว่าไง ฝั่ งนู้นก็ไปดูในเรื่ องของกระแสแบบไหนจะมา แล้ วก็เอา
มารวมกัน พอเสร็จแล้ วก็ได้ เป็ นก้ อนกลม ๆ มาปั น้ ๆ อีกซักหน่อย แล้ วไปขายลูกค้ า "
คุณคีตา บุญยพาณิช, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
" คิดงานก็คิดจาก Concept เราก็ต้องรู้โปรดักเราคืออะไร แล้ วดูว่าจะเป็ นอะไร ที่
พอจะมีคาพูดไหนที่จะอินกับโปรดักและ Consumer แล้ วมาคิดเป็ นภาพกลายเป็ น Key
visual "
คุณอดิษฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558
4.2.3 การออกเทคนิคความคิด
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ผู้ให้ สัมภาษณ์ ทัง้ หมด 18 คนให้ ข้อมูลตรงกันว่า เมื่ อได้
แนวคิดหลัก ในแต่ละบุคคลจะต้ องช่วยกันแตกความคิดให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อหาทางเลือกของแนวคิด
หลัก ควบคู่ไปกับการหาเทคนิคหรื อวิธีการนาเสนอ (ดูหวั ข้ อ 4.2.3.1) โดยสมองจะคิดไปพร้ อม ๆ
กัน ทาให้ ความคิดเกิดขึ ้นมาพร้ อมกับการนาไปใช้ งาน เป็ นการคิดหาทางออกให้ ออกความคิดนันว่
้ า
ควรนาไปใช้ อย่างไร ซึ่งแต่ละคนจะมีมุมมองความคิดและมุมมองเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปโดย
ความคิดของทุกฝ่ ายจะเป็ นตัวช่วยพัฒนางานให้ ดียิ่งขึ ้น ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
“ ด้ วยความที่มนั มีเทคนิคในการปล่อยมีเดียเยอะมาก บนดิจิทลั เนี่ย... มันเหมือน
เราต้ องไปตามหาว่าคนที่เราพูดด้ วยอ่ะ มันอยูต่ รงไหนกัน มันต้ องคิดเยอะ เราต้ องคิดด้ วย
ว่าคนจะมาดูงานเรารึเปล่า "
คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
" พยายามคิดรอบ ๆ อย่างบางจุดที่เค้ าพูดในแง่นี ้ สามารถคิดแง่อื่นได้ บ้างรึเปล่า หรื อ
ส่งผลอะไรให้ เรา พูดผลได้ มยั ้ พูด Positive ได้ มยั ้ พูด Negative ได้ มยั ้ พยายามคิดรอบ ๆ "
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
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" เอา Line มาคุยกันก่อนว่าจะพูดอะไร ประมาณไหน คนนึงอาจจะมีภาพมา อีก
คนอาจจะมีคามา แล้ วทาตามหน้ าที่ตอ่ อาจจะได้ อะไรมาก้ อนนึง แล้ วมาคุยกัน แล้ วเช็ ค
กันว่าเคยมีมารึยงั หรื อบิดไอเดียได้ มยั ้ "
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" ต้ องช่างสังเกต แล้ วก็ต้องเป็ นคนเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะขณะที่คิดงานตัวเรา
จะไม่ใช่เป็ นตัวเรา แล้ วก็ต้องวิเคราะห์งานของตัวเองให้ เป็ น "
คุณอรรนพ หมัน่ เจริญ,Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
“ อารมณ์ เหมือนยิงกัน มันจะมีจุดอ่อนตรงนี ้รึ เปล่า ต่างคนต่างพยายามหามุม
ไม่ได้ คดิ เหมือนกัน พยายามหาเหตุผลให้ มนั มากที่สดุ ”
คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
" แต่ละคนมีไอเดียที่แตกต่างกัน สมมติลองคิดกันมาคนละสองทางนะ แล้ วเดี๋ยวมา
เลื อกทางเลื อกที่ ดีที่ สุดแล้ วค่อยขาย เพราะว่าไอเดี ยมันไม่จ าเป็ นต้ องแยกอยู่แล้ วว่าเป็ น
Copy หรื อว่าเป็ น Art "
คุณรวิน จิระกรานนท์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
" เข้ ามาสู่ Creative Idea แล้ วมานัง่ Brainstorm กัน กว่าจะได้ ในสิ่งที่มีอยู่ มันผ่านการ
ปวดหัวมาเยอะ ก็คดิ ไปหลายทาง พออันไหนที่หว่ ย ๆ ก็ตกไปละ กว่าจะได้ คอ่ นข้ างเหนื่อย "
คุณคีตา บุญยพาณิช, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
" คุยกับทีมว่าในมุมมองเราหรื อในมุมมองของทีมเป็ นอะไร ตรงตามลูกค้ ารึเปล่า "
คุณอดิษฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558
" เราก็จ ะคิดต่อว่าจะไปทางไหนได้ อีก แล้ วสุดท้ ายก็ม านั่งคุย ช่วยกันตบ แล้ ว
เลือกที่ดีที่สดุ "
คุณพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
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การเข้ าใจหลักการทางานของสื่อดิจิทัล
จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก ทัง้ หมด 18 คน เห็ นว่านักสร้ างสรรค์ โฆษณาต้ องเข้ าใจ
หลักการทางานของสื่อดิจิทัลควบคู่ไปกับการออกแทคนิคความคิดเพราะการทางานของแต่ละสื่อ
แตกต่างกันออกไป การทางานของสื่อดิจิทัลจะช่วยเกื อ้ หนุนแนวคิดให้ ร้ ู สึกสนุกยิ่งขึ ้น เพราะสื่อบน
ดิจิทัลมักมีลูกเล่นที่หลากหลาย เป็ นการคิดคาดการณ์ ล่วงหน้ าว่างานโฆษณาที่ปล่อยออกไปจะมี
ลักษณะหน้ าตาแบบใด เหมาะกับกับกลุม่ เป้าหมายที่วางไว้ หรื อไม่ ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
" Choice มันเยอะ ทาให้ วยั รุ่นต่อไปนี ้ ไม่เข้ า Category พวกสื่อเก่า ๆ โทรทัศน์อาจจะ
ไม่ถึงเค้ าด้ วยซ ้า ถ้ าอยากเข้ าถึงพวกนัน้ ก็อาจจะต้ องใช้ ดิจิทัล เปลี่ยนเพราะว่า Lifestyle คน
เปลี่ยนไป มันเป็ นอีก Revolution Media ซึ่ง affect โฆษณาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต้ องรู้ จักพวก
Gadgets เพื่อเข้ าถึงพวกนัน้ ถ้ าไม่ร้ ูใช้ ยงั ไง จะเข้ าถึงคนได้ ยงั ไง คือ Basic ต้ อง Work of them.
ต้ องใช้ สื่อเป็ น How they work ? แล้ วเราก็จะ How much I believe."
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
" ต่างกันตรงวิธีการนาเสนอ เพราะว่าวิธีการนาเสนอของแต่ละอัน มันเป็ นสื่อที่ไม่
เหมือนกัน ทาให้ ต้องรู้หน้ าที่ของแต่ละสื่อที่เกิดขึ ้นมาใหม่ ๆ "
คุณพิเศษ กาญจนะโภคิน, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
“ พี่ เคยเห็ น มี เดี ยเค้ าขายงาน อย่ าง Viral ตัวเนี ย้ ถ้ าซื อ้ มี เดี ยแพ็ คเนี่ ย สมมติ
2,000,000 บาท เค้ าการั นตี ให้ ว่า Viral ตัวนี จ้ ะมี คนเห็ น 500,000 คน แต่เค้ ามองว่า ตัว
วิดีโอตัวนี ้ มันดีเพียงพอที่มนั จะสามารถเหวี่ยงตัวเองขึ ้นไปเกินล้ านได้ ก็คือมีเดียเริ่มต้ นแล้ ว
เหวี่ยงขึ ้นไปเอง แต่ถ้าตัวมันไม่ได้ ก็จะได้ แค่ 500,000 ”
คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
"เราควรจะต้ องรู้ ระบบของดิจิทัลด้ วย เพราะExecution ของดิจิทัล มันดีกว่าใน
แบบหนึ่งอยู่แล้ ว เพราะดิจิ ทัลทาออกมาแล้ ว มันท าให้ เกิ ดปฏิ กิริยาหลายอย่าง มัน มี
เทคนิคอะไรที่เล่นได้ มากกว่า "
คุณสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
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" สื่อเก่าและ Digital มีความแตกต่างกันตรงที่ Behavior ของผู้บริ โภค วิธีการคิดจึ่ง
ต้ องหลอกล่อคนละแบบ"
คุณศมากร โลหะชาละ, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
“ ได้ บรี ฟมา เราก็ต้องไปคิดว่าไอเดียใหญ่ขึ ้นมามันควรจะพูดอะไร แล้ วก็ไปแตก
ในสื่อแต่ละอัน อย่างในดิจิทัลมันก็จะมีข้อจากัดของมันหรื อว่าอาจจะมีข้อดีของมัน คือ
อาจจะให้ คนเล่นได้ เลย มันก็เป็ น Interact มันต้ องเอามา adapt ให้ อยูใ่ ต้ ไอเดียเดียวกัน ”
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
“ วิธีการคิดก้ อนไอเดีย ไม่ได้ ต่างกัน แต่ว่าวิธีการที่จะลง Execution มันอาจจะต้ อง
แตกต่างออกไป แต่บางครัง้ เรื่ องของ Social มี เดี ยถ้ าเราไม่ระวังความละเอี ยดรอบครอบ
ความที่มนั กระจายตัวเร็วมาก ๆ จะมีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย เราจะเบรคมันไม่ทนั ”
คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่าง, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
“ สื่อดิจิทัล ต้ อง Interact กับคนดูมากกว่า เวลาพูดในสื่อดิจิทัลมันพูดกับคน ๆ
เดียว วิธีการคิดหรื อการที่จะทาให้ ดงึ ดูด มันค่อนข้ างต่างกัน ”
คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
" มันจะต่อยอดตังแต่
้ Product ลิ ้งต่อไปว่าจะไปเล่นบนสื่อไหนได้ บ้าง แต่โดยทัว่ ไปจะ
กาหนดมาอยูแ่ ล้ ว เพียงแต่เราก็แค่เสนอในรูปแบบที่คดิ ว่ามันเล่นได้ ตอ่ "
คุณอดิษฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558
" เราเป็ น Creative เราต้ องมาตีความเองว่าเรามีเวลาแค่ 5 วินาทีที่จะอยู่กบั คนดู
ในหนังโฆษณามันอาจจะมีลกู ล่าลูกชนในการเล่าเรื่ อง แต่นี่ 5 วิต้องเอาให้ อยู่ นี่แหละมัน
เป็ นข้ อแตกต่างในการ Execution "
คุณสมภพ ดอกไม้ เทศ, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
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4.2.4 การสะท้ อนแนวคิด
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ทงหมด
ั้
18 คนให้ ข้อมูลตรงกันว่าการสะท้ อน
แนวคิด เป็ นการตรวจสอบความคิดที่จะสื่อสารออกไปได้ ถูกต้ อง และตรงตามวัตถุประสงค์การสื่อสาร
ที่ได้ วางไว้ ซึ่งพบว่าผู้ให้ ข้อมูลสาคัญได้ ให้ ความสาคัญการสะท้ อนความคิดออกเป็ น 2 ด้ าน โดยการ
สะท้ อนความคิดด้ านแรกประกอบด้ วยผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ 9 ใน 18 คน (ดูหวั ข้ อ 4.2.4.1) ให้ ความสาคัญ
การสะท้ อนความคิดด้ านผลิตภัณฑ์ และขณะที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญ 9 ใน 18 คน (ดูหัวข้ อ 4.2.4.2) ให้
ความสาคัญด้ านกลุม่ เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.2.4.1 การสะท้ อนความคิดด้ านผลิตภัณฑ์
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก 9 ใน 18 คน ให้ ความส าคัญ การสะท้ อนความคิ ดด้ าน
ผลิตภัณฑ์โดยการทางานโฆษณาต้ องตังอยู
้ ่บนโจทย์ที่ถกู กาหนดขึ ้น เพราะงานโฆษณาเป็ นงานที่ต้อง
ทาตามกลยุทธ์ ที่ลูกค้ าวางไว้ จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ความคิดนัน้ จะต้ องสามารถทาให้ แบรนด์สินค้ าเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาด ความคิดที่สื่อสารออกมาต้ องมี ความเกี่ ยวเนื่องกับแบรนด์สินค้ า เพราะงาน
โฆษณาบนสื่ อดิจิทัลมี สิ่ งเร้ ามากมายที่ นักสร้ างสรรค์โฆษณาไม่สามารถทราบได้ เลยว่าโฆษณาที่
ปล่อยออกไปผู้บริ โภคจะกลับมาดูอีกหรื อไม่ นอกจากจะสร้ างสรรค์ให้ ความคิดนัน้ น่าสนใจจนอยาก
ติดตามโฆษณานันต่
้ อไป ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
" ไม่คิดว่า Product ไม่ดี ทาโฆษณาแล้ วจะขายได้ ดี ไม่เชื่อ และก็เชื่อว่า Product
ที่ดี ไม่ต้องทาโฆษณา เค้ าก็ยงั ขายได้ เพราะฉะนันลู
้ กค้ า ก็ต้องแยกชัดเจน เค้ าสนใจแต่
Sell จนเค้ าลืมไปว่าถ้ าอยากได้ Sell ต้ องเริ่ มต้ นที่ Product ก่อน Product ดีมยั ้ ในตลาด
ถ้ า Product ไม่ดี Push ยังไงก็ไม่เกิด มันมีหลายเหตุผล ไม่ใช่มาบ่นว่าโฆษณาไม่เวิร์ค "
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
“ ยอด View คื ออัน ที่ จับ ต้ อ งได้ ที่ เห็ น เพราะสุ ด ท้ ายก็ Proved ด้ วยยอด View
เพราะสามารถแยกดูได้ คือมันจะมี Unique Visitor เช่น ความจริ งอาจจะมี 2,000 คน แต่
ยอด View อาจจะ 5,000 คนนึงอาจจะดูหลายรอบ จริ ง ๆ KPI มันก็วดั กันได้ จากยอด View
...และงานดิจิ ทัลส่วนใหญ่ ต้องกลับมา Optimize สมมติงานขึน้ ไป 3 วัน 5 วัน 7 วัน ต้ อง
กลับมา Optimize Result ว่า Resultเป็ นไง ถ้ า Result ไม่ดี ทาไม่ถึงไม่ดี มันไม่เหมือนทีวีที่
ขึ ้นก็ขึ ้น เพราะอันนี ้งานสามารถกลับมาแก้ ได้ ”
คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
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" ถ้ าจะดีก็ต้องใช้ ความดิจิทลั ให้ ค้ มุ เช่น Facebook เป็ นแหล่งที่พยายามมีเพื่อนมาก
ที่ สุ ด มั น ก็ มี พ วกแคมเปญ Burger King ให้ Delete เพื่ อ นแล้ วมารั บ ฟรี Burger King
เหมื อนว่าคุณ รั กเบอเกอร์ หรื อเพื่ อนมากกว่ากัน เหมื อนเป็ นการ Proved แบบว่าถ้ าคุณ
Unfriend เพื่อนกี่คน ๆ ดีลได้ ส่วนลด หรื อดีลมารับเบอเกอร์ คิง คือแบบนี ้ใช้ สื่อของความเป็ น
ดิจิทลั ให้ มนั คุ้ม ซึง่ มันไปเล่นกับสื่ออื่นไม่ได้ "
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
" Big Idea ที่ดีควรจะทางานได้ ทกุ สื่อ เล่นได้ กบั ทุกอย่าง ควรจะสันและจริ
้
ง !! ส่วน
ใหญ่ ต้องไม่ซ ้า สองคือต้ องใหม่ ดีไม่ดีไม่ร้ ู เล่าเรื่ องให้ มันใหม่ คืออย่างน้ อยยิงมาให้ ถูก
ทางหน่อย "
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" เป็ นความรู้สึกบางอย่างที่มนั บอกว่า Idea นี ้น่าจะโอเค แต่ก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้ า
ด้ วย "
คุณก่อพงศ์ นิมศรี สขุ กล, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
" ดูวา่ ตรงมัยกั
้ บความต้ องการลูกค้ าหรื อตรงกับโปรดักไหม ส่วนมากจะมีให้ เลือก 3
4 Concept แต่ก็นา่ เสียดายบางที Concept ก็ดีก็ต้องทิ ้งไป "
คุณอดิษฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558
" พูดเรื่ องนี ้ยังไง ให้ มนั ง่าย ให้ มนั สนุก บางคนจะเป็ นแนวต้ องทาอะไรให้ มนั แหวก
น่าสนใจ ซึ่งมันเป็ น part นึงของครี เอทีฟที่ดี แต่ถ้าเค้ าไม่ได้ เข้ าใจโจทย์ แหวกไปแล้ วไม่
ตอบโจทย์ก็ไม่ร้ ูจะแหวกไปทาไม อย่างมากก็ได้ Attention แต่คนจะไม่ได้ เข้ าใจ Brand "
คุณพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
4.2.4.2 การสะท้ อนความคิดด้ านกลุม่ เป้าหมาย
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก 9 ใน 18 คน ให้ ความส าคั ญ การสะท้ อนความคิ ด
กลุ่มเป้าหมายโดยความคิดที่ ออกมาจะคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลักและต้ องสามารถเข้ าใจได้
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ในทันที เพราะงานโฆษณาบนสื่อดิจิทลั มีอยู่มากมาย จึงต้ องนาแนวคิดนันมาดึ
้ งดูดให้ กลุ่มเป้าหมาย
สนใจ ยิ่งในปั จจุบนั คนสนใจในเรื่ องของ Content ว่าได้ อะไรกลับไปหรื อมีอะไรที่สามารถเกิดประโยชน์
ได้ บ้ าง การเข้ าใจกลุ่ ม เป้ าหมายจะเป็ นการเข้ าถึ งพวกเขาท าให้ รู้ สึ ก เหมื อนเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ชีวิตประจาวัน โดยที่การทาโฆษณาไม่ร้ ู สึกยัดเยียด แนวคิดจึงต้ องสอดคล้ องพฤติกรรมผู้บริ โภค โดย
เป็ นการมองความต้ องการที่แท้ จริ ง ผู้บริ โภคจะสนใจและรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาจะขาดไม่ได้ หรื อ
ถ้ านึกถึงผลิตภัณฑ์ ประเภทนีจ้ ะนึกถึงแบรนด์สินค้ าที่ เราโฆษณาเป็ นลาดับแรก และกลายเป็ นการ
สร้ างความภักดีในแบรนด์สินค้ าต่อไปในอนาคต ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
" สิ่งที่ยากคือเราต้ องไปเข้ าใจความคิดของคนในออนไลน์ "
คุณพิเศษ กาญจนะโภคิน, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
“ Big Idea ที่ ดี ค วรจะต้ อ ง 1. เข้ า ใจง่ า ย ใครฟั งต้ อ งเข้ า ใจ Message 2. มั น
สามารถที่ จ ะต่ อ ยอด Explore งานได้ ม ากมาย 3. Big Idea มั น ควรจะต้ องพู ด แล้ ว
Consumer ได้ ยินต้ องรู้สกึ อะไร หรื อมีเปลี่ยนแปลงอะไรกับ Consumer ”
คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่าง, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
" ในแง่ของการคิด Idea อันหนึ่งอาจจะคิดในรูปแบบของ Information อีกอันอาจจะ
ทาแบบ Entertainment มากขึ ้น เพื่อให้ สนุก เจ๋ง ต้ อง Share!! "
คุณนวณัฐ พลายน้ อย, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
" วิธีการตรวจสอบ 5 ตัว ที่เรี ยกว่า Climb
1. C – Communication : เราจะสื่อสารอะไรให้ Consumer
2. L – Like
: ดูแล้ วจะชอบตรงไหน
3. I – Impact
: จุดที่นา่ จดจา แล้ ว Consumer จาได้
4. M – Motive
: มันต้ องได้ แรงจูงใจเค้ าหลังจากที่เห็นงานโฆษณา
5. B – Brand
: ทุกสิ่งทุกอย่างต้ องสร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั แบรนด์ "
คุณอรรนพ หมัน่ เจริญ, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
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" งานที่ดีต้องเข้ าถึงตัว User ได้ ง่าย เพราะเหมือนกับว่ามีสิ่งที่จะเปลี่ ยนให้ เค้ าไป
ดูอย่างอื่นได้ เยอะ งานที่ดีทายังไงก็ได้ ให้ เค้ าดูจนจบ และก็ Get Message เร็ ว ...ครัง้ แรก
เลยพี่จะยึดจากตัวเองก่อน เพราะว่าจริ ง ๆ แล้ วคนทาดิจิทลั ต้ องเป็ นคนเล่นอะไรแบบนี ้
มากพอสมควร ถ้ าเกิดเราคิดว่าเราทาแบบนี ้ออกมา แล้ วเราเล่นกันมัย้ แต่ถ้ายังก ้ากึ่ งอัน
นันตั
้ ดทิง้ ได้ เลย แสดงว่ามันยังไม่แข็งพอและ แล้ วก็ไปลองถามคนอื่นถ้ าประมาณนีจ้ ะ
เล่นมัย้ "
คุณรวิน จิระกรานนท์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
" มันน่าจะเป็ นสิ่งที่ผ้ คู นจับต้ องได้ เหมือนพูดกับผู้คนที่สามารถรับรู้และทาได้ มัน
คือสิ่งที่ประสบความสาเร็จ "
คุณคีตา บุญยพาณิช, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

4.3 ตอนที่ 3 ปั จจัยที่มีผลต่ อความคิดสร้ างสรรค์ ของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาใน
สื่อดิจทิ ลั
จากกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ กาหนดปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนัก
สร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่ อดิจิ ทัลไว้ 4ด้ านโดยได้ น าเครื่ องมื อ “PEST” มาช่วยวิเคราะห์ ถึง ปั จ จัย
ภายนอกที่สง่ ผลกระทบต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณา ไว้ ในแต่ละด้ านดังนี ้
4.3.1 ปั จจัยทางนโยบาย (Political- P) เป็ นปั จจัยทีมีการกาหนดไว้ อยู่แล้ ว ไม่สามารถไป
ปรับเปลี่ ยนให้ แตกต่างไปจากเดิมได้ อาจจะประยุกต์ใช้ แต่ยังคงแนวเดิมไว้ อยู่ โดยองค์ประกอบที่
สัมพันธ์พื ้นฐานคือ แบรนด์สินค้ า (Brand Properties)
4.3.2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ (Economic - E) เป็ นปั จจัยทางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และ
ถูกกาหนดขึ ้นโดยองค์ประกอบที่สมั พันธ์พื ้นฐานคือทุนการผลิต (Budget) และ เวลา (Timing)
4.3.3 ปั จจัยทางสังคม (Social - S) เป็ นปั จจัยที่มีส่วนในการกาหนดแนวทาง ๆ ความคิด
เนื่ องจากเกี่ ยวเนื่ องกับคนโดยองค์ประกอบที่ สัม พันธ์ พื น้ ฐานคือ ลูกค้ า (Client) และ ผู้บ ริ โภค
(Prosumer)
4.3.4 ปั จจัยทางเทคโนโลยี (Technological - T) เป็ นปั จจัยที่ความคิดสร้ างสรรค์ต้องปรับ
ตามเทคโนโลยีของช่องทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป คือ สื่อ (Media)
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ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทงหมด
ั้
18 คนมีปัจจัยที่มีผลต่อความคิด
สร้ างสรรค์ในสื่อดิจิทัล มาเป็ นตัวจากัดขอบเขตความคิดสร้ างสรรค์ พบว่าผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ส่วน
ใหญ่ยกให้ อันดับที่หนึ่งเป็ นปั จจัยทางด้ านสังคม (ดูหวั ข้ อ 4.3.1) อันดับที่สองเป็ นปั จจัยทางด้ าน
เศรษฐกิจ (ดูหวั ข้ อ 4.3.2) อันดับที่สามเป็ นปั จจัยทางด้ านนโยบาย (ดูหวั ข้ อ 4.3.3) และอันดับที่สี่
เป็ นปั จจัยทางเทคโนโลยี (ดูหวั ข้ อ 4.3.4) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.3.1 ปั จจัยทางสังคม (Social - S)
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกทัง้ หมด 18 คน เห็นว่าปั จจัยทางด้ านสังคมเป็ นปั จจัยที่ มี ผลต่อ
ความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดิจิทลั เป็ นอับดับแรกจากทังหมดสี
้
่อนั ดับ เนื่องจากด้ านลูกค้ าที่ทางานอยู่
บนตรรกะที่ต้องสามารถจับต้ องได้ จึงทาให้ ยงั ไม่คอ่ ยเปิ ดรับสิ่งใหม่ ๆ ที่แหวกแนวไปจากเดิม เพราะ
อาจกลัวว่าการทาอะไรใหม่ ๆ อาจส่งผลให้ ไม่เป็ นอย่างที่เคยหวัง จึงทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาถูก
จากัดความคิดสร้ างสรรค์ โดยต้ องคิดงานในแบบเดิม ๆ กับวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ ผลงาน
ออกมาไม่สามารถที่จะโดดเด่นหรื อแตกต่างออกไปได้ ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
“ ถ้ าลูกค้ าไม่กล้ า คิดเกือบตายก็ไม่มีประโยชน์ ไปทางเก่า... ส่งผลด้ วยกับงานที่เรา
ทา ในงานชิ ้นนึงที่เด่น ๆ ดี ๆ เราก็ต้องมีลกู ค้ าที่กล้ า Take Risk กล้ าสู้ "
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
" กรอบของลูกค้ าเองด้ วย ที่ทาให้ ได้ ไม่เต็มที่"
คุณศมากร โลหะชาละ, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
" Condition ของลูกค้ า เป็ นปั จจัยหลัก คือลูกค้ า Scope แค่ไหน เป็ นคนแบบไหน
เป็ นคนรุ่ นใหม่รึเปล่า งานดีไม่ดีบางทีบอกไม่ได้ เลย มาจากลูกค้ า 50%-60% ถ้ าเค้ าไม่
เชื่อมัน่ ครี เอทีฟ มันก็ลาบาก "
คุณสยาม มณีวงศ์, Associated Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
" งานครี เอทีฟที่ดี ๆ บางทีลกู ค้ าอาจจะไม่เข้ าใจ ตามเราไม่ทนั เค้ าจะอยูก่ บั แบบเก่า ๆ ที่
เคยใช้ มา ไม่กล้ าที่จะลองเสี่ยงอะไรใหม่ ๆ มันก็เป็ นอุปสรรคที่ครี เอทีฟจะได้ ลองทางานใหม่ "
คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่าง, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
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" ส่ วนใหญ่ Account ที่ เราท าอยู่ มันอยู่ภ ายใต้ Global ซะเป็ นส่ วนใหญ่ อย่ าง
Regional เราก็ต้อง follow ซะเยอะ การที่จะคิดอะไรใหม่ ๆ ก็จะเป็ นไปได้ ยาก แต่มนั ก็จะมี
ลู ก ค้ า Local ที่ เค้ าพร้ อมจะท าไรบ้ า ๆ ใหม่ ๆ เพื่ จ ะแย่ ง แชร์ ความสนใจ Awareness
บางอย่าง ซึง่ อย่างนี ้มันจะไปได้ ไกลกว่า คิดได้ บ้าคลัง่ กว่า "
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" Message ที่ลกู ค้ าต้ องการให้ ลงมันเยอะ ไม่สามารถยัดไปวางในงานเดียวกันได้
มันดูมวั่ ซัว่ ไปหมด "
คุณสหธรรม พันธุ์ภกั ดี, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
" ลูก ค้ าก็ มี ส่วน บางครั ง้ เราคิดงานออกไป แต่ลูก ค้ าบางที Nature ของคนไม่
เท่ากัน บางคนก็ Safe มันก็จะไปไหนไม่ได้ เอาปลอดภัยไว้ ก่อน ซึ่งมันก็จะทาให้ งานเป็ น
งานทัว่ ๆ ไปที่ดแู ล้ วจาอะไรไม่ได้ เลย "
คุณก่อพงศ์ นิมศรี สขุ กล, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
" ปั จจัยภายนอกก็คือ ลูกค้ า ขึ ้นอยู่กบั ว่าเค้ า Believe รึเปล่า เพราะลูกค้ าเค้ าก็มี
ปั จจัยภายนอกเค้ าเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็ นยอดขายหรื อ Factor ต่าง ๆ ที่ทาให้ เค้ าแกว่ง
เราก็ต้องพยายามให้ เค้ านิ่งที่สดุ มัน่ ใจมากที่สดุ "
คุณอรรนพ หมัน่ เจริญ, Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
" บางทีลกู ค้ าก็แบบไม่กล้ า Think out of the box ไม่กล้ าที่จะหลุดออกไปจากภาพเดิม
ไม่ได้ สร้ างความแตกต่างอะไรในงาน เค้ าอาจจะกลัวเดี๋ยวมันจะไม่ Delivery Message รึเปล่า "
คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
" ในเรื่ องของตัวเลข ดิจิทัลตัว KPI มันตัวเลขค่อนข้ างเป๊ ะ และตัวเลขทุกอย่างมัน
วัดได้ มันทาให้ เหมือนกับว่าบางทีลกู ค้ าจะยิงเราได้ ว่าทาได้ แบบนี ้จริ งรึเปล่า พอทุกอันเป็ น
KPI เราจะคิดแหวกมากไม่ได้ เพราะเดี๋ยว KPI ไม่ได้ บางทีเราก็ต้องคิดให้ ได้ ตาม KPI "
คุณรวิน จิระกรานนท์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558

84
" ลูก ค้ าอยากขายของ อยากได้ ใหญ่ ๆ จะใส่ทุก อย่า งภายในอัน เดี ย ว จนจะ
กลายเป็ น TV Direct ไอเดียมันจะหายเพราะลูกค้ าจะขายของ ถ้ าขายของมาก ๆ Idea
มันจะหาย เราก็ต้องมีวิธีการ Idea คนต้ องสังเกตถึงจะเห็น "
คุณอดิษฐ์ เมธยภิรมย์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558
" สุดท้ ายแล้ วลูกค้ าคือคนที่มาตัดสิน แล้ วลูกค้ าเองก็จะเป็ นคนที่ยิงงานดี ๆ ตก
ซึง่ ไม่ได้ คอมเม้ นในเชิง Marketing อะไร แต่มาคอมเม้ นในเชิงดีไซน์ มันล ้าเส้ น แต่ลกู ค้ าดี
ๆ ก็มี เค้ าแค่มองว่าดูโดยรวมว่าจะตอบโจทย์รึเปล่า "
คุณพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
4.3.2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ (Economic - E)
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทงหมด
ั ้ 18 คนเห็นว่าปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจเป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดิจิทลั อยู่ในอันดับที่สองจากทังหมดสี
้
่อนั ดับพบว่าผู้ให้ ข้อมูล
แบ่งความสาคัญปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจออกเป็ น 2 ด้ าน โดยส่วนใหญ่จะให้ ความสาคัญด้ านทุนการผลิต
เป็ นอันดับแรก (ดูหวั ข้ อ 4.3.2.1) และรองลงมาคือด้ านเวลา (ดูหวั ข้ อ 4.3.2.2) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.3.2.1 ทุนการผลิต (Budget)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทังหมด
้
18 คน เห็นว่าปั จจัยทางเศรษฐกิจด้ านทุนการผลิต
เป็ นข้ อจากัดทางความคิดสร้ างสรรค์ของนักโฆษณาเป็ นอันดับแรก เนื่องจากการคิดงานบนสื่อดิจิทลั
ค่อนข้ างเปิ ดกว้ างและจินตนาการได้ เต็มที่ ทาให้ การที่จะนาความคิดมาสร้ างให้ เป็ นเรื่ องจริ งจะต้ อง
ลงทุน เพื่อให้ ได้ งานที่ผลิตออกมาตรงตามความคิดที่สร้ างสรรค์ไว้ ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
" Budget ก็สาคัญนะ ถ้ าไม่มีก็ทาอะไรไม่ได้ มาก ก็เหมือนกันถ้ าเราไม่ตงั ค์ ก็กินหู
ฉลามไม่ได้ "
คุณพิเศษ กาญจนะโภคิน, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
" Budget บางครัง้ การที่เป็ นดิจิทลั ลูกค้ าจะเจียดเงินให้ เราน้ อย เพราะเค้ ารู้สึกว่าเป็ น
สื่อที่ถ่ายมาง่าย ๆ ก็ได้ แล้ วมาโพส แต่ Quality ไม่ดีเค้ าจะรับได้ รึเปล่า "
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

85
" ในมุ ม ของเงิ นที่ จะProduction ว่าท าได้ มัย้ หรื อถ่ ายได้ มัย้ ? ด้ วยความที่ งาน
ดิจิทลั ไม่จากัดไง แต่ท้ายสุดด้ วยความที่ทาจริง เห้ ย... ทาได้ เปล่า ? "
คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
" มันมีเรื่ องของ Budget มาเป็ นกรอบในการคิดงาน "
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" Budget ก็เป็ นส่วนหนึง่ มันก็ยากที่จะบริหาร ถ้ าเงินมันน้ อย "
คุณสหธรรม พันธุ์ภกั ดี, Senior Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
" ปั จจัยเรื่ องของ Budget มาเกี่ยวข้ อง นี่ก็เป็ นสิ่งสาคัญ "
คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
4.3.2.2 เวลา (Timing)
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ทัง้ หมด 18 คน เห็นว่าปั จจัยทางเศรษฐกิจด้ านทุนการ
ผลิตเวลาเป็ นข้ อจากัดทางความคิดสร้ างสรรค์ของนักโฆษณาเป็ นอันดับรองลงมา เนื่องจากการ
ท างานโฆษณาในยุ ค สมัย ที่ ก้ าวเข้ า สู่ สื่ อ ดิ จิ ทัล ลัก ษณะงานจะเร่ ง รี บ ตลอดเวลา ท าให้ นัก
สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคิดงานให้ ทนั กับการทางานของสื่อกับกระแสที่มาเร็วไปเร็ ว ดังตัวอย่างที่ได้
สัมภาษณ์มาดังนี ้
“ เดี๋ยวนี ้ไม่ค่อยมีเวลาทางานงานเดี๋ยวนีม้ ันรี บ ๆ ๆ แล้ วถ้ า Creative ไม่รักษา
เวลา มันก็จะสะเปะสะปะง่าย"
Mr. Vancelee Teng, Executive Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
" มันมีเวลาให้ เราคิดพอรึเปล่า "
คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์, Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
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" เราไม่สามารถผลิตงานทุกวัน แล้ วมันดีทกุ วันหรอก มันเป็ นไปได้ ยาก ซึ่งมันก็ทาให้
เราหงุดหงิด ถ้ าเราขายไปแล้ วมันผ่าน เราก็จะไม่เต็มใจที่จะทามันร้ อยเปอร์ เซ็นหรอก หรื อไม่
อย่างน้ อยเราจะรู้วา่ มีทางที่ดีกว่า ถ้ าได้ เวลาอีกซักหน่อย มันมีทางที่จะไป เสี ยดายตรงนี ้ "
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" เวลา จะเป็ นตัวกาหนดปั จจัยมาก เพราะมันควบคุมไม่ได้ Budget ด้ วย บางที
ลูกค้ าไม่มีเงิน ไม่ได้ โทษลูกค้ านะ แต่มนั ทาให้ ครี เอทีฟถูกจากัด "
คุณสมภพ ดอกไม้ เทศ, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
4.3.3 ปั จจัยทางนโยบาย (Political- P)
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกทัง้ หมด 18 คน เห็นว่าปั จจัยทางด้ านนโยบายเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
ความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดิจิทัลอยู่ในอันดับที่ สามจากทัง้ หมดสี่อันดับ นโยบายกฏระเบียบของตัว
ผลิตภัณฑ์ ที่แบรนด์วางแนวทางไว้ ให้ ทุกคนที่เกี่ ยวข้ องต้ องปฏิบตั ิตาม เพื่อไม่ให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดความ
เข้ าใจผิดในตัวผลิตภัณฑ์ โดยการกาหนดลักษณะและคุณสมบัติไว้ ตายตัว เพื่อสร้ างเอกลักษณ์ให้ กับ
สินค้ าและบริ การ จึงกลายเป็ นแนวทางที่ทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิและคิดงานให้ อยู่ภายในกรอบที่วางไว้
ความคิดสร้ างสรรค์ จึงไม่ สามารถถูกน ามาเล่นได้ เท่าที่ ควร เพราะต้ องค านึงถึ งกฏเหล่านี ใ้ ห้ เป็ น
แนวทางเดียวกัน ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
" บางที อ าจมองว่า ไอเดี ย พวกนี อ้ าจจะสุ่ ม เสี่ ย งไป เราก็ ม องไม่ ไ ด้ ข นาดนัน้
บางครัง้ ไอเดียดี ๆ ก็ไม่อนุญาตให้ ใช้ "
คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่าง,Creative Group Head
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
" แม้ กระทั่ ง Branding ก็ อ ย่ า งนึ ง เป็ นกรอบในการคิ ด งาน ก็ เลยคิ ด งานไม่
หลากหลายมากนัก "
คุณเกียรติศกั ดิ์ คีตะภูวนนท์, Senior Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
" แต่ละสินค้ าก็จะมี พวก CI ข้ อกาหนดของมันอยูแ่ ล้ ว "
คุณศรัณย์ เอมมาโนญ์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มการาคม 2558
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" แบรนด์ Regional เป็ นแบรนด์ที่มีมานาน ต้ องรักษาชื่อเสียง ต้ องคงเส้ นคงว่าให้
เหมือนกันทุกประเทศ เพราะฉะนันจะท
้ าอะไรแหวกไปไม่ได้ มันก็เลยค่อนข้ างน่าเบื่อ "
คุณพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
4.3.4 ปั จจัยทางเทคโนโลยี (Technological - T)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทังหมด
้
18 คน เห็นว่าปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อความคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดิจิ ทลั เป็ นอับดับสุดท้ าย ด้ วยความคิดนันเป็
้ นนามธรรมที่ไม่สามารถ
จับต้ องได้ ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องหาวิธีการที่จะสร้ างความคิดออกมาให้ เป็ นรูปธรรม ความ
ซับซ้ อนอยู่ที่ ความสามารถของสื่ อซึ่งมี ข้อจ ากัดทางด้ านเทคโนโลยี สามารถรองรับหรื อนาเสนอ
ความคิดออกได้ มากน้ อยเพียงใด ดังตัวอย่างที่ได้ สมั ภาษณ์มาดังนี ้
“ ดิจิทลั บางงานจะมีเรื่ องของ Programming เข้ ามายุ่งด้ วย บางครัง้ ดิจิทลั ทาไม่ได้
อย่างภาพที่เรามองเอาไว้ บางงานคิดไปแล้ วต้ องเดินไปถามโปรแกรมเมอร์ ว่าทาได้ มยั ้ ? ”
คุณมัณฑิรา ศรี จนั ทร์ , Creative Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
" Technical บางทีเราคิดเหมือนล ้า แต่เราไม่แน่ใจว่าทาได้ จริงรึเปล่า "
คุณรวิน จิระกรานนท์, Art Director
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
" ความเป็ นไปได้ เช่น อยากทา Banner ให้ คนได้ กลิ่น จะท าได้ มัย้ แต่มันทาไม่ได้
หรื อลองใช้ ภาพที่แทนสิ่งนัน้ แล้ วระลึกไปถึงความทรงจา บางอย่างมันไม่เวิร์คเราก็ต้องจาใจ "
คุณคีตา บุญยพาณิช, Copy Writer
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผล
จากการศึ ก ษา "แนวทางการคิ ด สร้ างสรรค์ โ ฆษณาในสื่ อ ดิ จิ ทั ล " ได้ สรุ ป ผลตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี ้
1) เพื่อศึกษาวิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
2) เพื่อศึกษากระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณา
ในสื่อดิจิทลั
โดยใช้ วิ ธี การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้ วยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรงในการสร้ างสรรค์งานโฆษณาจากองค์กร,
หน่วยงานหรื อบริษัทที่มีแนวทางการสร้ างสรรค์งานโฆษณาในสื่อดิจิทลั จานวน 18 ท่าน โดยมีตาแหน่ง
Executive Creative Director / Associated Creative Director / Creative Director จ านวน 6 ท่ า น
ต าแหน่ ง Creative Group Head / Senior Copy Writer / Senior Art Director จ านวน 6 ท่ า น และ
ต าแหน่ ง Copy Writer / Art Director / Junior Copy Writer / Junior Art Director จ านวน 6 ท่ า น
เพื่ อจะได้ ท ราบภาพรวมของแนวทางการคิด สร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่ อ ดิจิ ทัล ซึ่ง สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ออกเป็ น 3 หัวข้ อหลัก ๆ ได้ ดงั นี ้
5.1.1 วิธีคดิ สร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
5.1.2 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
5.1.3 ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
5.1.1 วิธีคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทัล
จากกรอบแนวคิดของการวิจยั ที่ได้ กาหนดวิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์
โฆษณาในสื่ อดิจิทัลไว้ 3 ประเด็น คือ ที่ ม าของความคิดสร้ างสรรค์ องค์ประกอบของความคิด
สร้ างสรรค์ ป ระเภ ทของความคิ ด สร้ างสรรค์ โดย สรุ ป ผลการวิ จั ย ในแต่ ล ะส่ ว นดั ง นี ้
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5.1.1.1 ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์
ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาซึง่ แบ่งจากการเกิดความคิด
ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาออกเป็ น 2 แบบ ได้ แก่ ความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสาร
และความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากประสบการณ์ ดังนี ้
1) ความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสาร
การคิดงานโฆษณาเกิดจากโจทย์ทางการสื่อสารที่ทุกฝ่ ายได้ วางแผนไว้
นักสร้ างสรรค์โฆษณาจึงต้ องเข้ าใจในข้ อมูลทุกอย่างเพื่อนาไปต่อยอดความคิดในงานโฆษณา ให้
ตอบโจทย์และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งนักสร้ างสรรค์โฆษณาได้ แบ่งความสาคัญเป็ น 2
ประเด็น ดังนี ้
(1) ความสาคัญกับประเด็นของกลุม่ เป้าหมาย
นัก สร้ างสรรค์ โฆษณาต้ อ งทราบความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคว่า คน
เหล่านันต้
้ องการอะไร เพราะงานโฆษณาเป็ นงานที่ต้องทาให้ แบรนด์สินค้ าเป็ นที่รับรู้แก่ผ้ บู ริ โภค
ซึง่ ปั จจุบนั กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ แบ่งประเภทตามลักษณะพื ้นฐานอีกต่อไป แต่จะแบ่งจากความชอบ
หรื อพฤติกรรมนิยมที่กลุ่มเป้าหมายนัน้ ๆ ให้ ความสนใจ ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาไม่สามารถ
ทราบได้ เลยว่า กลุ่มเป้าหมายเหล่านัน้ เป็ นใคร ทราบแต่เพี ยงคนเหล่านัน้ ชอบหรื อสนใจสิ่งใด
เพราะนักสร้ างสรรค์โฆษณาจะต้ องหยิบประเด็นในสถานการณ์ นนั ้ ๆ มาพูดถึง และพัฒ นาเป็ น
ความคิดที่สร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นการสร้ างความสนใจแก่ผ้ บู ริ โภคโดยที่ไม่ทาให้ การโฆษณานั น้ รู้ สึก
เหมือนเป็ นการโฆษณาจนเกินไป
(2) ความสาคัญกับประเด็นของผลิตภัณฑ์
การทางานโฆษณาไม่ว่าจะเป็ นสื่อดังเดิ
้ มหรื อสื่อดิจิทลั นักสร้ างสรรค์
โฆษณาต้ องเข้ าใจถึงผลิตถัณฑ์ที่จะทาการสื่อสาร เสมือนเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่ผ้ บู ริ โภค ซึ่งการเข้ าใจ
รายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาสามารถดึงจุดเด่นผลิตภัณฑ์นนั ้
พื ้นฐานข้ อมูลจะเป็ นตัวก่อให้ เกิดความคิดให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาคิดงานได้ ตรงกับความต้ องการ
ผู้บริโภคและลูกค้ าได้
2) ความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากประสบการณ์
ทุก คนล้ ว นมี ค วามคิ ด แต่ค วามคิ ด นัน้ จะสร้ างสรรค์ ห รื อไม่ ขึ น้ อยู่กับ
สิ่งแวดล้ อมและประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็ นการเปิ ดมุมมองใหม่ ๆ ให้ แก่ตนเองในการคิดงาน
ต่อ ยอดให้ เกิ ด เป็ นความคิ ด สร้ างสรรค์ ซึ่ง แน่ น อนความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องแต่ ล ะคนย่ อ มไม่
เหมือนกัน เพราะพื ้นฐานที่เรี ยนรู้กนั มาตังแต่
้ กาเนิดแตกต่างกัน แต่ละคนจะเปิ ดโอกาสให้ ตวั เองได้
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เรี ยนรู้จากสิ่งแวดล้ อมรอบตัวที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ทาให้ ในหัวของนักสร้ างสรรค์โฆษณามีเรื่ องราวที่
หลากหลาย พร้ อมนาออกมาใช้ ประกอบเป็ นความคิดต่าง ๆ เกิ ดเป็ นความได้ เปรี ยบทางด้ าน
ความคิดที่จะสามารถผูกเรื่ องราวต่าง ๆ ให้ เกิดเป็ นความคิดใหม่ที่สร้ างสรรค์ได้
จากการสรุ ป ผลที่ ม าของความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องนัก สร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่ อ ดิจิ ทัล
สามารถสรุปเป็ นแบบจาลอง ดังนี ้
ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์

โจทย์ทางการสื่อสาร
กลุม่ เป้าหมาย

ประสบการณ์
ผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 5.1 ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
5.1.1.2 องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณา ซึ่งแบ่งองค์ประกอบ
ตามความสามารถของนักสร้ างสรรค์โฆษณาออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ความสามารถทางสติปัญญา
และความสามารถทางด้ านจิตใจและความรู้สกึ ดังนี ้
1) ความสามารถทางสติปัญญา
ความคิดสร้ างสรรค์บนสือดิจิทลั ต้ องใช้ ความสามารถในหลาย ๆ ด้ าน
ซึง่ ความสามารถทางสติปัญญาจะเป็ นองค์ประกอบที่ทาให้ ความคิดมีความแปลกใหม่ การทางาน
ของสมองจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการพลิกแพลงและเกิดการคล่องทางความคิด สามารถให้ คิด
งานออกมาได้ หลากหลายวิ ธี โดยจะสามารถปรั บ ให้ ความคิ ด ลงตัว กั บ หลาย ๆ สื่ อ เป็ น
ความสามารถทางความคิดในหลายทิศทาง และสามารถลงรายละเอี ยดในความคิด ว่าควรจะ
วางแผนอย่างไรให้ งานโฆษณาที่สื่อสารออกไปประสบผลสาเร็จมากที่สดุ
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2) ความสามารถทางด้ านจิตใจและความรู้สกึ
ปั จจุบนั การโฆษณาไม่ใช่แค่เพียงการบอกข้ อมูลผลิตภัณฑ์แก้ ผ้ บู ริ โภค
อีกต่อไป เพราะช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ ้น และด้ วยสื่อดิจิทลั ที่มีรูปแบบการนาเสนอ
ที่หลากหลาย ทาให้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องเรี ยนรู้ ที่จะใช้ สื่ออย่างถูกต้ อง เนื่องจากสื่อดิจิทัล
สามารถเป็ นทัง้ ผู้ส่ ง สารและผู้รับ สารในขณะเดี ย วกัน การท างานของสื่ อ เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นที่ นัก
สร้ างสรรค์ โฆษณาจ าเป็ นต้ องทราบ เพื่ อจะได้ คิด งานบนรู ป แบบที่ ป รั บ เปลี่ ย นตลอดเวลาได้
เพราะฉะนันความริ
้
เริ่ มที่จะค้ นคว้ าหาข้ อมูลและความอยากรู้อยากเห็นจะส่งผลให้ ความคิดของ
นักสร้ างสรรค์โฆษณามีพื ้นฐานที่จะสามารถไปประยุกต์กบั งานโฆษณาได้ มากยิ่งขึ ้น
5.1.1.3 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์
ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณา ซึ่งแบ่งประเภทตาม
หลักการคานึงถึงแหล่งที่มาของความคิดสร้ างสรรค์ออกเป็ น 2 แหล่ง ได้ แก่ ประเภทความคิดขึ ้นอยู่
กับแนวคิด และประเภทความคิดขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
1) ประเภทความคิดขึ ้นอยูก่ บั แนวคิด
ความคิดสร้ างสรรค์ขึน้ อยู่กับ แนวคิดที่เห็นว่าความคิดเหมาะกับสื่อใด
หรื อรู ปแบบการนาเสนอแบบไหน ปกติการโฆษณาของสื่อจะถูกวางไว้ ตามมีเดียที่ลูกค้ าซื ้อไว้ อยู่
แล้ ว แต่ถ้ านักสร้ างสรรค์โฆษณาเห็ นว่าแนวคิดที่ คิดมานัน้ เหมาะสมที่ จะน าไปเล่นบน Platform
เทคนิคอื่นนอกเหนือจากที่วางไว้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาก็สามารถเสนอเป็ นแนวทางให้ แก่ลกู ค้ าได้ ว่า
ถ้ านาแนวคิดไปเล่นจะเกิดประโยชน์อย่างไร เพราะนักสร้ างสรรค์โฆษณาจะมองงานที่ตนเองคิด
ออกว่าควรทาอย่างไรกับการสื่อสารที่ได้ รับโจทย์มา โดยความคิดในงานโฆษณาบนสื่อดิจิทลั จะ
เริ่ มจากความคิดทัว่ ไปที่มี อยู่ และค่อย ๆ แต่งเติมให้ งานมีสีสรรค์มากขึ ้น เป็ นเหมือนการคิดงาน
แบบต่อเนื่องและค่อยสังเคราะห์ความคิดให้ กลายเป็ นความคิดใหม่ โดยมุมมองการนอกกรอบของ
นักสร้ างสรรค์โฆษณาจะทาให้ งานโฆษณาสนุกและน่าสนใจบนเทคนิควิธีการต่าง ๆ
2) ประเภทความคิดขึ ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
การแยกประเภทของความคิดขึ ้นอยู่สถานการ์ ของตลาดของผลิตภัณฑ์
นัน้ ๆ ว่ามีทิศทางไปในทางใด หรื อทางเจ้ าของผลิตภัณฑ์ต้องการวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์อยู่
ตรงส่วนไหน นักสร้ างสรรคโฆษณาจึงต้ องมองให้ ออกว่าควรจะดาเนินการสื่อสารแบบเดิมหรื อต้ อง
ปรับเปลี่ยนการสื่ อสารแบบใหม่ เพื่ อให้ ตอบวัตถุประสงค์ของสถานการณ์ ผลิตภัณ ฑ์ และเมื่ อ
ตัดสินใจทาการสื่อสารออกไปจะไม่สามารถทราบได้ เลยว่างานโฆษณาที่เกิดจากความคิดนันจะ
้
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ประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ต้ องรอดูผลตอบรับบนสื่อนันเป็
้ นอย่างไร แล้ วค่อยหาวิธีการคิดต่อจาก
ผลเดิม เป็ นการใช้ ความคิดโดยขึ ้นอยูก่ บั การวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์
5.1.2 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทัล
จากกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ นามาเป็ นกรอบในการศึกษากระบวนการการคิดสร้ างสรรค์
โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั โดยกาหนดกระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนัก
สร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลไว้ 4ขัน้ ตอนได้ แก่ การทราบข้ อมูลพืน้ ฐาน การคิดแนวคิดหลัก การ
ออกเทคนิคความคิด และการสะท้ อนแนวคิดโดยสรุปผลการวิจยั ในแต่ละส่วนดังนี ้
5.1.2.1 การทราบข้ อมูลพื ้นฐาน
ขัน้ ตอนก่ อ นที่ จ ะคิ ด งานโฆษณาจะต้ องเข้ าใจข้ อมู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ อมู ล คู่แ ข่ ง
พฤติกรรมผู้บริ โภค หรื อปั ญหาการสื่อสารที่ผ่านมา รวมไปถึงวัตถุประสงค์การสื่อสาร เพราะจะเป็ น
ฐานให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาคิดงานให้ ตรงกับโจทย์ที่สดุ และนามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการวิเคราะห์
ปั ญหา ที่จะหาวิธีที่เหมาะสมในการหาทางออกปั ญหานัน้ การเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เป็ นสิ่งที่ดีสดุ ให้ นกั
สร้ างสรรค์โฆษณาเข้ าใจถึงความต้ องการที่แท้ จริ ง หลังจากนีจ้ ะเป็ นเรื่ องที่ง่ายขึ ้นถ้ ามีข้อมูลที่ ถูก
ต้ องการนาข้ อมูล มาเชื่ องโยงกันจะช่วยให้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาสามารถประหยัดเวลาในการ
ทางาน หรื อสามารถเอาเวลาไปในการคิดงานเพิ่มไอเดียต่าง ๆ ได้ มากขึ ้นการรวบรวมปั ญหาจะทา
ให้ เราทราบว่าควรปรับตรงจุดไหน และควรปรับอย่างไรจึงจะเหมาะสม
5.1.2.2 การคิดแนวคิดหลัก
เมื่อเราทราบข้ อมูลต่าง ๆ แล้ วจะทาให้ ทราบประเด็นของปั ญหา เพื่อนามาพัฒนา
เป็ นแนวคิดหลัก ก่ อนที่ จะแตกรายละเอี ยดในการเล่ าเรื่ องออกไป โดยเราจะไม่ ลงรายละเอี ยด
เหล่านัน้ ว่าจะสื่อสารแบบใด แต่จะเจาะจงแนวคิดว่าสื่อสารอะไร ถึงแม้ ว่าแนวคิดบางแนวคิดจะมี
จุดเด่นที่แตกต่างกัน ก็ต้องตัดสินใจเลือกแนวคิดที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การสื่อสาร ด้ วยวิธีการ
วิเคราะห์และเลือกแนวคิดที่ เหมาะสมที่สุด หรื อพยายามหาจุดเชื่อมที่จะนาแนวคิดมาเล่ าเรื่ องได้
โดยอาจจะเป็ นอะไรที่ แตกต่างกันจับมาเป็ นประเด็นแนวคิดที่ แปลกใหม่ ซึ่งต้ องเป็ นความคิดที่
รอบคอบ คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ เมื่อปล่อยความคิดนัน้ ไปแล้ ว เนื่องจากงานที่ปล่อยบนสื่อ
ดิจิทลั จะสามารถแพร่ขยายไปได้ อย่างรวยเร็ว ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเนื ้อหาจะทางานด้ วยตัวของ
มันเอง ซึง่ อาจจะเป็ นทังแง่
้ ดีหรื อแง่ลบก็ได้
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5.1.2.3 การออกเทคนิคความคิด
นักสร้ างสรรค์โฆษณาแต่ละคนจะต้ องช่วยกันแตกความคิดให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อหาทาง
เลือกของความคิด ซึง่ แต่ะละคนจะมีมมุ มองที่แตกต่างกัน ควบคูไ่ ปกับการคิดหาเทคนิควิธีการนาเสนอ
ความคิดนัน้ เพื่อจะได้ พัฒนาต่อยอดเป็ นรู ปแบบของแนวคิดที่จะนาเสนอออกไป โดยต้ องอาศัยการ
ติดตามข่าวสารของกระแสบนสื่อดิจิทลั ว่ารู ปแบบการนาเสนอมีแบบใดบ้ าง เพื่อใช้ เทคนิคนัน้ ให้ ทา
หน้ าที่ของตัวมันเอง เป็ นการดึงเอาคุณสมบัตขิ องการโฆษณามาใช้ ได้ อย่างเกิดประโยชน์และพัฒนาไป
ในแนวทางที่ถูกต้ อง นักสร้ างสรรค์จะท าหน้ าที่ เกลาความคิดให้ น่าสนใจมากยิ่งขึน้ ด้ วยความที่สื่อ
โฆษณาบนดิจิทัลเปิ ดโอกาสให้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาสามารถ สามารถเล่นได้ อย่างไม่มีข้อจากัด ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั ความคิดของนักสร้ างสรรค์โฆษณาว่าสามารถคิดงานให้ สร้ างสรรค์บนสื่อได้ มากน้ อยเพียงใด
ก่อให้ เกิดความคิดต่าง ๆ ที่จะสามารถเล่นกับกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างสนุกมากขึ ้น เป็ นความท้ าทายของ
นักสร้ างสรรค์โฆษณาที่หาความคิดนันให้
้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถ
ตอบโจทย์ทางการสื่อสารได้ เสมือนเป็ นการหาปลายทางเพื่อส่งต่อความคิดไปยังผู้บริ โภค ขันตอนนี
้
้ถือ
ว่าเป็ นขันตอนส
้
าคัญที่จะใช้ สื่อดิจิทลั กับความคิดให้ เกิดประโยชน์ในงานโฆษณาที่สดุ
เข้ าใจหลักการทางานของสื่อดิจิทลั
แนวคิดจะถูกนามาพัฒนาควบคู่กับรูปแบบแนวคิดว่าจะใช้ การนาเสนอด้ วยเทคนิค
วิธีการแบบใด เพื่อให้ งานโฆษณาบนสื่อดิจิทัลน่าสนใจ ซึ่งรูปแบบบนสื่อดิจิทลั มีอยู่มากมายขึ ้นอยู่
กับนักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องการจะสร้ างจุดเด่นแบบใดให้ กบั แนวคิดนัน้ เพราะสื่อแต่ละสื่อมีจดุ เด่น
และหน้ าที่การทางานที่แตกต่างกัน บ้ างมีข้อเด่นในเรื่ องของภาพ บ้ างมีข้อเด่นในเรื่ องของ Content
จุดเด่นเหล่านี ้นักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องทราบว่าเหมาะสมกับแนวคิดแบบใด เพื่อนามาใช้ งานบน
สื่อดิจิทลั ให้ เกิดประสิทธิภาพที่สดุ ปล่อยให้ การทางานของสื่อและแนวคิดทางานเสริ มกันโดยไม่ทา
ให้ ร้ ูสกึ ว่าเป็ นการยัดเยียดสินค้ าหรื อบริการมากเกินไป
นักสร้ างสรรค์ โฆษณาต้ องสามารถน ารู ปแบบแนวคิ ดนัน้ มาประยุกต์ ใช้ ได้ กับสื่ อที่
หลากหลาย เพราะปั จจุบนั สื่อโฆษณาสามารถเชื่อมโยงกันได้ ไม่ว่าผู้บริ โภคจะใช้ สื่อแบบใด ก็สามารถ
เห็นโฆษณาได้ เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันด้ วยวิธีการนาเสนอของสื่อ โดยนักสร้ างสรรค์โฆษณาบนสื่อ
ดิจิทลั จะต้ องออกแบบแนวคิดให้ น่าดึงดูดใจมากที่สดุ เพื่อให้ เป็ นที่สนใจแก่กลุม่ เป้าหมายในวงกว้ าง การ
คิดครบคลุมทุกสื่อจะช่วยเอื ้อประโยชน์แก่โฆษณานันให้
้ ทาหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ สร้ างมูลค่าแก่
ชิ ้นงานโฆษณา โดยโฆษณาจะสามารถดันตัวเองเป็ นที่รับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในทันที และอาจสามารถ
เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายอื่น ๆ ทาให้ สามารถขยายฐานกลุม่ เป้าหมายให้ มีปริมาณที่มากขึ ้น และที่สาคัญเมื่อ
โฆษณาได้ การตอบรับที่ดีจะช่วยลดต้ นทุนในการลงสื่อโฆษณาได้
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5.1.2.4 การสะท้ อนความคิด
การสะท้ อนความคิดนักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคานึงว่า ความคิดในยุคดิจิทลั ต้ อง
สามารถขยายไปเป็ นงานสื่ อ สารทางด้ านต่าง ๆ ได้ ในวงกว้ าง โดยประยุก ต์ ใช้ กับ เทคนิ ค การ
นาเสนอภายใต้ สื่ อต่าง ๆ ซึ่งถ้ านักสร้ างสรรค์โฆษณาสามารถคิดสร้ างสรรค์ให้ โฆษณาสื่ อสาร
ออกไปได้ ในหลายรูปแบบภายใต้ แคมเปญเดียวกัน จะถือว่าความคิดนัน้ สร้ างประโยชน์ได้ อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้น ทาให้ สื่อในปั จจุบนั ต้ องทางานไปพร้ อม ๆ กัน เพื่อความสะดวก
รวดเร็ วและง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายให้ การที่จะรับรู้ งานโฆษณา ส่งผลให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
สนใจการสื่ อสาร จนอาจสามารถเกิ ดการปรับ เปลี่ ย นพฤติก รรมได้ โดยความคิด สร้ างสรรค์ ที่
ออกมานัน้ ต้ องเป็ นความคิดหลักที่ครอบคลุมไปได้ ในวงกว้ าง และสามารถประยุกต์ใช้ กบั การเล่า
เรื่ องในแบบต่าง ๆ การได้ แนวคิดหลักจะเป็ นการช่วยให้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาเล่นกับวิธีการได้
อย่างหลากหลาย และความคิดควรจะเข้ าใจได้ ง่ายเพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ทกุ ประเภทซึ่งงาน
โฆษณาบนดิจิ ทัล สามารถทราบความนิยม หรื อทราบความสนใจจากกลุ่ม เป้าหมาย โดยจะมี
ตัวเลขเป็ นตัวชี ้วัดการประสบความสาเร็จของงานโฆษณา
โดยค่าวัดจากตัวเลขต่าง ๆ บนสื่อดิจิทัลที่เกิดขึ ้นจริ ง ไม่ว่าจะเป็ นยอด View คน
กด Like หรื อกด Share นักสร้ างสรรค์โฆษณาจึงต้ องคิดงานที่ต้องครอบคลุมในทุก ๆ ด้ าน เพราะ
งานบนสื่อดิจิทัลจะมี ตวั บ่งชีถ้ ึงค่านิยมของผู้บริ โภคตลอดเวลา เป็ นสิ่งชี ้วัดว่างานโฆษณานัน้ มี
ความน่าสนใจแก่ผ้ บู ริ โภคหรื อไม่ อีกทังงานบนสื
้
่อดิจิทลั สามารถนากลับมาแก้ ไขได้ เพื่อสามารถ
ปรับให้ เข้ าสถานการณ์ ปัจจุบนั หรื อปรับแก้ จดุ บกพร่ องของงานโฆษณาชิ ้นนัน้ ดังนันการสะท้
้
อน
ความคิดบนสื่ อดิจิทัล เหมือนเป็ นการตรวจสอบความรอบครอบที่จะผลิตชิ น้ งานแต่ละงาน ทุก
อย่างบนสื่อจะเป็ นตัวการันตีมลู ค่าทางความคิดว่ามีประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด
1) การสะท้ อนความคิดด้ านผลิตภัณฑ์
การที่ จ ะได้ ค วามคิดสร้ างสรรค์โฆษณาที่ ดีนัน้ ต้ องสามารถทาให้ เกิ ด
ความน่าเชื่อถือในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความรู้สึกไว้ วางใจในตัวผลิตภัณฑ์ ส่งผล
ให้ ผ้ บู ริ โภคกลับมาซื ้อใช้ สินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณภาพ เพื่อจะได้ ส่งเสริ มแรงทางความคิดให้ ประสบผลสาเร็ จ เพราะถ้ าสินค้ าหรื อบริ การไม่ได้
มาตราฐาน ก็มีส่วนในการที่จะทาให้ การสื่อสารโฆษณาล้ มเหลว และยิ่งการสื่อสารเข้ าสู่สื่อดิจิทลั
นักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคิด ปรับแนวคิดให้ เข้ ากับการทางานของสื่ออีกด้ วย เพื่อการโฆษณาจะ
ได้ สามารถเข้ าถึงสื่อในหลายรูปแบบ
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2) การสะท้ อนความคิดด้ านกลุม่ เป้าหมาย
การเข้ าใจกลุ่มเป้าหมายจะเป็ นการเข้ าถึงพวกเขา ทาให้ ร้ ูสึกเหมือนเป็ น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน โดยที่การโฆษณาไม่ร้ ูสึกยัดเยียดจนเกินไป แนวคิดจึงต้ องสอดคล้ อง
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเป็ นการมองความต้ องการที่แท้ จริง ผู้บริโภคจะสนใจและรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์
ที่พวกเขาจะขาดไม่ได้ หรื อถ้ านึกถึ งผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้จะนึกถึงแบรนด์สินค้ าที่เราโฆษณาเป็ น
ลาดับ แรก เป็ นการปลูกฝั งการรับรู้ แก่กลุ้มเป้าหมาย การประยุกต์ความคิดบนสื่ อจะช่วยให้ งาน
โฆษณาดูเหมือนเป็ นงานโฆษณาที่หลากหลายรู ปแบบ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคไม่เกิดการเบื่อหน่ายที่จะ
รับรู้ งานโฆษณานัน้ และยิ่งในปั จจุบนั คนสนใจในเรื่ องของ Content ว่าได้ อะไรกลับไปหรื อมีอะไรที่
สามารถเกิดประโยชน์ได้ บ้าง ทัง้ นี น้ ักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องรู้ จักดึงประโยชน์จากสื่ อมาใช้ ในการ
นาเสนอ ว่าขีดความสามารถที่สื่อสามารถนาเสนอให้ น่าสนใจได้ ได้ ในระดับใด เนื่องจากสื่อทาหน้ าที่
การนาเสนอด้ วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป
การปล่ อยแนวแบบ Linear

การปล่ อยแนวคิดแบบ Non-linear

แนวคิดหลัก
สือ่ หลัก

สือ่ หลัก

สือ่ ดิจิทลั

สือรอง 1

แนวคิดหลัก

สือ่ รอง 1

สือ่ รอง 3

สือ่ รอง 2
สือ่ รอง 3

สือ่ รอง 2

สือ่ รองอื่น ๆ

ภาพที่ 5.2 เปรี ยบเทียบการปล่อยแนวคิดแบบ Linear และ Non-linear

สือ่ รองอื่น ๆ
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จากขัน้ ตอนกระบวนการคิดทัง้ 4 ขัน้ ตอน จะเห็นได้ ว่าในแต่ละขัน้ ตอนจะต้ องคานึงถึง
โจทย์ทางการสื่อสารที่กาหนดมาเป็ นพืน้ ฐาน อีกทัง้ ต้ องเข้ าใจกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์ อยู่
เสมอ เพื่อให้ สามารถคิดงานได้ อย่างถูกต้ องและตรงประเด็น โดยกระบวนการคิดงานบนสื่อดิจิทลั
จะต้ องคิดงานไปพร้ อมกับเทคนิคการนาเสนอ โดยจะต้ องเข้ าใจถึงหลักการทางานของสื่อดิจิทลั ใน
แต่ล ะประเภทว่ามี ความแตกต่างกัน อย่างไร เพื่ อจะได้ สามารถรู้ จักนาความคิดสร้ างสรรค์ม า
ประยุก ต์ ใช้ กับ สื่ อ การดึง จุด เด่น ของสื่ อ มาใช้ จ ะช่ วยให้ ง านโฆษณาน่ าสนใจเป็ นที่ ดึง ดูด แก่
กลุม่ เป้าหมายได้
จากการสรุปผลสามารถสรุปกระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณา
ในสื่อดิจิทลั เป็ นแบบจาลอง ได้ ดงั นี ้
1. การทราบข้ อมูลพื ้นฐาน
2. การคิดแนวคิดหลัก
3. การออกเทคนิคความคิด
4. การสะท้ อนความคิด

การทางานของสื่อดิจิทลั
ด้ านผลิตภัณฑ์
กลุม่ เป้าหมาย

ภาพที่ 5.3 กระบวนคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
5.1.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อความคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาใน
สื่อดิจิทัล
จากกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ ได้ ก าหนดปั จจัยที่ มี ผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ โฆษณา
โฆษณาในสื่อดิจิทลั ไว้ 4 ด้ านโดยได้ นาเครื่ องมือ “PEST” มาช่วยวิเคราะห์ถึงปั จจัยภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณา โดยสรุปผลการวิจยั ในแต่ละด้ านดังนี ้
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5.1.3.1 ปั จจัยทางนโยบาย (Political- P)
ปั จจัยทางด้ านนโยบายส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาเป็ น
อันดับที่สาม เนื่องจากด้ านนโยบายเป็ นปั จจัยที่นกั สร้ างสรรค์โฆษณาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในทางกลับกันก็เปรี ยบเสมือนโจทย์พื ้นฐานที่ติดมากับการสื่อสาร ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาจึง
ต้ องคิดงานอยู่บนพื ้นฐานของความถูกต้ องและไม่ล่อแหลมจนเกินไป เพื่อสร้ างมาตราฐานให้ กับ
กลุ่มเป้าหมาย แต่ด้วยงานที่จาเป็ นต้ องใช้ ความคิดที่สร้ างสรรค์ไม่อาจจากัดอยู่แค่บนพื ้นฐานที่ถกู
กาหนดมาได้ ทาให้ ความคิดของนักสร้ างสรรค์โฆษณาถูกตีกรอบให้ ทาตามในสิ่งที่พ อจะทาได้
เท่ านัน้ ไม่ ว่า จะเป็ นนโยบายของต่า งประเทศหรื อ นโยบายในประเทศจะถูก ก าหนดกรอบขึน้
กลายเป็ นข้ อกาหนดที่นักสร้ างสรรค์พึงควรคิดงานและปฏิบตั ิตาม เป็ นการวางภาพลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ให้ อยูบ่ นมาตราฐานที่กาหนดขึ ้น และเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องแก่กลุม่ เป้าหมาย
5.1.3.2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ (Economic - E)
ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาเป็ น
อันดับที่สอง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน ซึ่งให้ ความสาคัญทางด้ านทุนการผลิต รองลงมาให้ ความสาคัญ
ด้ านเวลา
1) ทุนการผลิต (Budget)
สื่อดิจิทลั เป็ นสื่อที่เปิ ดกว้ างสาหรับงานโฆษณา ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณา
สามารถเล่นกับความคิดได้ อย่างไร้ ข้ อจ ากัด โดยไม่จ าเป็ นต้ องค านึงถึ งกฏระเบี ยบมากนัก งาน
โฆษณาบนสื่อดิจิทลั จึงเป็ นที่ปลดปล่อยทางความคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างเต็มที่ แต่ด้วยความคิดนัน้
เป็ นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้ องได้ ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องหาวิธีการที่จะสร้ างความคิด
ออกมาให้ เป็ นรู ปธรรมประกอบกับต้ นทุนการผลิตภายใต้ งบประมาณที่ มีอยู่อย่างจากัด กล่าวคือ
ลูกค้ าจะบอกความต้ องการทุกอย่างที่อยากจะสื่อสาร ด้ วยงบที่ลงทุนผลิตแต่ละครัง้ ทาให้ ลกู ค้ าจึง
ต้ องการใส่ทุกอย่างลงไปในงานโฆษณาให้ มากที่สุด ทาให้ แนวคิดของโฆษณาที่จะสื่อสารลดลง
เนื่องจากข้ อมูลที่ใส่มากเกินไป ทานักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องหาแนวคิดและวิธีการที่จะเล่าเรื่ องให้
ได้ ทงหมด
ั้
ซึ่งแท้ จริ งแล้ วเป็ นการยากมากที่จะให้ ผ้ บู ริ โภคสนใจทุกอย่างที่โฆษณาสื่อสารออกไป
งานโฆษณานันจึ
้ งกลายเป็ นงานที่ไม่สามารถจับประเด็นความสาคัญใดได้ เลย ความคิดสร้ างสรรค์
จึงกลายเป็ นแค่ความคิดทัว่ ไปที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้ อมูลที่ถกู กาหนดขึ ้น
2) เวลา (Timing)
การคิดงานโฆษณาบนสื่อดิจิทัลเป็ นการคิดงานแบบ Realtime นอกจาก
จะต้ องปรับให้ ทนั ต้ องสถานการณ์ปัจจุบนั ยังต้ องคิดงานให้ ทนั กับสื่อที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
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ทาให้ การคิดงานโฆษณาบนสื่อดิจิทลั ค่อนข้ างจากัด เพราะสื่อ สามารถปล่อยโฆษณาออกไปทันที
และโฆษณาถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วไม่ใชเรื่ องง่าย ๆ ที่นกั สร้ างสรรค์โฆษณาจะสามารถคิด
งานที่ ดีให้ ได้ ภ ายในเวลาที่ จากัด การคิดงานในแต่ละงานจ าเป็ นต้ องอาศัยเวลาในการที่จ ะทา
ชิ ้นงานนันให้
้ มีประสิทธิภาพ
5.1.3.3 ปั จจัยทางสังคม (Social - S)
ปั จจัยทางด้ านสังคมส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาเป็ น
อันดับที่หนึ่ง โดยการจากัดขอบเขตของแนวคิดที่เกิดจากความคิดเห็นของลูกค้ าที่คานึงถึงส่วนแบ่ง
การตลาดมากกว่าความคิดสร้ างสรรค์บนสื่อโฆษณา อีกทังฝั
้ ่ งทีมลูกค้ ายังมีความคิดที่แตกต่างกัน
ออกไป จนบางครัง้ ต้ องจับมารวมผสมกันให้ หมด กลายเป็ นความคิดที่ครอบคลุมแต่เพียงการตลาด
เท่านัน้ ทาให้ งานโฆษณาขาดสี สรรค์ไม่สามารถเล่นกับความคิดได้ ไม่เต็มที่ เนื่ องจากกลยุทธ์ ที่
ลูกค้ าวางตาแหน่งของผลิตภัณ ฑ์ ไว้ ทาให้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคิดงานบนข้ อจากัดในด้ าน
ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ แตกออกไปจากการสื่อสารเดิมมากนัก ทางด้ านฝั่ งลูกค้ าก็อาจจะเล็งเห็นว่าการทา
การสื่อสารแบบเดิมก็ไม่ได้ เกิดผลเสียแก่ตวั ผลิตภัณฑ์ จะเป็ นการดีเสียกว่าถ้ าจะทาโฆษณาที่เป็ น
แบบแผนมาอยูแ่ ล้ ว เป็ นการสร้ างเกราะเพื่อความปลอดภัยต่อการลงทุนในแต่ละครัง้
งานโฆษณาบนดิจิทลั มีสิ่งที่วดั หรื อประเมินได้ แน่นอนในรูปแบบของตัวเลข ที่ถกู ทา
ขึน้ เพื่อดูการติดตามหรื อความชื่นชอบของกลุ่ม เป้าหมาย ทาให้ เกิดความคาดหวังจากลูกค้ าที่
จะต้ องทางานโฆษณาให้ ถึงยอดที่ตงไว้
ั ้ เกิดเป็ นความกดดันแก่นกั สร้ างสรรค์โฆษณาที่มีตวั เลขมา
บีบให้ เลือกความคิดที่แน่นอนที่สดุ แต่ความคิดนันอาจจะไม่
้
ใช่ความคิดที่สร้ างสรรค์ที่สดุ
ทางด้ านการสร้ างสรรค์ผลงานโฆษณา ในแต่ละขันตอนต้
้
องได้ รับความเห็บชอบ
จากลูกค้ าซึ่งถื อว่าเป็ นผู้ควบคุม ส่วนของการตลาดและภาพลักษณ์ ของแบรนด์ผลิตภัณ ฑ์ ซึ่ง
บางอย่างลูกค้ าต้ องปล่อยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในสาขานั น้ ๆ เป็ นคนจัดการและดูภาพรวมว่าสามารถ
ตอบโจทย์ ท างการตลาดได้ ห รื อ ไม่ เพราะเรื่ อ งของแนวคิ ด สร้ างสรรค์ ความสวยงาม หรื อ
องค์ ป ระกอบเป็ นเรื่ อ งเฉพาะทางที่ ค วรเป็ นหน้ า ที่ ห ลัก ของนัก สร้ างสรรค์ โฆษณา ที่ จ ะต้ อ ง
สร้ างสรรค์ให้ งานโฆษณาโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่น การถูกควบคุม จะเป็ นการขัดขวางความคิด
สร้ างสรรค์ไม่ให้ สามารถนาออกมาใช้ ได้ อย่างเต็มที่
5.1.3.4 ปั จจัยทางเทคโนโลยี (Technological - T)
ปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยีส่งผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณา
เป็ นอันดับที่สี่ (อันดับสุดท้ าย) ด้ วยความที่สื่อดิจิทลั เป็ นสื่อที่เปิ ดโอกาสให้ ความคิดโลดแล่นได้
อย่างค่อนข้ างอิสระทาให้ ปัจจัยทางด้ านเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์น้อย
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ที่สุด แต่ความคิดเป็ นสิ่งที่สร้ างสรรค์จินตนาการได้ อย่างไม่สิน้ สุด ทาให้ ความคิดถูดพัฒ นาบน
สมองของมนุษย์ตลอดเวลา จนบางทีเทคโนโลยีของสื่อโฆษณาพัฒนาตามไม่ทนั หรื ออาจจะต้ อง
ใช้ เวลาในการพัฒนาให้ ระบบสมบูรณ์เพื่อให้ ก้าวทันและรองรับความคิดสร้ างสรรค์ ดังนันจึ
้ งไม่ใช่
เรื่ องแปลกหากความคิดจะล ้าสมัยกว่าเทคโลโลยีของสื่อ ทาให้ งานโฆษณาที่มีความคิดเหนือการ
ผลิตนันต้
้ องหยุดชะงักและปรับเปลี่ยนหาวิธีอื่น ซึง่ อาจจะไม่ดีเท่าความคิดที่คดิ มาตังแต่
้ แรกเริ่ม
ทุกอย่างล้ วนเป็ นตัวควบคุมความคิดอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านกฏข้ อบังคับของแบรนด์
สินค้ าที่นกั สร้ างสรรค์จะต้ องปฏิบตั ติ าม เพื่อให้ เป็ นแนวทางเดียวกัน ด้ านต้ นทุนการผลิตและเวลา
ที่คอยบีบบังคับอยูต่ ลอดเวลาให้ คิดงานภายในเป้าที่ตงไว้
ั ้ ไม่ใช่เรื่ อง่ ายที่จะผลิตงานโฆษณาที่เกิด
จากนามธรรม (ความคิด) ให้ กลายเป็ นรูปธรรมโดยใช้ เงินทุนที่มีอยู่อย่างจากัด ด้ านเทคโนโลยีที่ยงั
ตามความคิดไม่ทนั เนื่องจากความคิดไปไกลกว่าสื่อที่ยงั ต้ องใช้ เวลาเข้ ามาพัฒนา แต่สดุ ท้ ายผู้คน
ที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้ าหรื อกลุ่มเป้ าหมายจะเป็ นคนตัดสินงานว่าตอบโจทย์และตรง
ประเด็นหรื อไม่ สิ่งเหล่านีล้ ้ วนคอยกดดันความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาให้ อยู่ใน
แนวทางที่กาหนดไว้
จากการสรุ ป ผลสามารถสรุ ปปั จ จัยที่ มี ผลต่อ คิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์
โฆษณาในสื่อดิจิทลั เป็ นโมเดลได้ ดงั นี ้
ปั จจัยทางสังคม

ลูกค้ า

ปั จจัยทางเศรษฐกิจ

ทุนการผลิต

ปั จจัยทางนโยบาย

ปั จจัยทางเทคโนโลยี

เวลา

ความคิดสร้ างสรรค์
ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสือ่ ดิจิทลั

ภาพที่ 5.4 ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
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5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ทังหมด
้
ได้ ทาการศึกษาในเรื่ องของแนวทางการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของ
นักสร้ างสรรค์โฆษณาดิจิทลั โดยสามารถสรุปผลเพื่ออภิปรายได้ 3 ประเด็นดังนี ้
5.2.1 วิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
5.2.2 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
5.2.3 ปั จจัยภายนอกมีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
5.2.1 วิธีการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทัล
5.2.1.1 ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์
จากผลการวิจัยพบว่า ที่ ม าของความคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาของนักสร้ างสรรค์
โฆษณาบนสื่อดิจิทลั แท้ จริ งแล้ วมีที่มาเกิดจากการคานึงถึงหลักความเป็ นจริ งในการทางาน และ
อีกส่วนหนึง่ เกิดจากการตอบสนองพื ้นฐานของมนุษย์
ในแง่ของการทางานโฆษณาทัว่ ไป ความคิดสร้ างสรรค์จะเกิดจากโจทย์ทางการ
สื่อสารที่ลูกค้ าได้ กาหนดแนวทางไว้ ซึ่งรวบรวมปั ญหาทางการสื่ อสารทัง้ หมดให้ นักสร้ างสรรค์
โฆษณาหาวิธีการหรื อความคิดสร้ างสรรค์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร ซึ่งตรงกับชาญ
ณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546 กล่าวว่าความคิดสร้ างสรรค์เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ มนุษย์แก้ ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ตลอดจนนาไปใช้ ในการในสื่อสารโฆษณา การเล่าเรื่ องหรื อบอกวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
โดยเน้ นที่กลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์เป็ นประเด็นสาคัญในการคิดตอบโจทย์การสื่อสาร เพื่ อจะ
ได้ ทราบข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องต่าง ๆ ของผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งสามารถนามาตอบสนองความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้ ถกู ต้ อง ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Wells, Burnett & Moriarty (2000) ที่ว่าการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นพื ้นฐานทางการตลาด ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ข้ อ มูลเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ สื่อ ฯลฯล้ วนเป็ นเรื่ องของการคิดที่อยู่บนหลักการและเหตุผล เป็ นความพยายามของนัก
โฆษณาในการคิดสร้ างสรรค์ผลงานที่สามารถสื่อสารออกมาได้ ถกู ต้ อง ตรงกับความต้ องการของ
ผู้รับสารและสอดคล้ องกับงานวิจยั ของพรรณเจริ ญ วนแสงสกุล, 2539 ที่ว่านักสร้ างสรรค์โฆษณา
ใช้ กลยุทธ์ การสร้ างสรรค์เป็ นตัวกาหนดความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ภูมิหลังทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์
อี ก แง่ ห นึ่ง ความคิด สร้ างสรรค์ เกิ ด จากการตอบสนองพื น้ ฐานของมนุษ ย์ เป็ น
ความสามารถของสมองที่จะทางานโดยการประกอบเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เคยประสบมา โดยเกิดจาก
การใช้ ประสบการณ์ มาผูกให้ เกิดเรื่ องราวจนกลายเป็ นความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งตรงกับ Wallach,
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and Kogan (1965) ที่ว่าความคิดสร้ างสรรค์ คือความสามารถคิดสิ่งที่ต่อเนื่องสัมพันธ์ เป็ นลูกโซ่
เรี ยกว่า "ความคิดโยงสัมพันธ์" คือ เมื่อระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนันจะเป็
้
นสะพานช่วยเชื่อมโยงให้
ระลึกถึงสื่งอื่น ๆ ที่สมั พันธ์กนั ต่อไปเรื่ อย ๆ และตรงกับ อารี พันธ์มณี, 2537 ว่าความคิดสร้ างสรรค์
คือกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันนาไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิด
ดัดแปลงจากความคิดเดิม เกิ ด เป็ นสิ่งใหม่ซึ่งรวมทัง้ การประดิษ ฐ์ คิดค้ นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจน
วิธีการคิดทฤษฎี หลักการได้ สาเร็ จ และมาสอดคล้ องกับทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์เชิงพฤติกรรม
นิ ยม (Behavioral Approach) ความคิด สร้ างสรรค์เป็ นพฤติก รรมที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู้ การจัด
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมและเน้ นความสัมพันธ์ทางปั ญญา คือเกิดจากการมีสิ่ งเร้ า และการโยง
ความสัมพันธ์จากสิ่งเร้ าหนึง่ ไปยังสิ่งต่าง ๆ ทาให้ เกิดความคิดใหม่
5.2.1.2 องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
องค์ ป ระกอบของความคิ ด ของนัก สร้ างสรรค์ โฆษณา เป็ นหลัก พื น้ ฐานของ
ความคิดที่ควรประกอบด้ วยหลักต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นความคิดที่ แปลกใหม่ ความคิดได้ หลายวิธี
ความคิดหลายทิศทาง ความคิดได้ ในรายละเอียด ความอยากรู้ ความคิดที่ซบั ซ้ อน ความกล้ าที่จะ
คิด และความจินตนาการ องค์ประกอบเหล่านี ้ ล้ วนเป็ นความสามารถที่เกิดจากการทางานสมอง
และจิตใต้ สานึกของนักสร้ างสรรค์โฆษณาแต่ละคนที่จะสามารถคิดให้ ออกมาสร้ างสรรค์ที่สุด ซึ่ ง
ตรงตามหลัก ของ De Bono (1994) ที่ ว่า คนที่ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่น โดย
สามารถคิดนอกกรอบเพื่อเปลี่ยนมุมมองได้ เรื่ อย ๆ และสอดคล้ องกับหลักของ Guilford (1967)
ที่ ว่าความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นความสามารถของสมองที่ เป็ นความคิด แบบอเนกนัย (Divergent
Thinking) คือ คิดหลายทาง หลายแง่มุม คิด กว้ างไกลให้ ม ากที่ สุด เท่าที่ จ ะนึก ได้ โดยแบ่ง เป็ น
องค์ประกอบตามความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางด้ านจิตใจและความรู้สกึ
5.2.1.3 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์
ปั จจุบนั สื่อดิจิทลั มีอยูอ่ ย่างมากมายและเปิ ดกว้ างแก่นกั สร้ างสรรค์โฆษณามากขึ ้น
ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณารู้จกั วิธีที่จะนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดยการแบ่งประเภทของความคิด
สร้ างสรรค์จะแบ่งจากแนวคิดโฆษณาที่นกั สร้ างสรรค์คิดขึ ้นมาเอง เนื่องจากทาให้ นกั สร้ างสรรค์
สามารถมองความคิดของตนเองออกว่าควรนาเสนอด้ วยแบบใด ในอีกแง่หนึง่ แบ่งจากการกาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณ ฑ์ โดยนักสร้ างสรรค์โฆษณาจะทราบว่าควรใช้ วิธีการแบบใดในการที่จะทาให้
ผลิตภัณฑ์นนวางอยู
ั้
่ตาแหน่งที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจสอดคล้ องกับทฤษฎีประเภทความคิดสร้ างสรรค์
ทัง้ 4 ประเภทก็เป็ นได้ เพราะความคิดในแต่ละประเภทต้ องดูจากตัวของนักสร้ างสรรค์โฆษณาที่
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มองการสื่ อ สารเป็ นแบบใดกับ แนวคิด ที่ คิด ขึน้ มาเพื่ อ ตอบโจทย์ ท างการสื่ อ สาร หรื อ การวาง
ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
ประเภทความคิดสร้ างสรรค์จะขึน้ อยู่กับแนวคิดของนักสร้ างสรรค์โฆษณาว่าจะ
ด าเนิ น การสื่ อ สารแบบใด ถ้ ามี แ นวทางที่ จ ะสร้ างแบรนด์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ใ หม่ ขึน้ อาจจะต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงเพื่ อให้ เกิดเป็ นสิ่ งใหม่ โดยตรงกับความคิดสร้ างสรรค์ประเภทความเปลี่ยนแปลง
(Innovation) ให้ เกิดเป็ นความคิดใหม่ และซึ่งสอดคล้ องกับ Wells, Burnett, and Moriarty (2000)
ที่วา่ การคิดสร้ างสรรค์ผลงานที่สามารถสื่อสารออกมาได้ ถกู ต้ อง ตรงกับความต้ องการของผู้รับสาร
ในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมโดยสื่ อ สารด้ ว ยแนวคิ ด ที่ มี ค วามแปลกใหม่ ที่ ไ ม่ เคยมี ผ้ ู ท ามาก่ อ น
(Original)และแนวคิดจะต้ องทาให้ ผ้ รู ับสารสามารถเกิดมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ในอีกทางหนึ่งคานึงถึงตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ว่าวางตาแหน่งไว้ ส่วนไหนของตลาด
อาจจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เกิดกิจกรรมทางการตลาด โดยกรากระตุ้นให้
แบรนด์มีปฏิสมั พันธ์ กับผู้บริ โภค ซึ่งตรงกับความคิดสร้ างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ (Synthesis) ที่
เกิดจากการผสมผสานแนวคิดจากแหล่งต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันจนเกิดเป็ นแนวคิดใหม่ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ทฤษฎี การคิดของ De Bono (1994) ในรู ปแบบวิธีการคิดแบเหยียบหินข้ าม ว่าการคิดเปลี่ยนจาก
รูปแบบหนึง่ ไปยังอีกรูปแบบหนึง่ โดยอาศัยสิ่งอื่นมาผูกเรื่ องราวจนไปสู่รูปแบบใหม่ หรื อในบางกรณี
อาจจะต้ องใช้ ค วามคิ ดที่ ส านต่อ จากความคิ ด เก่ า เพื่ อ ให้ เกิ ด ความต่อเนื่ อ งของกิ จ กรรมทาง
การตลาดซึ่งตรงกับความคิ ดสร้ างสรรค์ประเภทต่อเนื่ อง (Extension) คือการผสมผสานระหว่าง
ความคิดสร้ างสรรค์ประเภทเปลี่ยนแปลงกับความคิดสร้ างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ โดยกาหนด
กรอบไว้ กว้ าง ๆ โดยสอดคล้ องกับทฤษฎี การคิดของ De Bono (1994) ในรู ปแบบวิธีการหนี ออก
นอกทาง ว่าการหาคาตอบหลักให้ ได้ ก่อน และค่อยลองหนีออกจากคาตอบหลัก เพื่อหาทางออกไป
ให้ ได้ คาตอบเดียวกัน
ประเภทความคิ ด สร้ างสรรค์ ทัง้ หมดนี ล้ ้ ว นเกิ ด ขึ น้ ได้ กั บ ทุ ก สถานการณ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ เพราะความคิดจะไม่ยดึ ติดอย่างเดียว แต่จะปรับให้ เข้ ามุมมองของการสื่อสารนัน้ ๆ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ (2556) ที่วา่ ความสาคัญของความคิดสร้ างสรรค์ ไม่มีคาตอบที่
ถูกต้ องเพียงคาตอบเดียวเพราะความคิดสร้ างสรรค์เป็ นทังความคิ
้
ดที่จริ งจังต้ องการความนุ่มลึก
และขณะเดียวกันการคิดสร้ างสรรค์ก็เป็ นความคิดที่ยืดหยุน่ ไม่ตายตัว
5.2.2 กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทัล
แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ในสื่อดังเดิ
้ มของ ดารา ทีปะปาล, 2541 ได้
แบ่งขันตอนการคิ
้
ดออกเป็ น 5 ขันตอน
้
โดยเริ่มต้ นจากการรวบรวมปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์
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เพื่อจะได้ ทราบทุกอย่างก่อนการแก้ ไขปั ญหา หลังจากทราบปั ญหาแล้ วจะทาให้ เห็น ประเด็นของ
ปั ญหา เพื่อนามาสร้ างแนวคิดที่สามารถแก้ ไขปั ญหานันได้
้ เมื่อได้ แนวคิดจึงพยายามหาทางเลือก
แนวคิดให้ ได้ มากที่สดุ แล้ วนามาพัฒนารูปแบบแนวคิด แล้ วทาการเลือกความคิดที่สาคัญ
ผลการวิจยั จากกรอบในการศึกษากระบวนการการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์
โฆษณาในสื่ อดิจิ ทัลได้ ค้นพบกระบวนการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่ อ
ดิจิทลั ไว้ 4 ขันตอนได้
้
แก่ การทราบข้ อมูลพื ้นฐาน การคิดแนวคิดหลัก การออกเทคนิคความคิด และ
การสะท้ อนแนวคิด ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีการคิดของ Wallach, and Kogan (1965) ว่ากระบวนการ
คิดในแต่ละขันตอนมี
้
การเริ่ มต้ นจากข้ อมูล และค่อย ๆ แตกความคิดไปสู่ปลายทางที่เหมาะสม โดย
พบว่าในแต่ละขันตอนมี
้
ความใกล้ เคียงกับของงานวิจยั เพียงแต่กระบวนการคิดงานวิจยั ได้ นาเสนอ
ขันตอนกระบวนการความคิ
้
ดสร้ างสรรค์บนสื่อดิจิทลั ดังนี ้
5.2.2.1 การทราบข้ อมูลพื ้นฐาน
การทราบข้ อมูลพื ้นฐาน จะเป็ นการเริ่มต้ นทางความคิดให้ กบั นักสร้ างสรรค์โฆษณาที่
จะน าข้ อมู ล มาคิ ด งานให้ อยู่ บ นรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นข้ อมู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คู่ แ ข่ ง
กลุ่ม เป้ าหมาย หรื อการตลาด ซึ่งข้ อมู ลเหล่ านี จ้ ะช่วยทราบถึ งปั ญ หาและประเด็ นต่าง ๆ ของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่งสอดคล้ องกับกับทฤษฎี การคิดขัน้ ตอนเตรี ยมตัวของ Wallach, and Kogan (1965)
ที่ว่าข้ อมูลจะช่วยนาไปแนวทางที่ถูกต้ องและข้ อมูลจะทให้ ทราบข้ อเท็จจริ ง และตรงกับ Bovee,
Thill, and Wood, 1995 ที่ว่าการรวบรวมปั ญหาที่ เกิดจากข้ อมูลต่าง ๆ จะท าให้ เห็นประเด็นอย่าง
ชัดเจน เพื่อที่จะได้ ทราบทุกสิ่งทุกอย่างของปั ญหาก่อนที่จะมีการแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการสร้ างสรรค์
โฆ ษ ณ า และสอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ Moriarty (1986) กั บ Wells และคณ ะ (2000) ว่ า
วัตถุประสงค์หลักในการทาโฆษณาต้ องเข้ าใจถึงกลุ่มเป้าหมายและเนื ้อหา เพื่อให้ เข้ าไปอยู่ในใจ
ของผู้บริ โภค อีกทัง้ ตรงกับ งานวิจัยของไตรสิ ทธิ์ อารี ย์วงศ์ (2552) ว่าวิถีชี วิต วัฒ นธรรม รวมถึง
ลักษณะนิสยั ของประชาชนเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ชว่ ยให้ โฆษณาไทยประสบความสาเร็จ แสดง
ให้ เห็นว่าจาเป็ นต้ องมีข้อมูลพื ้นฐานต่าง ๆ เหล่านี ้ เพื่อให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาเข้ าใจถึงแก่นแท้ ของ
ปั ญหา และนาไปสูก่ ารคิดที่ตรงประเด็นในที่สดุ
5.2.2.2 การคิดแนวคิดหลัก
นัก สร้ างสรรค์ โฆษณาต้ องหาแนวคิ ด เพื่ อ มาเป็ นหลัก ของแนวคิ ด ในการแตก
ความคิดให้ ได้ มากที่ สุด ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎี การคิดขัน้ ตอนครุ่ นคิดของ Wallach, and Kogan
(1965) ที่ว่าเป็ นขันตอนของความคิ
้
ดที่เกิดจากข้ อมูลต่าง ๆ หรื อการขมวดความคิดออกเป็ นก้ อน ๆ
และตรงกับกระบวนการคิดของ พัฒ นา ศิริโชติบัณ ฑิ ต (2546) ขัน้ ตอนการสร้ างแนวคิด ที่ว่าเมื่ อ
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ทราบปั ญหาทังหมดแล้
้
วนามาพัฒนาเป็ นแนวคิด เพื่อหาทางเลือกของปั ญหา และตรงกับงานวิจัย
ของภัทรนัย อินทรพงษ์ นวุ ฒ
ั น์ (2542) ที่ว่าเครื่ องดื่มประเภทโคล่าได้ วางตาแหน่งทางการตลาดจาก
แนวคิดหลัก ที่นาเสนอความเป็ นเพื่อน มอบความสุข ความสดชื่น ในขณะที่เป๊ ปซี่ มุ่งเน้ นแนวคอก
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ คล่องแคล่วสาหรับคนรุ่ นใหม่ที่ทันสมัยและมีชีวิตสร้ างสรรค์เนื่องจาก
สินค้ าประเภทโคล่าเป็ น Generic Product กลยุทธ์การสร้ างสรรค์งานโฆษณาจึงมีบทบาทที่สาคัญ
ให้ มีความโดดเด่นจากคู่แข่ง จะเห็นได้ ว่าการมาของแนวคิดหลัก จะเกิดขึ ้นจากข้ อมูลและแผนงาน
ต่าง ๆ ที่ได้ วางไว้ เพื่อให้ แนวคิดนันออกมาได้
้
อย่างถูกต้ องและตอบโจทย์ทางการสื่อสารได้
5.2.2.3 การออกเทคนิคความคิด
การออกเทคนิคความคิดจะช่วยให้ นกั สร้ างสรรค์มีทางเลือกทางความคิดไปพร้ อม ๆ
กับรู ปแบบการน าเสนอบนสื่ อดิจิ ทัล ซึ่งความคิดที่ ถูกแตกออกมาจะต้ องสามารถหาวิธี การที่ จะ
น าไปใช้ บนสื่ อได้ ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎี การคิดขัน้ ตอนความคิดกระจ่างชัดของ Wallach, and
Kogan (1965) ที่ว่าความคิดได้ ผ่านการเรี ยบเรี ยงและเชื่อโยงความสัมพันธ์ เข้ าด้ วยกับวิธีการ เพื่ อ
เกิดความกระจ่างชัดและมโนทัศน์ของความคิด และสอดคล้ องกับหลักกระบวนการคิดของ พัฒนา
ศิริโชติบณ
ั ฑิต (2546) ขันตอนการระดมสมองและการบ่
้
มเพาะ ที่ว่าระดมความคิดของสมองต่าง ๆ
ออกมาให้ ได้ มากที่สุด เพื่อเข้ ามาประยุกต์ใช้ กับการแก้ ปัญหาและความคิดจะถูกเลือกมาใช้ วิธีการ
พัฒนารูปแบบแนวคิดแต่ละแนวคิด
การเข้ าใจการทางานของสื่อดิจิทลั
ในการออกเทคนิ คความคิ ดของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาบนสื่ อดิ จิ ทัล ต้ องทราบ
หลักการทางานของสื่ อดิจิทัลแต่ละประเภท ว่ามี จุดเด่นหรื อเทคนิคการนาเสนอแบบใด เนื่ อ งจาก
ช่ องทางของสื่ อที่ เพิ่ ม มากขึ น้ ท าให้ นัก สร้ างสรรค์ โฆษณาต้ อ งรู้ จัก ใช้ สื่ อเพื่ อ รองรั บ ความคิ ด
สร้ างสรรค์นนั ้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล (2555) ที่ว่าช่องทางการเชื่อมต่อของ
การทาการตลาดที่เพิ่มมากขึ ้น แบรนด์สินค้ าจะแสดงตัวตนในวงกว้ างทังแบบ
้
Offline และ Online
เพื่อที่จะสามารถใช้ ประโยชน์ของสื่อให้ เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่งานโฆษณา และตรง
กับแนวคิดของ ญาณินี เพชรานันท์ (2552) ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี นามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อซึง่ พัฒนาขึ ้นมาเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มขึ ้นและสอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Sookie Shuen (2012) ที่ว่าช่องทางต่าง ๆ ของสื่อดิจิทลั จะช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มของสินค้ าให้ ดู
น่าเชื่อถือและจับต้ องได้ โดยแบรนด์สินค้ าจะต้ องสามารถสร้ างแรงบันดาลใจและอานวยความ
สะดวกให้ กับ ผู้บ ริ โภคในการสร้ างเนื อ้ หา เพื่ อ บอกต่อ ในสัง คมเครื อ ข่า ย (Prosumer) เป็ นข้ อ
ได้ เปรี ยบที่ นักสร้ างสรรค์ โฆษณาต้ องเข้ าใจการท างานของสื่ อ เพราะการน าเสนอที่ สร้ างความ
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แตกต่างจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคให้ ความสนใจ ซึ่งตรงกับแนวคิดของสิรินภา เจริ ญศิริ (2543) ที่ว่าสินค้ า
ประเภทเดียวกันนาเสนอในรูปแบบที่ตา่ งกันย่อมสามารถเรี ยกร้ องความสนใจได้ ตา่ งกัน
5.2.2.4 การสะท้ อนแนวคิด
ความคิดสร้ างสรรค์บนสื่ อดิจิทัลต้ องสามารถขยายไปได้ ในวงกว้ างและสามารถ
ปล่อยไปบนทุก ๆ สื่อ เพื่อให้ ทุกสื่อทางานไปพร้ อม ๆ กัน ทาให้ สะดวกและรวดเร็ วต่อการรับรู้ ของ
ผู้บริ โภค โดยตรงกับหลักกระบวนการคิดของ พัฒ นา ศิริโชติบั ณ ฑิ ต (2546) ขัน้ ตอนการให้ ออก
ความคิด เป็ นขัน้ ตอนของการกลับเข้ ามาเพื่อเลือกความคิดที่สาคัญ และสอดคล้ องกับแนวคิดของ
Jerome Jeweler (1985) ที่ว่ากระบวนการคิดที่แข็งแรงและดีที่สุดของสินค้ าหรื อบริ การต้ องสามารถ
สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และควรจะเป็ นแนวคิดที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ได้ มากที่สุด และเมื่อนักสร้ างสรรค์กาหนดมันแล้ วต้ องเชื่อมัน่ ว่าเป็ นแนวคิดหลักที่สามารถอยู่ในทุก
ชิ ้นงานของแผนการรณรงค์โฆษณานัน้ ได้ เพราะสื่อดิจิทัลแต่ละประเภทจะสามารถเก็บข้ อมูลและ
นาเสนอได้ ตลอดเวลาทาให้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคิดงานลา้ หน้ าไปอีกหนึ่งขัน้ เพื่ อไม่ให้ งาน
โฆษณานัน้ ล้ าหลังเร็ วเกิ นไป ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ David Ogilvy (2004) ว่าแนวความคิด
สร้ างสรรค์ที่ดีควรมีอายุอย่างน้ อย 30 ปี ซึ่งควรปรับให้ เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ภัทรภร เสนไกรกุล (2551) ที่พบว่าผู้บริ โภครุ่นใหม่มีแรงจูงใจใช้ สื่อรูปแบบใหม่มากกว่า
สื่อดังเดิ
้ ม ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภครุ่นใหม่เปิ ดรับสื่อรูปแบบใหม่มากขึ ้น
นักสร้ างสรรค์โฆษณาจึงต้ องคิดหาวิธีการหรื อรูปแบบของความคิดที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ และตอบโจทย์แก่ผ้ ูบริ โภคเป้าหมาย เพื่อรองรับความต้ องการของผู้ บริ โภคในปั จจุบนั ที่
ต้ องการความสะดวกและสามารถเข้ าถึงได้ ทันที ซึ่งสอดคล้ องกับ ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล, 2555
ที่ว่าการตลาดบนสื่อดิจิทัลแพร่ ขยายมากขึน้ ทาให้ ต้องมีความพร้ อมในการรองรับและอานวย
ความสะดวกแก่ผ้ บู ริโภค เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคมีปฏิสมั พันธ์ในสื่อสังคมออนไลด์
5.2.3 ปั จจัยภายนอกมีผลต่ อความคิดสร้ างสรรค์ ของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาใน
สื่อดิจิทัล
การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่ อ
ดิจิ ทัล น ามาประยุกต์ กับเครื่ องมื อการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก ซึ่ง Francis J. Aguilar
(1967) ได้ กาหนดไว้ 4 ด้ าน คือ "PEST" โดยนามาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความคิด
สร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณา เพื่อสามารถทราบและเป็ นแนวทางในการคิดสร้ างสรรค์โฆษณา
ได้ มากขึ ้น ซึง่ ตรงกับแนวคิดของ Amanda Dcosta (2011) ที่ว่าเครื่ องมือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
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จะทาให้ ทราบถึงผลกระทบที่นอกเหนือการควบคุมและมีอิทธิพลต่อการดาเนินงาน เพื่อสามารถไปใช้
พัฒนางานต่อไปได้
จากผลการวิ จัยพบว่ า ปั จจัยภายนอกที่ ส่ งผลกระทบต่ อความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องนั ก
สร้ างสรรค์โฆษณาเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อยได้ แก่ ปั จจัยทางด้ านสังคม ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิ จ
ปั จจัยทางด้ านนโยบาย และปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยี จึงเรี ยงลาดับและกาหนดตัวย่อว่า "SEPT"
ปั จจัยทางด้ านสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณามาก
ที่ สุ ด คื อ ลู ก ค้ า เพราะลู ก ค้ าเป็ นบุ ค คลสุ ด ท้ ายที่ ตัด สิ น ใจงานโฆษณา เพื่ อ ให้ ตอบโจทย์ กั บ
กลุ่มเป้าหมายที่แผนการตลาดที่วางไว้ ยิ่งปั จจุบนั ผู้บริโภคบนสื่อดิจิทลั มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ John Lovett, and Jeremiah Owyang (2010) ที่ ผ้ ูบริ โภคเริ่ ม ที่ จ ะมี
การสร้ างหรื ออัพโหลดเนือ้ หาที่เกี่ ยวกับแบรนด์สินค้ า เป็ นบอกต่อผ่านการตอบสนองที่ผ้ บู ริ โภค
สนใจลูกค้ าจึงต้ องระมัดระวังและการควมคุมการสร้ างสรรค์โฆษณาบนสื่อดิจิทัลให้ รัดกุมที่สุด
เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดในอนาคต
ปั จจัยทางเศรษฐกิจพบว่า งานบนสื่ อดิจิ ทัลมักจะเปิ ดกว้ างทางความคิด ทาให้ การผลิต
ชิ น้ งานโฆษณาต้ องปรั บตามความคิ ดที่ สร้ างสรรค์ ขึน้ จากความคิ ดที่ เป็ นนามธรรมต้ องท าให้
กลายเป็ นรู ปธรรม ทาให้ เกิ ดต้ นทุนการผลิตที่ค่อนข้ างสูงจากสิ่งที่ คิดไว้ อีกทัง้ ลูกค้ ากันงบทุนการ
ผลิตไว้ สาหรับงานโฆษณาบนสื่อหลักค่อนข้ างมาก ทาให้ เหลือทุนการผลิตมาสู่สื่อดิจิทลั ไม่มากนัก
เกิดเป็ นข้ อจากัดของนักสร้ างสรรค์โฆษณาบนสื่อดิจิทลั ที่จะต้ องคิดงานบนทุนการผลิตที่จากัด
ปั จจัยทางนโยบาย ขึน้ ชื่ อว่างานโฆษณาจ าเป็ นต้ องคานึงถึงผลิตภัณฑ์ ที่จะสื่ อสาร โดย
ผลิตภัณฑ์จะมีการกาหนดขอบเขตของแบรนด์ว่าให้ ควรไปในทิศทางใด โดยขอบเขตเกิดจาก การวาง
ของตาแหน่งผลิ ตภัณ ฑ์ ไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Al Ries, and Jack Trou (1982) ที่ ว่าการ
กาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์เป็ นการกาหนดจุดเด่นของตราสินค้ าที่แตกต่างจากคูแ่ ข่งเพื่อที่จะ
ค่อย ๆ เข้ าไปสร้ างจุดครองใจและกลายเป็ นสินค้ าที่ ผ้ ูบริ โภคมองหาในที่สุด และสอดคล้ องกับ
โมเดล 3I ของ Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan (2010) ที่ ประกอบด้ วย
Brand Identity, Brand Image, Brand Integrity 3I จะเป็ นตัวก าหนดแนวทางการสร้ างสรรค์ แบ
รนด์ผลิ ตภัณ ฑ์ ทางด้ านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ที่งานโฆษณาต้ องสามารถสื่ อถึงได้ เพื่ อสร้ างความ
แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น และการสร้ างภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ ให้ ผ้ ู บริ โภคเข้ าใจและนึกถึงแบ
รนด์นนั ้ ๆ อีกทังยั
้ งต้ องสร้ างมาตราฐานให้ กบั แบรนด์ให้ เป็ นไปตามที่องค์กรกาหนดไว้
ปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยี ความคิดของนักสร้ างสรรค์โฆศณาในสื่อดิจิทัลมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับแนวคิดของ รอฮีม ปรามาท (2554) ที่ว่าการโฆษณาผ่าน
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ระบบเครื อข่าย จาเป็ นต้ องมีมาตราฐานอินเทอร์ เฟสที่เหมาะสมครอบคลุมให้ สามารถทางานและ
สื่อความหมายร่วมกันได้ มีเทคโนโลยีเพื่อรองรับการนาเสนอที่ดีอยูแ่ ล้ วทาให้ ความคิดจึงต้ องคิดล ้า
หน้ าไปกว่าสื่อดิจิทัล เพราะสื่อดิจิทลั เป็ นช่องทางใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมเสมือน
จริ ง ทาให้ บางที ตวั สื่อไม่อาจสามารถรองรับความคิดนัน้ เกิดเป็ นข้ อจากัดจากการทางานของสื่ อ
สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ Richard Watson (2010) ที่ ว่ าผู้ บริ โภคในสื่ อ ดิ จิ ทั ล ต้ องการความ
หลากหลาย อยากได้ ในแบบที่ต้องการและทันทีที่ต้องการ ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาต้ องคิดเผื่อ
ไปอีกก้ าว เพื่อให้ ตอบโจทย์ของผู้บริ โภคที่มีความต้ องการขณะนันทั
้ นที
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จากการอภิ ป รายผลการวิ จัย ที่ ม าของความคิด สร้ างสรรค์ โฆษณา กระบวนการคิ ด
สร้ างสรรค์โฆษณา และปั จจัยที่มีผลต่อความคิดสร้ างสรรค์โฆษณาของนักสร้ างสรรค์โฆษณาใน
สื่อดิจิทลั สามารถสรุปแนวทางการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั ได้ ดงั นี ้

ที่มาของความคิดสร้ างสรรค์
โจทย์ทางการสื่อสาร

ประสบการณ์

ผลิตภัณฑ์

กลุม่ เป้าหมาย

1. การทราบข้ อมูลพื ้นฐาน
2. การคิดแนวคิดหลัก
3. การออกเทคนิคความคิด

การทางานของสื่อดิจิทลั
ด้ านผลิตภัณฑ์

4. การสะท้ อนความคิด

กลุม่ เป้าหมาย

ความคิดสร้ างสรรค์
ของนักสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทลั

ปั จจัยทางสังคม

ลูกค้ า

ปั จจัยทางเศรษฐกิจ

ทุนการผลิต

ปั จจัยทางนโยบาย

ปั จจัยทางเทคโนโลยี

เวลา

ภาพที่ 5.5 แบบจาลองแนวทางการคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทลั
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5.3 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษางานวิจัย
1) จากผลการวิจยั พบว่าที่มาของความคิดสร้ างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสารและ
ประสบการณ์ ทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาควรทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนิยมของ
กลุ่มเป้าหมายบนสื่อดิจิทลั เพื่อสามารถสร้ างการรับรู้ ที่ถูกต้ องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้
นักสร้ างสรรค์โฆษณาควรออกไปเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการท่องเที่ ยว แสวงหา
ความรู้ในด้ านต่าง ๆ ไม่จากัดอยูใ่ นแค่ด้านการโฆษณา จะทาให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาสามารถเกิด
ความคิดที่จะนาสิ่งต่าง ๆ มาประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับงานโฆษณาในสื่อดิจิทลั ได้
2) จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิ ทลั เป็ น
ความคิดที่ จะต้ องเกาะกระแสในขณะนัน้ ทาให้ นักสร้ างสรรค์โฆษณาต้ องติดตามข่าวสารและ
ทราบความนิยมของกลุม่ เป้าหมาย เพื่อนามาใช้ กบั แนวคิดที่สามารถอิงกับกระแสความนิยมได้
3) จากผลการวิจยั พบว่า นักสร้ างสรรค์โฆษณาจะต้ องทราบการทางานของสื่อแต่ละชนิด
ว่ามีลกั ษณะการทางานแบบใด เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวคิดและรูปแบบของสื่อดิจิทลั ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้ นกั สร้ างสรรค์โฆษณาควรมีการปรับตัวให้ ทนั ต่อเทคโนโลยี เพื่อให้ สามารถ
เข้ าใจการทางานและการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทลั ที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
4) จากผลการวิจัยพบว่าปั จจัยที่ มี ผลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักสร้ างสรรค์ โฆษณา
อันดับแรกคือลูกค้ า ที่ให้ ความสาคัญกับส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าความคิดสร้ างสรรค์ ทาให้
นักสร้ างสรรค์โฆษณาควรคานึงถึงทัศนคติและความคิดของลูกค้ าเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในทิศทาง
เดียวกัน โดยต้ องตระหนักถึงประเด็นทางการตลาดที่ลกู ค้ าได้ กาหนดขอบเขตไว้
5) จากผลการวิจับพบว่า การสะท้ อนความคิดในสื่อดิจิทัลต้ องสามารถขยายไปได้ ในวง
กว้ าง เนื่องจากปั จจุบนั การสื่อสารมีหลายช่องทางและสะดวกรวดเร็ ว ทาให้ จาเป็ นต้ องสามารถทา
การสื่อสารออกไปได้ ทันทีบนทุกสื่อ เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถเข้ าถึงและรับรู้ ได้ ตลอดเวลา การคิด
สร้ างสรรค์เนื ้อหาจึงไม่ใช่การคิดแบบ Linear อีกต่อไป แต่จะต้ องปรับวิธีการคิดให้ เข้ ากับการทางาน
ของทุกสื่อ และสามารถสื่อสารไปได้ พร้ อม ๆ กัน เป็ นวิธีการคิดแบบ Non-linear เพื่อสามารถสื่อสาร
ได้ รอบทิศทาง ซึง่ เป็ นวิธีที่เหมาะกับรูปแบบการทางานของสื่อบนดิจิทลั
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1) ควรศึก ษาเพิ่ ม เติม เกี่ ย วกับ พฤติก รรมการใช้ สื่ อ ดิจิ ทัล ของกลุ่ม เป้ าหมายเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการตอบสนองความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) ควรศึกษาทัศนคติของผู้รับสื่อในงานโฆษณาบนสื่ อดิจิทลั ในแต่ละประเภท เพื่อทราบ
ความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมายที่มีตอ่ งานโฆษณาบนสื่อดิจิทลั
3) ควรศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักการทางานของสื่อ ดิจิทลั เพื่อทราบจุดเด่นจุดด้ อยและ
ความเหมาะสมในการใช้ งานของสื่อแต่ละประเภท
4) ควรทาการวิเคราะห์ เนือ้ หาระหว่างตราสินค้ าในสื่อที่หลากหลาย เพื่อเป็ นการทราบ
การสื่อสารของตราสินค้ าบนสื่อที่แตกต่างกัน โดยวิเคราะห์ลกั ษณะของเนื ้อหาที่ประยุกต์ใช้ ในแต่
ละสื่อ ว่ามีแนวทางการคิดหรื อผลิตเนือ้ หาจากหลักใด หรื อยึดสิ่งใดเป็ นแกนในการคิดต่อยอด
เนื ้อหาเหล่านัน้
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Mr. Vancelee Teng

ตาแหน่ ง Executive Creative Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 22 ปี
Work Experience:
1994 - 1997

Art Director, Ogilvy & Mather Singapore

1997 - 2000

Senior Art Director, LOWE Singapore

2000 - 2004

Head of Art, LOWE Bangkok

2005 - 2007

Creative Director, LOWE Bangkok

2008 - 2009

Executive Creative Director, JWT HCMC

2010 - 2011

Freelance Creative Director, FCB Bangkok

2012 - present

Executive Creative Director, Publicis Bangkok

As a creative judge:
Judged at BAD awards Bangkok, TACT awards Bangkok, New York Festivals,
Creative Circle Awards Singapore, AdMan Awards, Taipei 4A Creative Awards,
Young Lions of Cannes France.

As a speaker:
Guest speaker at Bangkok Art Director Club creative workshops,
Guest lecturer at Chulalongkorn University Bangkok, Communication Arts Dept.
Speaker at Lowe Taipei workshop “the power to create”

Creative Award Win 2001 – 2015:
Cannes Lions Certificate Nestle Kit Kat “Dustbin” TVC
Cannes Lions Certificate Coca Cola Light “Belly” Print
The One Show Certificate Scholl Sandals “Caution” Ambient Media
Clio Awards Certificate Speedy Swim cap “Sperms” Poster
New York Art Directors Club Bronze Nestle Kit Kat “Blank page” Print
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บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited
“ ส่วนใหญ่ ก็ต้องมี Brief มาจาก Product ก่อน หรื ออะไรก็ ตาม ก็ต้องมี Product มาให้
เล่น ก็จะบอกว่าเจอปั ญ หาไรบ้ าง Marketing เค้ า launched มาแล้ วมีอะไรต้ องแก้ มยั ้ Target ที่
เค้ าใช้ มีปัญหามัย้ พวกนันก็
้ ต้องรู้ เพื่อเราจะต้ องคิดต่อ แก้ ปัญหาอย่างไร ”
" Choice มันเยอะ ดิจิ ทัล มีข้อดีเยอะ เพราะฉะนัน้ ทาให้ วยั รุ่ นต่อไปนี ้ ไม่เข้ า Category
พวกสื่ อ เก่ า ๆ โทรทัศ น์ อาจจะไม่ถึ ง เค้ า ด้ วยซ า้ ถ้ าอยากเข้ าถึ งพวกนัน้ ก็ อ าจจะต้ อ งใช้ ดิจิ ทัล
เปลี่ยนเพราะว่า Lifestyle คนเปลี่ยนไป มันเป็ นอีก Revolution Media ซึ่ง affect โฆษณาอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะต้ อ งรู้ จักพวก Gadgets เพื่ อเข้ าถึ งพวกนัน้ ถ้ าไม่ร้ ู ใช้ ยัง ไง จะเข้ าถึ ง คนได้ ยัง ไง คื อ
Basic ต้ อง Work of them. ต้ องใช้ สื่อเป็ น How they work ? แล้ วเราก็จะ How much I believe."
“ พอเราเข้ าถึงพวกดิจิ ทัลมี เดีย คือ Segment จะชัดเจนมากเลย เพราะเดี๋ยวนี จ้ ะมี App
พิเศษ มีอะไรที่สาหรับวัยรุ่น หรื อสาหรับคนที่บ้าแบรนด์ หรื อสาหรับคนที่ชอบอาหาร เค้ าจะแตกต่าง
มากเพราะฉะนันเวลาเราท
้
าพวกดิจิทลั เราจะเห็นชัดเจน คนที่เราดีลคือใคร ”
" Creativity บนสื่อดิจิทัล ดีเลยล่ะ ดีในแง่หมายถึง นอกจาก Single Minded รู้ ว่า User
คือใคร ไม่มีจากัด เพราะฉะนัน้ ทุกอย่างได้ มาง่ายเลย สนุกสนาน เต็มที่ เป็ นการ Encourage ได้
อย่างเต็มที่ อีกหน่อยคงมันส์ ถ้ าเค้ าเริ่มรู้ "
" ถ้ าเป็ นแบรนด์ใหม่ เราก็ต้อง Launch ใหม่ ถ้ าเป็ นแบรนด์เก่าที่จะตายได้ ทาให้ เค้ าไม่เกิด
เพราะว่าอะไร ไม่ถกู Consumer หรื อ Communication ไม่ชดั เจน "
" เราต้ องหา Positioningเราต้ องหา Strategy พิเศษเพื่อจะทาให้ เราโดดเด่น บางที Product
เราอาจจะไม่ได้ โดดเด่น เราก็ต้องใช้ วิธียงั ไงที่จะดึงดูด Consumer "
“ แนะนาให้ คิด Concept ก่อนไม่ใช่คดิ แต่ Execution คิด Concept คิด Direction ก่อนไม่
ต้ อ งเข้ า Detail ก่ อ นนะ จะไปทางไหน ถ้ าลูก ค้ าเลื อกทางแล้ วค่อ ยไป Execution ...Strategy ก็
สาคัญ มาก่อน Concept เหมือนเป็ นที่ตงั ้ Direction ”
“ ที่บอกว่าเราไม่ได้ ขายของ สิ่งที่วดั ได้ เต็มที่คือว่า เค้ าชอบไม่ชอบ ถ้ าเค้ าชอบโฆษณาเค้ า
จาแบรนด์ได้ เราก็ประสบความสาเร็ จ มีหลายเหตุผล ที่วดั ได้ คนจา Brand Re-call ได้ มยั ้ น่าจะ
ถูกต้ องกว่าอันนี ้เป็ น Function Advertising ”
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" ไม่คิดว่า Product ไม่ดี ทาโฆษณาแล้ วจะขายได้ ดี ไม่เชื่อ และก็เชื่อว่า Product ที่ดี ไม่
ต้ องทาโฆษณา เค้ าก็ยงั ขายได้ เพราะฉะนันลู
้ กค้ าก็ต้องแยกชัดเจน เค้ าสนใจแต่ Sell จนเค้ าลืมไป
ว่าถ้ าอยากได้ Sell ต้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่ Product ก่ อน Product ดีมัย้ ในตลาด ถ้ า Product ไม่ดี Push
ยังไงก็ไม่เกิด มันมีหลายเหตุผล ไม่ใช่มาบ่นว่าโฆษณาไม่เวิร์ค ”
“ เดี๋ ยวนี ไ้ ม่ ค่อยมี เวลาท างานเดี๋ ยวนี ม้ ันรี บ ๆ ๆ แล้ วถ้ าครี เอที ฟ ไม่ รักษาเวลา มันก็ จ ะ
สะเปะสะปะง่าย ... ถ้ าลูกค้ าไม่กล้ า คิดเกือบตายก็ไม่มีประโยชน์ ไปทางเก่า... ส่งผลด้ วยกับงานเรา
ทา ในชิ ้นงานนึงที่เด่น ๆ ดี ๆ เราก็ต้องมีลูกค้ าที่กล้ า Take Risk กล้ าสู้ เพราะการ Expression จะมี
เยอะ แล้ วก็ค่อนข้ าง Single Mind กับ Message ที่เราจะได้ ข้ อดีคือไม่ต้องเสียตัง ซึ่งในออนไลน์ไม่
ต้ องเลย อาจจะเสียนิด ๆ หน่อย ๆ ถ้ า Popular ขึน้ มาก็ ค้ มุ เลย ก็ จะเป็ นเทรนด์ต่อ ๆ ไป คงจะเป็ น
อย่างนัน้ ทุกวันนี ้มีแต่คนบอกว่าขาดอะไรได้ ขาดอาหารได้ แต่ขาดมือถือไม่ได้ ...”
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คุณพิเศษ กาญจนะโภคิน
ตาแหน่ ง Creative Director
ประสบการณ์ ทางาน 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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บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited
" ขันตอนเริ
้
่มต้ นของงานโฆษณาก็ต้องได้ รับโจทย์จากลูกค้ าก่อน ถ้ าลูกค้ ามีระบบเค้ าจะมี
ความชัดเจน ว่า Objective คืออะไร "
" เมื่อรับ Brief แล้ วเราต้ องดูวา่ เราจะทายังไง ตอบสนองยังไง "
" เรารู้สถานการณ์ลกู ค้ า รู้สถานการณ์ตลาด รู้ปัญหาที่ชดั เจน ไอเดียมันจะมาจากตรงนัน"้
" หาจุดที่แข็งแรงก่อน "
" เมื่อก่อนครี เอทีฟคิดแค่ Above the line ไม่ต้องมี Campaign หรอกขอแค่คิดให้ Talk of
the town ก็ พอแล้ ว สมัยนี ง้ านหนักขึน้ คนดูต้องพูดถึงตลอด คนต้ อง Forward ต่อในออนไลน?
มันต้ องเปรี ย้ ง มันต้ องแรง "
" ครี เอทีฟก็ต้องสร้ าง Entertainment ที่ขายของด้ วย นี่คือโจทย์หลักของครี เอทีฟ "
" ข้ อห้ ามต่าง ๆ ทาให้ ครี เอทีฟเจออุปสรรคในการคิดอย่างอิสระ มันอตกต่างกับครี เอทีฟ
ออนไลน์ จริง ๆ ที่ทาเอาไปให้ YOUTUBE ขายมีเดียได้ "
" สิ่งที่ยากคือเราต้ องไปเข้ าใจความคิดของคนในออนไลน์ "
" ในสื่อออนไลน์มนั มีกระแสของมัน มัน Talk of the town of online "
" ความคิดเดียวกัยแต่ตา่ งกัยตรงวิธีการนาเสนอ เพราะว่าวิธีการนาเสนอของแต่ละอันมัน
เป็ นสื่อที่ไม่เหมือนกัน "
" ครี เอทีฟมีหน้ าที่ในการที่จะไปรู้หน้ าที่ของแต่ละสื่อที่เกิดขึ ้นมาใหม่ "
" ใครเป็ นเจ้ าของสื่อ แล้ วมีคนตามคุณดูอยูเ่ ยอะเมื่อไหร่ คุณก็สามารถต่อรองกับพวกนี ้ได้
แล้ ว "
" ต่อ ไปหนัง โฆษณาจะไม่มี แล้ วหล่ะ หนังมัน จะมี เยอะขึน้ แต่จ ะเป็ นโฆษณาสัน้ ๆ ที่
สอดแทรกโฆษณาแทน "
" Budget ก็สาคัญนะ ถ้ าไม่มีก็ทาอะไรไม่ได้ มาก ก็เหมือนกัน ก็เหมือนกันถ้ าเราไม่มีตงั ก็
กินหูฉลามไม่ได้ "
" ครี เอทีฟมันต้ องทาหลากหลายแบรนด์ มันถึงจะสามารถเอาความรู้ของแบรนด์ตา่ ง ๆ มา
Adapt ใช้ ร่วมกัน มันมาจากการเรี ยนรู้ "
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คุณมัณฑิรา ศรี จันทร์
ตาแหน่ ง Creative Director
บริษัท iPublicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 18 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
AXA, CHIVAS REGAL, ABSOLUTE, NOKSCOOT

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท iPublicis (Thailand) Limited
“ ด้ วยความที่มนั มีเทคนิคในการปล่อยมีเดีย เยอะมาก บนดิจิทลั เนี่ย... มันเหมือนเราต้ อง
ไปตามหาว่าคนที่เราพูดด้ วยอ่ะ มันอยู่ตรงไหนกัน มันต้ องคิดเยอะ เราต้ องคิดด้ วยว่าคนจะมาดู
งานเรารึเปล่า ”
“ ทาดิจิทลั ต่อให้ เราทาแคมเปญดียงั ไง Target เราไม่เห็นมันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนัน้
เราต้ องคิดด้ วยว่า เราจะเอางานเราไปอยู่ที่ไหนให้ คนเห็น มันคือความยากกว่า แต่ดิจิทลั เราต้ อง
มอง Journey ของ Consumer ด้ วย ”
“ ตามหลักการทางาน บางครัง้ บนดิจิ ทัล พี่ จะต้ องเรี ยกมี เดียเข้ ามาอธิ บายงานให้ เค้ าฟั ง
เพื่อให้ เค้ าเข้ าใจลักษณะงานว่าเค้ าจะต้ องวางมีเดียยังไง เค้ าไม่สามารถไปวางมัว่ ซัว่ ได้ มีเดียบนโลก
ดิจิทลั มันต้ องเนียนที่สดุ เพราะคนเดี๋ยวนี ้ฉลาด ”
“ งานดิจิทลั ส่วนใหญ่ต้องกลับมา Optimize สมมติงานขึ ้นไป 3 วัน 5 วัน 7 วัน ต้ องกลับมา
Optimize Result ว่า Resultเป็ นไง ถ้ า Result ไม่ดี ทาไม่ถึงไม่ดี มันไม่เหมือนทีวีที่ขึ ้นก็ขึ ้น เพราะอัน
นี ้งานสามารถกลับมาแก้ ได้ ”
“ ความยากคือบนออนไลน์มนั มีตวั เลือกเยอะมาก เค้ าเก็บสถิติมาว่า ถ้ า 5 วินาทีคณ
ุ ไม่
สามารถดึงเค้ าเข้ ามาได้ เค้ าก็จะออกไป ทุกวินาทีบนออนไลน์ต้องกระชับมาก ๆ ”
“ แต่ละสื่อทาหน้ าที่ต่างกัน และแต่ละสื่อได้ ประโยชน์ต่างกัน แต่ว่าโดยชิ ้นงานแล้ วเราทาไป
เราจะรู้เอง ”
“ คนสมัยนี ้ชอบดูอะไรเพี ้ยน ๆ สังเกตุว่าเมืองไทยยุคนึงชอบทา App บน Facebook ให้ เล่น
เกมส์ เพราะยุคนันคนเห่
้
อ เริ่ มบิ ้วให้ คนเป็ นแฟนเฟจของแต่ละเบรนด์ พอเล่นไปจนเฝื อ คนก็เลิกเล่น
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สังเกตุไม่มี ใครทา App แล้ ว แต่ Move มาที่ วิดีโอ Behavior คนไทยดู ชอบกดไลด์ ไลค์ว่ายากแล้ ว
แชร์ ก็ยิ่งยาก นี่คือ 3 พฤติกรรมของคนไทย นอกเหนือจากนันคนไทยไม่
้
ทาแล้ ว นอกจากจะมีของมา
ล่อใจเค้ า ”
“ เกาหลี บ้ าเทคโนโลยี เป็ นประเทศที่ ใช้ เทคโนโลยี ค้ ุม คนไทยอะไรยากนิ ดนึงไม่ ท าแล้ ว
เพราะฉะนันทุ
้ กวันนี ้ คิดงานแทบจะป้อนเข้ าปาก บางทีถ้ายากผลตอบแทนต้ องสูง ถึงจะยอมทาให้
คนปกติไม่ทาอ่ะ นัง่ ดูเพลิน ๆ แถม Content ชอบดูอะไรเกรี ยน ๆ จริง ๆ งานดิจิทลั เมืองไทยยากนะ ”
“ ในมุมของการแชร์ ส่วนใหญ่จะได้ ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นอ่านแล้ วโดน อะไรที่เป็ นประโยชน์
คนจะชอบแชร์ อะไรที่ Creativeมาก ๆ จะไม่คอ่ ยแชร์ ”
“ ดีบนดิจิทัล เอาจริ ง คือถามตัวเอง สัญชาติญาณล้ วน ๆ ในมุมของตัวเอง ไม่ใช่ Creative
นะแต่ในมุมของ Consumer ว่าเราจะเล่นมัย้ ถ้ าแม้ แต่ตวั เองยังตอบว่าไม่เล่น ก็ไม่ต้องทา ”
“ การทาซ ้าไม่ใช่ไอเดีย ต้ องไม่ซ ้า แต่ในมุมของสไลต์อ่ะ ซ ้าได้ รูปแบบ วิธีการ ...แต่ไอเดี ย
ห้ ามซ ้า ”
“ การคิดงานเหมือนงานโฆษณาปกติ เพียงแต่ว่า สมมติเราได้ มาแล้ ว เราจะพูดแบบนี ้ ต้ องดู
งานเมื องนอกเยอะ ๆ ดูงานเมื องนอกเพื่ อ... ดูว่าเดี๋ ยวนี ม้ ี เทคนิ คอะไรที่ ท าได้ บ้ าง เพราะดิจิ ทัล
เกี่ยวกับเรื่ องเทคนิคเยอะเหมือนกัน ”
“ Creative Advertising อยากทาดิจิทัลเยอะมากนะ เพราะพูดได้ เยอะ ทาอะไรก็ได้ แต่พอ
มาทาจริ ง ๆ เยอะ ...ที่ทาไม่ได้ อย่าง Creative บางคนทา Viral เค้ าอาจจะคิดว่าแค่วิดีโอชิ ้นเดียว ซึ่ง
จริง ๆ แล้ วมันไม่ใช่ เห้ ย... แล้ ววิดีโออันนันจะปล่
้
อยไปยังไง!!ซึง่ เค้ าไม่ร้ ู”
“พี่ เคยเห็ นมี เดียเค้ าขายงาน อย่าง Viral ตัวเนี ย้ ถ้ าซื อ้ มี เดี ยแพ็ คเนี ย้ สมมติ 2,000,000
บาท เค้ าการันตีให้ ว่า Viral ตัวนี ้จะมีคนเห็น 500,000 คน แต่เค้ ามองว่า ตัววิดีโอตัวนี ้ มันดีเพียงพอที่
มันจะสามารถเหวี่ยงตัวเองขึ ้นไปเกินล้ านได้ ก็คือมีเดียเริ่มต้ นแล้ วเหวี่ยงขึ ้นไปเอง แต่ถ้าตัวมันไม่ได้ ก็
จะได้ แค่ 500,000 หน่ะแหละ ”
“ ส่วนใหญ่ ลูกค้ าดิ จิ ทัล ไม่กลับไปที่ สื่ อหลัก บาง Brief เค้ าบอกไม่ต้องไปเกี่ ยว บาง Brief
บอกว่าให้ ยึดสื่อหลักเลย บาง Brief บอกว่าให้ ยึด Message เดียวกัน วิธีการไม่สน หรื อบางครัง้ ลูกค้ า
ไม่แคร์ เลย บอกทีวีให้ ทาหน้ าที่ของทีวีไป ดิจิทัลให้ ทาหน้ าที่ของดิจิทลั เพราะสื่อทัง้ 2 อย่างทาคนละ
หน้ าที่อยูแ่ ล้ ว ”
“ ดิจิ ทัลบางงานจะมี เรื่ องของ Programming เข้ ามายุ่งด้ วย บางครัง้ ดิจิทัลทาไม่ได้ อย่าง
ภาพที่เรามองเอาไว้ บางงานคิดไปแล้ วต้ องเดินไปถามโปรแกรมเมอร์ ว่าทาได้ มยั ้ ? ”
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“ ส่วนใหญ่ จะเป็ นในมุมของ Production ว่าทาได้ มัย้ ? หรื อถ่ายได้ มัย้ ? ด้ วยความที่ งาน
ดิจิทลั ไม่จากัดไง แต่ท้ายสุดด้ วยความที่ทาจริง เห้ ย... ทาได้ เปล่า ? บางทีแบบปวดหัวเหมือนกัน งาน
ดิจิทลั จริ ง ๆ มันต้ องใหม่มาก ๆ คือถ้ าจะทา Viral มันต้ องเป็ นอะไรที่ประหลาด ในความประหลาดนี ้
มันก็... ทาได้ เปล่า ? ”
“ ยอด View คืออันที่จบั ต้ องได้ ที่เห็น เพราะสุดท้ ายก็Proved ด้ วยยอด View เพราะสามารถ
แยกดูได้ คือมันจะมี Unique Visitor เช่น ความจริ งอาจจะมี 2,000 คน แต่ยอด View อาจจะ 5,000
คนนึงอาจจะดูหลายรอบ จริง ๆ KPI มันก็วดั กันได้ จากยอด View ”
“ งานวิจยั เอามาช่วยบ้ าง แต่เชื่อหมดไม่ได้ ดูเรื่ อง Behavior ดูเรื่ อง Insight บางที Insight ก็
คิดแทนเค้ าไม่ได้ เหมือนกัน หามุมที่จะพูดกับเค้ า ถ้ าเป็ นข้ อมูล Fact โอเค แต่ถ้าเป็ นพวกสอบถาม
ความคิดเห็น แอบมีความรู้สึกว่าบางทีคนที่ตอบคาถามโกหกอ่ะ สร้ างภาพไง บางทีตวั เองไม่ใช่แบบ
นี ้ แต่พอมีคนมานัง่ ถามก็สร้ างภาพไป เชื่อได้ บ้าง ”
“ ไม่หาย... สื่ อเก่ามี การพัฒ นาของเค้ า ของทุกอย่างมี การพัฒ นา อย่างดิจิ ทัล ซักวันนึง
Facebook จะหายไป Facebook ถึ งต้ องออกฟั งก์ ชั่นใหม่ ๆ ตอนนี ้ Facebook จะท า Facebook
Video ของตัวเอง Line ตอนนี ม้ ี Line TV ละ สังเกต Whatsapp ค่อย ๆ ตายไปทัง้ ที่ Whatsapp มา
ก่อน Line ของทุกอย่างถ้ ามันไม่พัฒนาตัวเอง มันก็จะตายด้ วยตัวมันเอง แม้ ว่ามันจะอยู่บนดิจิทัล
มันก็จะตาย เพราะ Behavior ของ Consumer จะมากขึ ้นเรื่ อย ๆ มันก็ต้องพัฒนาไปเรื่ อย ๆ ”
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คุณอาณิกนาถ หวังไพฑูรย์
ตาแหน่ ง Creative Director
บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ ทางาน 10 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
SUNSILK, ORIENTAL PRINCESS

Award:
2014 CANNES LION : BRONZE LION LINE “CLOSER” FILM

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ของมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
“ มาจาก Brief จุดขายที่ ลูกค้ าอยากจะพูด แล้ วเราก็หาวิธีพูดที่น่าสนใจ หาจุดพูดที่สื่อ
ความหมายเหมือนกัน แต่ดนู า่ สนใจ พอได้ จดุ พูดเราก็คอ่ ยทาวิธี Execution ให้ นา่ สนใจเข้ าไปอีก”
“ บางอย่างลูกค้ าจะรู้ว่าอยากพูดอะไร หรื อบางอย่างเค้ าอยากได้ อะไร มันก็ต้องหาว่าจะ
พูดอะไรในงานชิ ้นนึง มันอาจจะมาจากลูกค้ าหรื อ Planner ที่เค้ าช่วยวิเคราะห์ ”
“ไอเดีย ใหญ่ อาจจะเหมื อ นกัน แต่จ ะไม่เหมื อนกัน ในในแง่ ที่ ว่ามัน จะมี Execute ที่ ไ ม่
เหมือนกัน เพราะข้ อจากัดในแต่ละอัน ”
“ได้ บรี ฟมา เราก็ต้องไปคิดว่าไอเดียใหญ่ขึ ้นมามันควรจะพูดอะไร แล้ วก็ไปแตกในสื่ อแต่
ละอัน อย่างในดิจิทลั มันก็จะมีข้อจากัดของมันหรื อว่าอาจจะมีข้อดีของมัน คืออาจจะให้ คนเล่นได้
เลย มันก็เป็ น Interact มันต้ องเอามา adapt ให้ อยูใ่ ต้ ไอเดียเดียวกัน ”
“ รั บ Brief มา จะมานั่ ง คิ ด อั น ไหนมี จุ ด พู ด ที่ น่ า สนใจ คิ ด หลาย ๆ ทางแล้ วมาลง
Execution”
“ บางอันมันจะมีข้อจากัด เช่น รูปในเฟสบุ๊ค มันมีข้อจากัดตัวอักษรได้ ไม่เยอะ พี่ก็อาจจะ
ทาภาพตรงให้ สื่อความหมายได้ เลยรึป่าว ”
“ ยึดไอเดียเป็ นหลัก แล้ วมาปรับให้ เหมาะสมกับแต่ละสื่อ ไม่เชิงไม่เหมือนกัน แค่มีการมา
ปรับ แค่ไอเดียใหญ่คดิ มาก้ อนนึง แล้ วแตกในแต่ละสื่อให้ มนั ได้ ”
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" ไอเดียตรงหัวสาคัญที่สดุ คือว่าถ้ าเราคิดออกมาแบบนี ้ แต่เรามีวิธีพดู ที่สนุก มันเก๋ มันดี
ตังแต่
้ ต้น เราก็คดิ ว่ามันจะดี "
" พี่ไม่ร้ ูหรอกจะดีแค่ไหน เพียงแต่ว่าเรารู้คร่าว ๆ มันก็มีวิธีดใู นตลาดที่ผ่านมา ว่ามีคนทา
เยอะรึ ยัง แตกต่างมัย้ ดูว่าเหมื อนเราดูงานพวกอะวอร์ ด แล้ วก็ ใช้ ค วามรู้ สึกเอาดูไร้ เหตุผลนะ
เพราะว่าตัวเราก็เป็ นเหมือน Consumer คนนึง "
" มั น ก็ มี ม าตั ง้ แต่ Brief หรื อ ตั ว เราเอง เช่ น Brief มาจากลู ก ค้ าก็ ไ ด้ ถ้ าเค้ าอยาก
Rebranding ลูกค้ าอาจจะชอบก็ได้ หรื อตัวเราเองอยากจะลองแบบใหม่ก็เสนอได้ เพราะว่าถ้ าไม่
ได้ มาจากลูกค้ ามันอาจจะชอบแบบเดิมก็ได้ เพียงแต่ว่าในฐานะที่เราเป็ นคนคิดเราอาจจะนาเสนอ
อีกวิธีนงึ ก็ได้ "
" งานดีมนั ไม่เชิงกากับด้ วยต้ องดิจิทกั ็ได้ มันมาตังแต่
้ หวั มันแล้ ว Message ที่พดู มันน่าจะ
ดีตงแต่
ั ้ ตรงนันแล้
้ ว"
" ถ้ าจะดีก็ต้องใช้ ความดิจิทลั ให้ ค้ มุ เช่น Facebook เป็ นแหล่งที่พยายามมีเพื่อนมากที่สดุ
มัน ก็ มี พ วกแคมเปญ Burger King ให้ Delete เพื่ อ นแล้ วมารั บ ฟรี Burger King เหมื อ นว่าคุณ
รักเบอเกอร์ หรื อเพื่อนมากกว่ากัน เหมือนเป็ นการ Proved แบบว่าถ้ าคุณ Unfriend เพื่อนกี่คน ๆ
ดีลได้ ส่วนลด หรื อดีลมารับเบอเกอร์ คิง คือแบบนี ใ้ ช้ สื่อของความเป็ นดิจิทลั ให้ มนั คุ้ม ซึ่งมันไปเล่น
กับสื่ออื่นไม่ได้ "
" มีหมดเลย เพราะกว่าไอเดียจะผ่านไป จะผ่านขันตอนเยอะ
้
เราคิดมาแล้ ว AE ชอบมัย้
ลูกค้ าชอยมัย้ หรื อ FDA ผ่านมัย้ Censorship ผ่านมัย้ มันก็เยอะมันมีเวลาให้ เราคิดพอรึเปล่า หรื อ
ว่า Budget แม้ กระทัง่ เทคนิค บางครัง้ การที่เป็ นดิจิทลั ลูกค้ าจะเจียดเงินให้ เราน้ อย เพราะเค้ ารู้สึก
ว่าเป็ นสื่อที่ถ่ายมาง่าย ๆ ก็ได้ แล้ วมาโพส แต่ Quality ไม่ดีเค้ าจะรับได้ รึเปล่า อย่างเราคิดหนังมา
สวยเชียว แต่ไม่มี Budget มันก็มีหลายปั จจัย "
" เรื่ องดิจิทลั ก็มีผล เรื่ องหน้ าจอ adapt size การโหลด ก็มีนะ "
" พี่ชอบดูงานอะวอร์ ด ดูแล้ วรู้สึกเค้ าคิดได้ ยงั ไง รู้สึกว่ามีสไตล์ หรื อแม้ แต่โจทย์แบบนี ้เรา
เคยโดน Brief นะทาไมเราคิดไม่ออก เราก็จะรู้วา่ ลองมองอีกมุมนึงสิ "
" พี่ก็พยายามคิดรอบ ๆ อย่างบางจุดที่เค้ าพูดในแง่นี ้ สามารถคิดแง่อื่นได้ บ้างรึเปล่า หรื อ
ส่งผลอะไรให้ เรา พูดผลได้ มยั ้ พูด Positive ได้ มยั ้ พูด Negative ได้ มยั ้ พยายามคิดรอบ ๆ "
" คือข้ อมูลได้ มาเยอะก็ชว่ ยหมด มันไม่ได้ จากัด "
" อยากได้ พวกสื่อ เทคนิค ตอนนี ้เทรนด์โลกเป็ นยังไง อะไรที่มนั ใหม่ ดูโลกตอนนี ้ไปถึงไหน
ทาไรได้ บ้างกับดิจิทลั ที่ดี หรื องานดี ๆ เค้ าใช้ อะไรทา ที่จะอัพเดทความรู้เรา "
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คุณศมากร โลหะชาละ
ตาแหน่ ง Creative Director
บริษัท Y&R (Thailand) ประสบการณ์ ทางาน 10 กว่ าปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
ACTIVIA, BRAND'S, DAIRY QUEEN

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
" สิ่งแวดล้ อมของเราเป็ นสิ่งกระตุ้นให้ ได้ งานออกมาหลายรูปแบบ ซึ่งเป็ นที่มาของ Idea
โดยความครี เอทีฟมันมากจากการเรี ยนรู้รอบด้ าน "
"ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์แต่ละสื่อว่าต้ องการอะไรมากกว่า ถ้ าคนเสพเป็ นรักคิด ก็จะต้ องใช้
Copy ในการ Approach เค้ า ถ้ าเป็ นวัยรุ่ น ต้ องใช้ Visual ในการกระแทกใจเค้ า แต่สุดท้ ายแล้ ว
มันจะทาหน้ าที่เกื ้อหนุนทัง้ 2 ฝั่ ง"
" ต้ องดูสภาพตลาดโดยรวมก่อน และต้ องดูลกู ค้ าด้ วยว่าต้ องการแบบไหน ถ้ าโฆษณาที่มียอด
View เยอะ แต่ไม่เกิดการแชร์ ออกไป เราก็ต้องนา Campaign ใหม่ออกมา เพื่อกลบสิ่งเก่าที่เกิดขึ ้น "
" สื่ อเก่ าและ Digital มี ความแตกต่างกันตรงที่ Behavior ของผู้บริ โภค วิ ธี การคิดจึ่งต้ อง
หลอกล่อคนละแบบ"
" ถ้ าคนเสพเป็ นนักคิด ก็จะต้ องใช้ Copy ในการ Approach เค้ า ถ้ าเป็ นวัยรุ่ น ต้ องใช้ Visual
ในการกระแทกใจเค้ า แต่สดุ ท้ ายแล้ วมันจะทาหน้ าที่เกื ้อหนุนทัง้ 2 ฝั่ ง"
" กรอบของลูกค้ าเองด้ วย ที่ทาให้ ได้ ไม่เต็มที่"
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คุณสยาม มณีวงศ์
ตาแหน่ ง Associated Creative Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 18 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
MENTOS, BIG C

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited
" Execution ของดิจิทลั มันดีกว่าในทางหนังอยู่แล้ ว เพราะดิจิทลั ทาออกมาแล้ ว มันทาให้
เกิดปฏิกิริยาหลายอย่าง มันมีเทคนิคอะไรที่เล่นได้ มากกว่าดู "
" เราควรจะต้ องรู้ระบบดิจิทลั ก่อนว่ามันทางานยังไง "
" ทุกอย่างเราต้ องโฟกัสไปที่ Target ซึง่ Target ของเราเป็ นใคร ทาไมถึงต้ องใช้ ดจิ ิทลั "
" ดิจิทัลบางทีมันดูเหมือนเป็ นตัวเสริ ม แต่ปัจจุบนั บางทีมันเป็ นตัวหลัก เช่น แบรนด์เรา
ต้ องขาย Worldwide ดิจิทลั มันช่วยตรงนี ้ได้ ได้ เปรี ยบกว่า "
" มันต้ องตอบจทย์ก่อน ถามกันเองในกลุ่มว่ามีปฏิกิริยากับคนอื่นมัย้ ถ้ าไม่มีก็คิดไปเรื่ อย
ๆ จนมันแตกต่างและน่าสนใจ "
" มันต้ องมีข้อมูลที่เราอยากได้ ตรงเป้าเลย แล้ วก็ต้องมีเทคนิคของการสืบ คือทาให้ ของเรา
ขึ ้นเป็ นอันดับแรกเลย แล้ วก็ดมู นั น่าสนใจมัย้ ถ้ าน่าสนใจก็โอเค อันต่อมาก็ให้ มนั ใช้ ง่าย "
" ความสวยงามมัน เป็ นองค์ ป ระกอบรองลงมา แต่ ค วาม Simple มัน ส าคัญ กว่ า ถ้ า
Complete เกินไปก็ไม่เวิร์ด แต่ก็ไม่ได้ บอกว่ามีลกู เล่นไม่ได้ นะ "
" ไอเดียของดิจิทัลต้ องดูจาก Lifestyle Target ต้ องรู้ ว่าเค้ าเล่นยังไง แล้ วก็สร้ างไอเดียที่
เป็ นลูกเล่นตอบสนองกับเค้ าได้ "
" เราต้ องเข้ าใจสินค้ าก่อน แล้ วต้ องกาหนดสิ่งที่เราอยากได้ เขียนเป้าหมายเราคืออะไร
กลุม่ เป้าหมายเราคืออะไร อยากได้ อะไร แล้ วก็โยงไปที่ Target ทีนี ้ก็ดู Lifestyle ว่าเป็ นยังไง "
" การเป็ นครี เอทีฟที่ดีควรมีคาว่าทาไมตลอด ต้ องเป็ นคนช่างสงสัย เป็ นอย่างนี ้ได้ ไง? เป็ น
แบบนี ้ทาไม? "
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" ให้ คิดว่าไอเดี ยเป็ นของเหลว ประคองมัน ให้ ดี อยู่ที่ว่าเราอยากให้ มัน เป็ นอะไร มัน ก็
เป็ นได้ หมด พัฒนาจากของเก่าก็ได้ อยูด่ ี ๆ มันโผล่มาใหม่ก็ได้ "
" Condition ของลูกค้ าเป็ นปั จจัยหลัก คือลูกค้ าต้ อง Scope แค่ไหน เค้ าเป็ นแบบไหน เป็ น
คนรุ่นใหม่รึเปล่า งานดี ไม่ดี บางทีบอกได้ เลยมาจากลูกค้ า 50% 60% ถ้ าเค้ าไม่เชื่อมัน่ ในครี เอทีฟ
มันก็ลาบาก หรื อบางลูกค้ ายากเกินไป มันก็ลาบาก มันต้ องช่วยกันหลาย ๆ ฝ่ าย"
" อีกอันก็เป็ น Budget ไม่มีตงั ก็ทาอะไรไม่ได้ "
" อยากได้ Research พวก Lifestyle และค าถามที่ เจาะลึ ก แล้ วเราจะได้ วงจรที่ มั น
แตกต่าง เวลาทางานก็จะคิดได้ กลับไปกลับมา "
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คุณอัครพงษ์ แดงกระจ่ าง
ตาแหน่ ง Creative Group Head
บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ ทางาน 10 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
SUNSILK, ORIENTAL PRINCESS

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

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ ร้ าน Starbucks สาขา UBCll
“ วิธีก ระบวนการคิดมาเหมื อ น ๆ กัน คิดจาก Insight เหมื อน ๆ กัน แต่ว่าปลายทางที่
จะต้ องออกเป็ นชิ ้นงาน จะต้ องมีความเข้ าใจในสื่อที่เพิ่มขึ ้น เข้ าใจการทางานมากขึ ้น ”
“ อันดับแรกจาก Brief ลูกค้ าก่อน ว่าลูกค้ าต้ องการจะสื่อสารอะไร ขายอะไร เราก็เอามา
นั่ง วิ เคราะห์ บวกกั บ Insight Consumer ว่ า สิ่ ง ที่ Consumer ถามหา ที่ มั น ฟิ ตกั บ สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า
ต้ องการขายมันคืออะไร เอาสองอย่างมารวมกัน แล้ วก็อาจจะได้ ไอเดียออกมา ”
“ พี่ชอบอะไรที่เงียบ ๆ ความเงียบที่สุดมันทาให้ สมองเราคิดอยู่ตลอดเวลา ที่เงียบทาให้
เรามีสติ มีสมาธิในการคิดงานมากขึ ้น ”
“ ต้ อ งขยัน คิด อย่าคิด ว่า สิ่ง ที่ คิ ด ออกมามัน ดี แล้ ว แค่นี พ้ อ จริ งไอเดี ย ดี ๆ ไม่มี สิ น้ สุด
พยายามดู อัพเดทงาน วิเคราะห์งาน งานที่เค้ าทามาข้ อดีข้อเสียยังไง เป็ นการเพิ่มกระบวนการคิด
ของเราได้ ดี ”
“ ส่วนใหญ่คิดงานจะคิดใหม่ ทาใหม่ โดยพื ้นฐานของครี เอทีฟถูกสอนมาให้ คิดสิ่งใหม่ ๆ ไอ
เดีย ๆ ใหม่ ๆ ”
“ พอเงียบแล้ วมีอะไรออกมาในหัว ก็จะเขียน ๆ ๆ ๆ บางทีสิ่งที่เราเขียนเนี่ย เอามาผูกกับ
ก้ อนก่อน ก้ อนหลัง บวกกันอาจจะได้ ออกมาไอเดียแปลก ๆ ”
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“ ขันตอนการคิ
้
ดไอเดียเหมือนกัน คิดจากสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการกับ Insight ของผู้บริ โภค จับ
มาดูว่าอะไรที่เอามาใช้ ได้ น่าสนใจ พยายามจะเอา Insight ผู้บริ โภคเป็ นหลัก เพราะสิ่งที่เราพูด
ออกไปคือสิ่งที่เค้ าอยากได้ ยิน มันทาให้ เค้ าเข้ าใจ Message ที่เราสื่อออกไปได้ เร็วขึ ้น ”
“ เป็ นเรื่ องปกติของครี เอทีฟที่จะยิงงานกันเอง เราจะมาดูงานของแต่ละคน อันนีข้ ้ อเสีย
หรื อข้ อดียงั ไง ”
“ กองเซนเซอร์ บางทีอาจมองว่าไอเดียพวกนีอ้ าจจะซุ่มเสี่ยงไป เราก็มองไม่ได้ ขนาดนัน้
บางครัง้ ไอเดียดี ๆ ก็ไม่อนุญาตให้ ใช้ ”
“ งานครี เอทีฟที่ดี ๆ บางทีลกู ค้ าอาจจะไม่เข้ าใจ ลูกค้ าอาจจะตามเราไม่ทนั เค้ าอาจจะอยู่
กับรูปแบบเก่า ๆ ที่เคยใช้ มา ไม่กล้ าที่จะลองเสี่ยงอะไรใหม่ ๆ มันก็เป็ นอุปสรรคที่ครี เอทีฟจะได้
ลองทางานใหม่ ”
“ Big Idea ที่ดีควรจะต้ อง 1. เข้ าใจง่าย ใครฟั งต้ องเข้ าใจ Message 2. มันสามารถที่จะ
ต่อยอดExplore งานได้ ม ากมาย 3. Big Idea มันควรจะต้ องพูดแล้ ว Consumer ได้ ยินต้ องรู้ สึก
อะไร หรื อมีเปลี่ยนแปลงอะไรกับ Consumer ”
“ วิ ธี ก ารคิ ด ก้ อนไอเดี ย ไม่ ไ ด้ ต่า งกัน แต่ว่า วิ ธี ก ารที่ จ ะลง Execution มัน อาจจะต้ อ ง
แตกต่างออกไป แต่บางครัง้ เรื่ องของ Social มีเดียถ้ าเราไม่ระวังความละเอียดรอบครอบในงาน
ความที่มนั กระจายตัวเร็วมาก ๆ จะมีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย เราจะเบรคมันไม่ทนั ”
“ อาจจะมีอิทธิพลมากขึ ้น อาจจะกลายมาเป็ นสื่อหลัก ก็ตามยุคของสังคม บางประเทศ
บางทียงั ต้ องพึ่งสื่อเดิมอยู่เป็ นหลัก อาจจะด้ วยคุณภาพของอินเตอร์ เน็ตก็แล้ วแต่ มันอาจจะเป็ น
เหมือนว่าช่วย ๆ กัน แล้ วก็ถ่ายเถน ้าหนักผลัดกัน แล้ วแต่จงั หวะและโอกาส ”
“ ในครี เอที ฟ เค้ า เรี ย กว่ า Fact คื อ การหา Fact ต่ า ง ๆ ออกมา เอามาคิ ด เป็ นไอเดี ย
เหมือนว่าเป็ นสิ่งที่จบั ต้ องได้ เราไม่ได้ คิดอะไรมาลอย ๆ มันก็ทาไอเดียเรามีน ้าหนัก ไม่ได้ คิดอะไร
มาลอย ๆ ”
“ สาหรับครี เอทีฟ Source ทุกอย่างบนโลกสามารถเอามาใช้ เป็ นไอเดียได้ หมดเลย ถ้ าสิ่ง
ที่ครี เอทีฟจะชอบที่สดุ ก็คือ Insight ผู้บริ โภค เค้ าคิดยังไง เค้ ามองยังไง เค้ าต้ องการอะไร มันก็จะ
ช่วยครี เอทีฟในการคิดว่า Message ทีเราจะพูดออกไป Consumer ถามหาที่จะรับฟั งรึเปล่า ก็จะ
ช่วยได้ เยอะ ”

134

คุณอรรนพ หมั่นเจริญ
ตาแหน่ ง Creative Group Head
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 10 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
NESTLE' (THAI): NESCAFE, BEAR BRANDS, MINERE, NESTLE PURE LIFE,
MINUTE MAID, LACTACYD

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited
" จุดเริ่ มต้ นของงานทุกอย่าง เวลาคิดอะไรก็ตามต้ องมาจาก Insight Consumer ถ้ าเราคิด
ภายใต้ Insight ก็จะวิ่งไปตอบโจทย์หมดทุกอย่าง โดยวิธีคิดจะถูกสอนมาให้ ตงต้
ั ้ นจาก What to
say กับ How to say นี่คือ Basic ที่ครี เอทีฟต้ องมี "
" เราต้ องคิดใหม่ตลอด เพราะงานครี เอทีฟมันต้ องไม่ซ ้าจากคนอื่น เพียงแต่ว่าถ้ ามันเป็ น
โปรดักใหม่ มันก็จะได้ Strategy ที่ใหม่ ถ้ า Strategy คุณใหม่ Execution คุณก็ใหม่ ถ้ า Strategy
เก่า Message เป็ นแบบเดิม ๆ ก็ต้องมาฆ่ากันด้ วย Execution "
" Communication Objective เป็ นตัวตัง้ ตัวแรก ดูว่าลูกค้ าเค้ าต้ องการจะบอกอะไร จะเล่า
เรื่ องราวอะไรไปยัง Consumer จากนัน้ ก็ วิ่งไปหา Consumer พูดคุยหาข้ อมูลต่าง ๆ สิ่ งที่ ได้ มาจะ
เรี ยกว่า Insight แล้ วเอามาขมวดเป็ น Concept Idea "
" ต้ องเป็ น Idea ที่ สดใหม่ แปลก แตกต่าง ถ้ าไม่มี Idea ที่ ดีก็จะไม่มี โฆษณาที่ สามารถ
Convince คนให้ มาซื ้อของได้ Idea มันเป็ นสิ่งสาคัญมาก "
" การคิดงาน Concept Idea ขึ ้นมา ณ ปั จจุบนั มันต้ องคิดเผื่อถึง Digital เหมือนกัน เพียงแต่ว่า
ควรจะ Keep Brand Content หรื อว่า Creative Idea คิดให้ มันเยอะก่อน ถ้ าคิดแล้ วมันดีแล้ วเป็ น Big
Idea แล้ วมันจะอยูใ่ น Platform ไหนก็ได้ "
" ต้ องช่างสังเกต แล้ วก็ต้องเป็ นคนเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะขณะที่คิดงานตัวเราจะไม่ใช่
เป็ นตัวเรา แล้ วก็ต้องวิเคราะห์งานของตัวเองให้ เป็ น "
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" วิธีการตรวจสอบ 5 ตัว ที่เรี ยกว่า Climb
1. C – Communication : เราจะสื่อสารอะไรให้ Consumer
2. L – Like
: ดูแล้ วจะชอบตรงไหน
3. I – Impact
: จุดที่นา่ จดจา แล้ ว Consumer จาได้
4. M – Motive
: มันต้ องได้ แรงจูงใจเค้ าหลังจากที่เห็นงานโฆษณา
5. B – Brand
: ทุกสิ่งทุกอย่างต้ องสร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั แบรนด์ "
" ปั จจัยภายนอกก็คือ ลูกค้ า ขึ ้นอยู่กับว่าเค้ า Believe รึ เปล่า เพราะลูกค้ าเค้ าก็มีปัจจัย
ภายนอกเค้ า เหมื อ นกัน ไม่ ว่า จะเป็ นยอดขายหรื อ Factor ต่าง ๆ ที่ ท าให้ เค้ า แกว่ง เราก็ ต้ อ ง
พยายามให้ เค้ านิ่งที่สดุ มัน่ ใจมากที่สดุ "
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คุณก่ อพงศ์ นิมศรี สุขกล
ตาแหน่ ง Senior Art Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 15 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
NESCAFE RED CUP MACHINE, TEFAL, CITIBANK, KRUNGTHAI - AXA

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ Tem Sound Studio
" หาสิ่งรอบ ๆ ตัว ลองอ่านหนังสือที่แบบไม่ได้ เกี่ยวกับ Advertising ดูสิ่งเหล่านันสะสมไว้
้
แล้ วมันจะปะติดปะต่อเป็ นจิ๊กซอไปเอง หรื อเขียน Idea ไปเยอะ ๆ เหมือนทิง้ ขยะออกไปจากหัว
แล้ วสิ่งหลังมันจะเหมือนเป็ นเนื ้อ ๆ และคิดไปเรื่ อย ๆ ทาไปเรื่ อย ๆ "
" Creative ต้ องรอบรู้ มากขึ ้น ถ้ าเราไปคิดหรื อติดกับเรื่ อง Print อยากเดียวก็ตาย เพราะ
มันไม่ใช่แค่ภาพแล้ ว มิตมิ นั ลึกกว่านัน้ และต้ องไปเรี ยรู้วา่ ดิจิทลั มันให้ อะไรกับเราได้ บ้าง "
" มันไม่ได้ คิดใหม่หมด 100% ตลอด มันเป็ นแบบว่าเอาสถานการณ์ ที่ผ่านตามา คุ้น ๆ
แล้ วอยูด่ ี ๆ ก็จะมาผูกกัน "
" เราต้ องรู้ จกั Product ก่อน ต้ องทาความเข้ าใจกับมันให้ ลึกที่สุดก่อน ดูว่า Product มีข้อดี
ข้ อเสียอย่างไร เริ่มไปหา Consumer หา Insight ว่าเป็ นยังไง "
" เป็ นความรู้สกึ บางอย่างที่มนั บอกว่า Idea นี ้น่าจะโอเค แต่ก็ต้องตอบโจทย์ลกู ค้ าด้ วย "
" ลูกค้ าก็มีส่วน บางครัง้ เราคิดงานออกไป แต่ลูกค้ าบางที Nature ของคนไม่เท่ากัน บาง
คนก็ Safe มันก็จะไปไหนไม่ได้ เอาปลอดภัยไว้ ก่อน ซึ่งมันก็จะทาให้ งานเป็ นงานทัว่ ๆ ไปที่ดแู ล้ ว
จาอะไรไม่ได้ เลย "
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คุณนวณัฐ พลายน้ อย
ตาแหน่ ง Senior Copy Writer
บริษัท Socius Co.,Ltd ประสบการณ์ ทางาน 8 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
MAZDA

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ ร้ านต้ นสน Coffee Shop
" งานครี เอทีฟ มันเหมือนจับ A ผสม B แล้ วมาเกิดอะไรที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึง่ ถ้ าเรามี
Source เยอะ Experience เยอะ มันก็มีโอกาสที่เราจะจับนู้นมาชนนี่ได้ เยอะขึ ้น "
" ปกติที่ทาก็จะทาตามแบบลูกค้ า ทาแบบเซฟ ๆ ธรรมดาไป แล้ วก็จะค่อย ๆ เพิ่ม Level
ความประหลาด ความเพี ้ยน CG Fantasy เข้ าไป "
" Brief จะช่วยให้ ร้ ูว่าลูกค้ าอยากขายของยังไง ขายด้ วย TV รึ เปล่า Print Digital Campaign
หรื ออยากขายด้ วยคาพูดอะไร หรื ออยากให้ แตกต่างอะไรจากชาวบ้ าน "
" สื่อดิจิทัล เป็ นอะไรที่เหมือนสนทนา ตอบ กดไลค์ หรื อแชร์ อี กแง่หนึ่งคือ ฟรี มากขึ ้น มี
Space มี Area ใช้ เล่นได้ มากกว่า "
" เราเอาจุดขาย จุดต่าง แล้ วก็เอามาต่อเป็ น Mind Map ไปเรื่ อย ๆ เอามา Connect กันดูว่า
ตรงไหนเชื่อมกันได้ เมื่อได้ อะไรใหม่ ๆ ออกมาก็หยิบมาใช้ "
" ในแง่ของการคิด Idea อันหนึ่งอาจจะคิดในรูปแบบของ Information อีกอันอาจจะทาแบบ
Entertainment มากขึ ้น เพื่อให้ สนุก เจ๋ง ต้ อง Share!! "
" ในแง่ของการคิด Idea อันหนึ่งอาจจะคิดในรูปแบบของ Information อีกอันอาจจะทาแบบ
Entertainment มากขึ ้น เพื่อให้ สนุก เจ๋ง ต้ อง Share!! "
" ต้ องรักในอาชีพนี ้ ต้ องอดทนกับมันหน่อย เหมือนกับเป็ นงานศิลป์ที่ถูก Pressure จาก
บางสิ่งบางอย่างอยู่ "
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คุณสหธรรม พันธุ์ภกั ดี
ตาแหน่ ง Senior Art Director
บริษัท Socius Co.,Ltd ประสบการณ์ ทางาน 10 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
MAZDA

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
" เราต้ องผ่อนคลายสบาย ๆ คิดไม่ออกก็หยุดคิด ไปเดินเล่น เดี๋ยวมันก็มาเอง "
" อะไรต่าง ๆ ที่ทาในโลกนีท้ ากันมาเยอะมากแล้ ว มันก็ต้องซ ้าอยู่อย่างนัน้ แหละ แต่มัน
ต้ องมี Execution ใหม่ ๆ ขึ ้นมา "
" ขันตอนจุ
้
ดเริ่ มต้ นสาคัญสุด ถ้ าเราไม่เข้ าใจ Brief นามาต่อให้ สวยหรู มนั ก็ผิด เอามานัง่ ให้
ตกตะกอน แล้ วก็ทาความเข้ าใจ "
" เราต้ องรู้ พฤติกรรมว่าคนกลุ่มนันท
้ าอะไรอยู่ในวัน ๆ หนึ่งที่เค้ าอยู่หน้ าจอคอมพิวเตอร์
หรื อมือถือ "
" ตอนเลือกงานก็เอามา Weight น ้าหนักว่าอันไหนดีกว่า ตอบโจทย์มากกว่า งานแต่ละงาน
มันก็มีข้อดีข้อเสียของมัน "
" ความสาเร็ จมันขึ ้นอยู่กับ Objective ถ้ าจะสร้ าง Awareness ผู้บริ โภครับรู้ ก็โอเค แต่ถ้าจะ
สร้ างยอดขายก็ดทู ี่ยอดขายเลย "
" Idea ที่ดีต้องมาจาก Insight ผู้บริ โภคหรื อกลุ่มลูกค้ า ถ้ าเราดึง Insight มันจะไม่ใช่แค่
ผ่านไป มันจะได้ สมั ผัสหัวใจเค้ า ...Message ที่ลกู ค้ าต้ องการให้ ลงมันเยอะ ไม่สามารถยัดไปวาง
ในงานเดียวกันได้ มันดูมั่วซั่วไปหมด ...Budget ก็เป็ นส่วนหนึ่ง มันก็ยากที่จะบริ หาร ถ้ าเงินมัน
น้ อย "
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คุณเกียรติศักดิ์ คีตะภูวนนท์
ตาแหน่ ง Senior Copy Writer
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 12 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
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

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited
" มันต่างกันนะ คือ TV เป็ น Mass Media ถ้ าเราอยากได้ กลุ่มเป้าหมายเป็ นแม่บ้าน เราก็
ไปลงช่วงกลางวัน หรื อถ้ าเราอยากได้ Mass มาก ๆ เราก็ไปลงช่วงข่าวหรื อละคร แต่ออนไลน์มัน
ไม่ได้ จากัด Target ตรงนันแล้
้ ว มันจะเป็ นใครก็ได้ มากดดูหรื อแม้ แต่กลุม่ เป้าหมายเราอาจจะไม่กด
ดูก็ได้ ออนไลน์อาจจะต้ องพึง่ บางอย่างที่มนั Gap attention ก่อน "
"ออนไลน์ มั น ไม่ ไ ด้ แบ่ ง ตาม Target ตามอายุ อี ก ต่ อ ไปแล้ ว หรื อ ฐานะอี ก ต่ อ ไปแล้ ว
ออนไลน์มีเดียแบ่ง Target ตามความสนใจ "
" ออนไลน์มีเดีย เราไม่ร้ ูเลยว่าเค้ าเป็ นใคร เรารู้แต่วา่ เค้ าสนใจเรื่ องอะไร "
" หลัก ๆ มาจาก Brief ก่อน "
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" อย่างน้ อยเราจะต้ องรู้ว่าใน Category มันมีอะไรที่ถูกทาไปแล้ วบ้ าง อย่างน้ อยเราก็ต้อง
ไม่ซ ้าเค้ า อย่างน้ อยเราก็ต้อง Top up ให้ มากกว่าเค้ าที่เค้ าทามา เราจะไม่ล้าหลัง หรื อว่าเก่ากว่า
หรื อว่า Benefit น้ อยกว่าแน่ ๆ เพราะว่าทุกอย่างจะต้ องเดินหน้ า "
" รู้ Brief เราก่อนชัดเจน รู้ จักโปรดักให้ ชัดเจน รู้ คู่แข่ง เราจะได้ ทาไม่ซา้ และต้ องเข้ าใจ
consumer ด้ วยว่าเราพูดกับใครอยู่ "
" อย่างพี่เป็ น copy จะเน้ นไปที่คาหรื อความคิดเราก่อน ที่จะเป็ นภาพมากกว่า concept หรื อวิธีพูด
ส่วนใหญ่จะเขียนเยอะ ๆ หรื อไม่ก็หา Insight "
" ส่วนใหญ่ account ที่เราทาอยู่ มันอยู่ภายใต้ global ซะเป็ นส่วนใหญ่ อย่าง Regional
เราก็ต้อง follow ซะเยอะ การที่จะคิดอะไรใหม่ ๆ ก็จะเป็ นไปได้ ยาก แต่มันก็จะมีลูกค้ า Local ที่
เค้ าพร้ อมจะทาไรบ้ า ๆ ใหม่ ๆ เพื่ จะแย่งแชร์ ความสนใจ awareness บางอย่าง ซึ่งอย่างนี ้มันจะ
ไปได้ ไกลกว่า คิดได้ บ้าคลัง่ กว่า "
" สิ น ค้ า นัน้ ๆ มัน เหมาะกับ อะไร หรื อ บางที Art di กับ Copy อาจจะไม่ น่ า สนใจก็ ไ ด้
อาจจะเป็ นแค่เทคนิคบางอย่างก็ได้ บางครัง้ อาจจะเป็ นเรื่ องง่าย ๆ ที่เค้ า สนใจมากกว่า ก็ขึน้ อยู่กบั
โปรดักและสถานการณ์ แต่สดุ ท้ าย message ที่สื่อออกไปมันสาคัญมากกว่า พอดูงานนี ้จบออกไป
take out มันได้ อะไรกับคนดู "
" เราต้ องคิดเผื่อ Content บางอย่าง หรื อ Key Visual บางอย่าง หรื ออะไรบางอย่างที่จะ
พาไปลิ ้งกัน หนังที่ถ่ายเผื่อมีความยาวมากกว่า ก็ไปออนแอร์ บนออนไลด์ได้ และมันพูดได้ ร้ ู เรื่ อง
มากกว่า "
" จริ ง ๆ BEP เป็ นขันตอนที
้
่ฝรั่งเค้ าแนะนามา แต่เมืองไทยยังไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่อย่าง
น้ อยมันก็เป็ นจุดเริ่ มต้ น คือเมืองนอกมันเวิร์คขันตอนมั
้
นเข้ มข้ นจริ ง ๆ ประชุมกันเป็ นวัน ๆ เพื่อได้
สิ่งที่ดีที่สุด แต่ว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่ถนัดกับการทาแบบนี ้มาก เลยได้ อะไรที่ไม่เป็ นชิ ้นเป็ นอัน
หรื อได้ อะไรที่เป็ นกลาง ๆ ไม่สดุ ทาง "
" ข้ อจากัดเยอะแยะไปหมดตอนมาคุย มันมีเรื่ องของ budget มาเป็ นกรอบในการคิดงาน
แม่กระทัง่ Branding ก็อย่างนึง ก็เลยคิดงานไม่หลากหลายมากนัก "
" ต้ องพลิกแพลงอะไรได้ คือเห็นอย่างนึงก็คิดได้ อีก 108 จริ ง ๆ Creativity คือการเอาสิ่ง
เดิม ๆ มาเล่าใหม่ หรื อผนวกสิ่งที่มนั มีอยู่แล้ ว ทุกอย่างในโลกมันมีอยู่แล้ ว มันแค่เอาอะไรมาบวก
กับอะไร แล้ วมันเป็ น Combination ที่น่าสนใจขึ ้น และต้ องมีข้อมูลสิ ้นชักในหัวเยอะ อะไรที่จะมา
ผสมกันได้ "
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" เอา Brief มานัง่ เคลียร์ ให้ ละเอียดก่อน หรื อมีอะไรที่ไม่อยู่ใน Brief มัย้ เช่น สิ่งที่ลูกค้ ามี
ในใจ อารมณ์ ตลาด หรื อสิ่งที่เออีเห็นลูกค้ าไม่เห็น ก็แล้ วแต่ สิ่งที่เรารู้สึกมา สิง่ที่เราเข้ าใจถูกต้ อง
มัย้ "
" แล้ ว ก็ ม านั่ง คิ ด เลย ถ้ าสมัย ก่ อ นก็ จ ะมี สูต ร ก็ เหมื อ น 101 เลย คื อ 1. ภาพ+ภาพ 2.
ภาพ+Copy 3. เอานี่ไปบวกนัน้ หรื อลองเอาโปรดักไปอยู่ผิดที่ผิดทาง ทาเรื่ องเล็กให้ เป็ นเรื่ องใหญ่
ทาเรื่ องใหญ่ให้ เป็ นเรื่ องเล็ก อะไรพวกเนี่ย"
" ส่ ว นใหญ่ ม าจากความรู้ สึ ก พอประสบการณ์ ป ระมาณนึ ง แล้ วเราก็ จ ะรู้ ว่ า brief
ประมาณนี ้ จะประมาณนี ้ มันจะผลักดันให้ เราคิดยังไง "
" พี่จะคิดงานจากประเด็นหรื อจุดพูด เช่น ผงซักฟอก จะบอกว่าซักสะอาด มันก็คือเบสิค
เพราะทุกคนก็พดู ก็บอกว่า สะอาดจนคุณไม่ต้องกังวลเรื่ องการซัก บวกอะไรเข้ าไปอย่าง หรื อถ้ ามี
คนคิดแล้ วเราจะบิดยังไงให้ มนั ใหม่ขึ ้น ไกลขึ ้น ใหญ่ขึ น้ น่าสนใจขึ ้น ลองลิสมาเยอะๆ แล้ วดูว่าอัน
ไหนเป็ นไอเดียต่อได้ "
" เอา Line มาคุย กัน ก่ อ นว่าจะพูด อะไร ประมาณไหน คนนึง อาจจะมี ภ าพมา อี ก คน
อาจจะมีคามา แล้ วทาตามหน้ าที่ต่อ อาจจะได้ อะไรมาก้ อนนึง แล้ วมาคุยกัน แล้ วเช็คกันว่าเคยมี
มารึยงั หรื อบิดไอเดียได้ มยั ้ "
" ส่วนใหญ่ต้องไม่ซ ้า สองคือต้ องใหม่ ดีไม่ดีไม่ร้ ู เล่าเรื่ องให้ มนั ใหม่ คืออย่างน้ อยยิงมาให้
ถูกทางหน่อย "
" Big Idea ที่ดีควรจะทางานได้ ทุกสื่อ เล่นได้ กับทุกอย่าง และควรจะสัน้ เข้ าใจง่าย และ
จริง !! "
" Brief เพราะ Brief มันคือต้ นทาง ถ้ า Brief มาแบบไม่แข็งแรง มาแบบไม่ทาการบ้ าน เรารู้
ว่า Brief ไม่ทาการบ้ าน คิดน้ อยมาก เราก็จะรู้สึกว่าทางานยากเหลือเกิน ถ้ าไม่ได้ มีความใหม่ จุด
ขายเดิม ๆ ไม่ได้ เล่าอะไรที่เราไม่ได้ ทาไรได้ มาก หรื อว่ากว้ างจนกว้ างไป "
" เวลา เราไม่สามารถผลิตงานทุกวัน แล้ วมันดีทกุ วันหรอก มันเป็ นไปได้ ยาก ซึ่ งมันก็ทาให้
เราหงุดหงิด เรารู้ถ้าเราขายไปแล้ วมันผ่าน เราก็จะไม่เต็มใจที่จะทามันร้ อยเปอร์ เซ็นหรอก หรื อไม่
อย่างน้ อยเราจะรู้วา่ มีทางที่ดีกว่า ถ้ าได้ เวลาอีกซักหน่อย มันมีทางที่จะไป เสียดายตรงนี ้ "
" Budget บางทีเราบอกว่า ด่วน ดี ถูก มันต้ องเลือก 2 อันอ่ะ เดี๋ยวนี ้มันต้ องมาด้ วยกัน มัน
ก็ยากอ่ะ "
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" เราจะไม่ร้ ู ว่าอัน ไหนประสบความส าเร็ จ อย่างน้ อ ยถ้ าเราอยู่บ น brief แล้ วเราทุกคน
agree ว่าเป็ น brief ที่ดี แล้ วเราตอบ Brief ได้ พี่เชื่อว่าอย่างน้ อยมันก็เกิน 50% ล่ะ มันก็ทาหน้ าที่
ของมันและ ที่นี ้มันก็เป็ นเรื่ องของตลาด แล้ วก็โชคชะตาและ "
" พี่ ไม่ค่อยเชื่อ Research เท่าไหร่ ถึงแม้ การทางาน Research เป็ น process นึงในการ
ทางานนะ แต่พี่ว่า Research เป็ นกลุ่มคนกลุ่มนึงถูกบังคับให้ มาพูดอะไรที่เค้ าที่จะไม่ได้ คิดจะพูด
ในชีวิต ใคร อยู่ ๆ จับมานัง่ พูด Research มันจะมี Error เวลามีใครซักคนนา ก็จะมีคนที่ตาม "
" Research ก็มีหน้ าที่ของมันอยุแ่ ล้ ว แต่จะไม่ลงมาในแง่ถึงของไอเดีย มันอาจจะดีใน
ระดับของการทาวิจยั ตัวสินค้ ามากกว่า "
" อีกหน่อยสื่อดิจิทลั อาจจะมีความสาคัญมากกว่า เพราะว่าออนไลน์อย่างน้ อย ๆ มันวัด
ได้ และที่สาคัญ ไม่มีค่ามีเดีย อย่ างน้ อยแค่เรี ยกยอดวิว สิ่งที่เราทาอยู่มันมีค่าจุกจิกมันเยอะ ถ้ า
เทียบกับออนไลน์ คิดแบบว่าบางทีเราไปจ้ างเพจนึงมีคนเป็ นล้ าน แล้ วให้ เค้ าฟี๊ ด มันยังเร็วซะกว่า "
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คุณศรั ณย์ เอมมาโนญ์
ตาแหน่ ง Art Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 3 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
NESTLE' (THAI) : NESCAFE, BEAR BRANDS, MINERE, NESTLE PURE LIFE,
MINUTE MAID

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited
“ สื่อดิจิทลั ต้ อง Interact กับคนดูมากกว่า อย่าง TVC พูดไปในวงกว้ าง แต่เวลาพูดในสื่อ
ดิจิทลั มันพูดกับคน ๆ เดียว วิธีการคิดหรื อการที่จะทาให้ ดงึ ดูด มันค่อนข้ างต่างกัน ”
“ เราต้ องดูเยอะ ๆ เค้ าทาไรมาบ้ าง ก็เหมือน Copy แล้ วพัฒนา Copy and Develop ก็คือ
ดึงไอเดียมาผสม แล้ วพัฒนาให้ ดีขึ ้น หรื อพัฒนาให้ เข้ ากับกลุม่ เป้าหมายที่เราจะสื่อมากขึ ้น ”
“ คิดเหมือนอารมณ์ 360 องศา ทุก ๆ สื่อ ”
“ Core Idea หรื อ Key Message ควรจะมีแค่แกนหลักแกนเดียว แล้ วค่อยแตกออกไปจะ
ง่ายกว่า ตามวิธีการของสื่อ ”
“ ดูเยอะ ช่างสังเกต รู้จกั ที่จะหาประเด็นมาพูด ตรงนี ้สาคัญ เพราะว่าการจับประเด็นมา
พูดมาสื่อสารเป็ นสิ่งสาคัญ ”
“ สื่ อ ออนไลน์ อ่า นหนัง สื อ ออกไปพบผู้ค น หาความรู้ ใส่ตัว เพิ่ ม ออกไปพบผู้ค นเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางทีความคิดเราอย่างเดียวอาจจะไม่โอเค แต่ถ้าเกิดได้ ไปปรับเปลี่ยน
แชร์ อาจจะได้ มมุ มองใหม่ ๆ ไม่เคยมองมาก่อน ”
“ หาประเด็น What to Say จนไปถึง How to Say ก็คือว่าเราจะพูดเรื่ องอะไร และพูดยังไง
ที่สดุ ของการทาโฆษณาคือประเด็นที่จะพูด พวก Key Message ”
“ อารมณ์เหมือนยิงกันอ่ะ มันจะมีจดุ อ่อนตรงนี ้รึเปล่า ต่างคนต่างพยายามหามุมไม่ได้ คิด
เหมือนกัน พยายามหาเหตุผลให้ มนั มากที่สดุ ”
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“ ตัววัดจริ ง ๆ เดี๋ยวนี ้ก็สื่อออนไลน์ กระแส เดี๋ยวนี ้ก็มีกระทู้ พันทิป ถ้ าคนเค้ าหยับของเรา
มาพูด แสดงว่ามันต้ องมีประเด็นอะไรและ ”
“ แต่ละสินค้ าก็จะมี พวก CI ข้ อกาหนดของมันอยู่แล้ ว หรื อแบบบางทีลกู ค้ าก็แบบไม่กล้ า
Think out of the box. ไม่กล้ าที่จะหลุดออกไปจากภาพเดิม ๆ ไม่ได้ สร้ างความแตกต่างอะไรใน
งานซักเท่าไหร่ เค้ าอาจจะกลัวเดี๋ยวมันจะไม่ Delivery Message รึเปล่า”
“ ปั จจัยเรื่ องของ Budget มาเกี่ยวข้ อง นี่ก็เป็ นสิ่งสาคัญ ”
“ เพราะว่าดิจิทลั คนมันเลือกได้ จะดูหรื อไม่ดู ถ้ า Visual มัน Impact จริ ง ๆ คนมันก็ต้องดู
เพราะว่า Visual มันจะช่วยกระตุ้น Copy เอง คนมันดูแปปเดียว สนใจไม่สนใจตรงนันเลย
้
”
“ อยากรู้ว่าตอนนี ้ผู้บริ โภค เค้ ามีทิศทางในการรับสื่อยังไง เราจะได้ ร้ ูว่าจะทาสื่อไหน และ
ปั จจัยอะไรเป็ นตัวที่ทาให้ เค้ าซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริการ จะช่วยให้ เรามีที่มาที่ไป หรื อว่ าพวกเทรนด์ขอ
ตลาด ”
“ ดูเยอะ ๆ ดูอะไรก็ได้ ในหัวจะสต๊ อกเข้ าไป แบบลองทาตรงนี ้ดีกว่าเปล่า ลองทาอย่างนี ้ดีกว่า
เปล่า”
“ บางทีเรารู้ อยู่แล้ ว ต่อให้ มันดีจริ ง มันก็จะมีปัญ หาเรื่ อง Budget อยู่ดี เดี๋ยวนี เ้ ป็ นเรื่ อง
ของการลงทุนหมดแล้ ว ”
“ Brief ตังแต่
้ แรกสาคัญที่สดุ ”
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คุณรวิน จิระกรานนท์
ตาแหน่ ง Art Director
บริษัท iPublicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 6 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
AXA, CHIVAS REGAL, ABSOLUTE, NOKSCOOT

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท iPublicis (Thailand) Limited
"Content บนดิจิทลั มันต้ อง Related มากกว่าบน Above เหมือนกับว่าสิ่งที่คนดูจะสนใจ
ให้ ความสนใจอะไรอยู่ แล้ วเอาตรงนันมาคิ
้
ดต่อ "
" งานดิจิทัล มาได้ หลายแบบ อาจจะใช้ เทคโนโลยี เข้ ามาช่วย หรื อว่าดึงไอเดียที่ คนเค้ า
สนใจแล้ วมา Twist นิดนึง คนทาดิจิทลั ต้ องตาม Trend อะไรเยอะ ๆ หน่อย "
" ดิจิ ทัล ช่วงแรกก็ ฮิ ตท า Application แล้ วพอเลิกฮิตก็ กลายมาเป็ น Viral เป็ น Episode
ตอนหลัง ๆ ก็กลายเป็ น Facebook Content เหมือนคนตอนนี ้พยายามดูดด้ วย Content "
" งานที่ดีต้องเข้ าถึงตัว User ได้ ง่าย และต้ องไม่ใช่การยัดเยียดแบบโฆษณาให้ เค้ า เพราะ
เหมือนกับว่ามีสิ่งที่จะเปลี่ยนให้ เค้ าไปดูอย่างอื่นได้ เยอะ งานที่ดีทายังไงก็ได้ ให้ เค้ าดูจนจบ และก็
Get Message เร็ว "
" ส่วนใหญ่ ที่จ ะตามคนที่ เล่น ดิจิทัลเค้ าชอบอะไร อย่างสมัยนี ช้ อบ Selfie หรื อคนชอบ
โพสต์ Hastag เท่ห์ ๆ มาอยูใ่ นไอเดียด้ วยก็จะดี เพราะถ้ าเราไม่ดงึ สิ่งพวกนี ้มาเค้ าก็ไม่สนใจ "
" พี่ชอบคิดจาก Insight ก่อน ว่าคนพวกนี ้ชอบทาอะไร เล่นอะไร แล้ วค่อยหาวิธีไหนที่จะ
เอา Product เข้ าไปโดยที่ไม่ยดั เยียดเค้ าอ่ะ "
" จริ ง ๆ มันสาคัญ ทังคู
้ ่ แล้ วแต่ว่ามีเดียอะไร อย่าง Facebook Page Copy ก็สาคัญกว่า
อยูแ่ ล้ ว แต่สื่ออย่างอื่น อย่าง Instagram Copy ก็อาจจะไม่สาคัญเท่า Visual ก็ได้ "
" ถ้ าสมัยเมื่อก่อนอาจจะต้ องรู้ เรื่ อง Technical บ้ าง แต่สมัยนีแ้ ค่สนใจเรื่ อง Trend อะไร
ใหม่ ๆ มา พอมีอะไรออกมาต้ องรู้เรื่ องพวกนี ้เยอะ ๆ ว่ามี Platform อะไรออกมาแล้ วบ้ าง "
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" ไอเดียที่ดีมนั ก็ต้องใหม่แหละ แต่บางทีมนั ยากที่ไอเดียใหม่ มันยากที่ไอเดียใหม่แล้ วคน
จะสนใจ มันใหม่มนั ได้ แต่ Creative ชอบไง แต่ User จริ ง ๆ อ่ะชอบรึเปล่า ไอเดียที่มนั ดีจริ ง ๆ มัน
ต้ องทังใหม่
้
และ Consumer ต้ องสนใจ "
" ธรรมดาแล้ วส่วนใหญ่ เวลา Brief งานดิจิทัล เค้ าจะไม่คิดเผื่ อ Aboveบางเจ้ าเวลาเค้ า
Brief ส่วนใหญ่ จ ะเอา Above เป็ นหลัก แต่บ างเจ้ าเค้ าก็ มี ก ลยุท ธ์ แบบว่า Above ก็ พูด ทางนึง
ดิจิทลั ก็พดู ทางนึง บางอย่างดิจิทลั มันพูดได้ ลกึ กว่า "
" จริ ง ๆ พี่ว่าก็คล้ าย ๆ กัน ก็คือเวลาได้ Brief มาจากลูกค้ า พวก Strategic Planner เค้ า
จะคิดมาระดับนึงก่อน บางที Planner เค้ าก็จะคิดมาช่วยพวกพี่คดิ เค้ าจะเห็นภาพมากกว่าไปทาง
ไหนดี แล้ วพี่คอ่ ยคิดไอเดีย แต่บางทีมนั ก็ Flexible "
" แต่ละคนมีไอเดียที่แตกต่างกัน สมมติลองติดกันมาคนละสองทางนะ แล้ วเดี๋ยวมาเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ วค่อยขาย เพราะว่าไอเดียมันไม่จาเป็ นต้ องแยกอยู่แล้ วว่าเป็ น Copy หรื อว่า
เป็ น Art "
" ครัง้ แรกเลยพี่จะยึดจากตัวเองก่อน เพราะว่าจริง ๆ แล้ วคนทาดิจิทลั ต้ องเป็ นคนเล่นอะไร
แบบนี ้มากพอสมควร ถ้ าเกิดเราคิดว่าเราทาแบบนี ้ออกมา แล้ วเราเล่นกันมัย้ แต่ถ้ายัง เอ่อ ๆ อ่ะ ๆ
อันนันตั
้ ดทิ ้งได้ เลย แสดงว่ามันยังไม่แข็งพอและ แล้ วก็ไปลองถามคนอื่นถ้ าประมาณนี ้จะเล่นมัย้ "
" ไอเดี ยดิจิ ทัล เหมื อนกับ ว่า เดี๋ ยวนี เ้ ร้ าต้ อ งการให้ Consumer มา Engaged กับ เราได้
เยอะ ๆ บนโลกดิจิทลั มันพูดทางเดียวมันค่อนข้ างลาบาก แต่ก็แล้ วแต่ชิ ้นงานด้ วยนะ อย่าง Viral ก็
เหมือนพูดในทางของเรา มันก็มีวิธีที่เอา Content ไป Spin ให้ เป็ น Viral ได้ จริง ๆ "
" ในเรื่ องของตัวเลข ดิจิทลั ตัว KPI มันตัวเลขค่อนข้ างเป๊ ะ และตัวเลขทุกอย่างมันวัดได้ มัน
ทาให้ เหมือนกับว่าบางทีลูกค้ าจะยิงเราได้ ว่าทาได้ แบบนี ้จริ งรึเปล่า พอทุกอันเป็ น KPI เราจะคิด
แหวกมากไม่ได้ เพราะเดี๋ยว KPI ไม่ได้ บางทีเราก็ต้องคิดให้ ได้ ตาม KPI "
" Technical บางทีเราคิดเหมือนล ้า แต่เราไม่แน่ใจว่าทาได้ จริงรึเปล่า "
" อาจจะวัดแค่ตามคนที่พดู ถึงงานของเรา มันไม่ใช่ตวั เลข ใครดันก็ได้ บางทีมนั ก็ซื ้อได้ "
" พวกบทความ การท า Research บางที ก็ เอามาเป็ น Insight ได้ มั น เหมื อ นเป็ นตัว
Support ไอเดียเราได้ ว่าเราไม่ได้ มโน "
" เวลาพี่ หาไอเดีย พี่ ออกไปนั่งดู นั่งอ่าน ดูในคอมว่าอะไรยังไง เพราะทุกอย่างมันเป็ น
ไอเดียได้ หมด สิ่งรอบตัวเรา "
" ในเมื่อดิจิทลั มันจับ Target ไม่ได้ ทกุ กลุม่ แต่ Above มันจับได้ หมดไง "
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คุณคีตา บุญยพาณิช
ตาแหน่ ง Copy Writer
บริษัท iPublicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 8 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
AXA, CHIVAS REGAL, ABSOLUTE, NOKSCOOT

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท iPublicis (Thailand) Limited
" ตรงนี ้ต้ องคิดองค์รวมทังหมด
้
ไป Social Media ไป Campaign มันจะมองได้ หลายทาง
ต้ องคิดกว้ างไว้ ก่อน มันจะคิดเอาไปเล่นยังไงกับผู้คน มันวิ่งเข้ าไปหาคนมากกว่า ตัวอินเตอร์ เน็ต
ค่อนข้ างไปได้ ไกลกว่า ตรงนี ้จะอยูไ่ ปได้ เรื่ อย ๆ "
" เดี๋ยวนี ้คนอยูห่ น้ าจอคอมพิวเตอร์ มากกว่าอยูห่ น้ าทีวี "
" เราจะตอบสนองลูกค้ ายังไง แต่มันแตกออกมาเป็ น 1A 1B คือมันตอบสนองยังไง และ
เราจะเล่นกับผู้คนยังไง เอาสองทางนี ้มา Merge กัน "
" เค้ าคิดกันมาแล้ วว่า ถ้ าลูกค้ าได้ มี Activity กับเรามันจะสนุกกว่าให้ ลกู ค้ าดูเฉย ๆ "
" ดิจิทลั ทาออกไปต้ องรู้วา่ ทาได้ อะไร แล้ วจะได้ อะไรกลับมา "
" กลุ่มเป้าหมายเราไม่ใช่อยู่แค่หน้ าจอที วี แต่กลุ่ม เป้าหมายเราคือคนที่ ติดตามกระแส
Social Network หรื อตามกระแสสังคม เพราะว่าผู้คนสมัยใหม่ไม่อยากจะตกเทรนด์ สิ่งนี ้มันน่าจะ
ตอบโจทย์ได้ ดีกว่า "
" เราต้ องรู้ Mechanicsรู้ว่า Social Media มีอะไรบ้ าง ยอดคนที่มาเสิร์ซที่ไหนได้ มากที่สุด
เราต้ องตามให้ ทนั แล้ วมันก็มีทงั ้ Application Block Website มีเยอะแยะไปหมด มันมองได้ กว้ าง
กว่าเยอะ "
" เข้ ามาสู่ Creative Idea แล้ วมานั่ง Brainstorm กัน กว่าจะได้ ในสิ่งที่ มีอยู่ มันผ่านการ
ปวดหัวมาเยอะ ก็คดิ ไปหลายทาง พออันไหนที่หว่ ย ๆ ก็ตกไปละ กว่าจะได้ คอ่ นข้ างเหนื่อย "
" มาสู่ Mechanics จะใช้ อะไรดี จะใช้ VDO Clips หรื อรู ปภาพ ก็มี Strategic ว่ารู ปภาพ
บน Facebook กระแสมันตกลงเรื่ อย ๆ คนจะดู VDO มากกว่า แล้ วบน YOUTUBE VDO ก็ตกลง
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เรื่ อย ๆ เดี๋ยวนี ้ไปโพสลงในหน้ าเพจและ เราต้ องตามอันไหนกาลังมา หรื อมีข้อกฏหมายอะไรที่ห้าม
ไม่ให้ มี "
" เวลาที่ ม า Brainstorm ก็ จ ะมี หลายฝ่ ายมาคุย Planner AE ซึ่งตรงนัน้ เค้ าจะรู้ เกี่ ยวกับ
ลูกค้ าและ Marketing ที่ซื ้อขายกับฝั่ ง Social "
" พอรับ บรี ฟ ต่างฝ่ ายต่างไปคุยกัน Creative ก็ ไปคุยกัน อันไหนคือ Insight อันไหนจะ
เวิร์ค Creative Idea ว่าไง ฝั่ งนู้นก็ไปดูในเรื่ องของกระแสแบบไหนจะมา แล้ วก็เอามารวมกัน พอ
เสร็จแล้ วก็ได้ เป็ นก้ อนกลม ๆ มาปั น้ ๆ อีกซักหน่อย แล้ วไปขายลูกค้ า "
" คือไปแต่ละครัง้ เราต้ องมีประมาณ 2 เพื่อให้ เค้ ามีทางเลือก หรื อถ้ าทางไหนมันดีอยู่แล้ ว
ก็มาสร้ าง Options ให้ เค้ าเลือกบ้ าง "
" เราต้ องหา Option ให้ เค้ า แต่ก็ต้องแสดงจุดยืนว่าอันนี ้มันเวิร์ค แต่ว่าก็เสนอเหตุผลให้ มา
เติมเต็มว่ามันเวิร์คยังไง "
" การถูกพูดถึง การถูกแชร์ ตอ่ การพูดถึงบนโลกอย่างนี ้มันคือยอดดู ยอดเล่น บางที่ยอดดู
ก็เยอะ แต่ยอดเล่นไม่มี บางทีเราคิดอะไรผิดรึเปล่า ถึงไม่เวิร์ค "
" เวลาที่คิดงานเค้ าคิดเป็ นภาพมากกว่า ตัวหนังสือเป็ นส่วนหนึ่งของมัน ภาพก็เป็ นส่วน
หนึ่งของตัวหนังสือ ทุกอย่างมันเป็ นก้ อน ๆ ไปด้ วยกัน เราจินตนาการว่าผู้คนยังไง เวลาคิดเราคิด
จาก Situation มากกว่า สถานการณ์ที่เราอยากให้ มนั เกิดขึ ้น อยากให้ คนพูดอะไร น่าจะวัดได้ "
" ลูกค้ าเวลาที่มีโปรเจคกับเรา บางเจ้ าก็แพลนมาทังปี
้ ของแบบนี ้มันมาไวไปไว แปปเดี๋ยว
มีเรื่ องอื่นมา ก็เล่นอย่างอื่นและ "
" มันน่าจะเป็ นสิ่งที่ผ้ คู นจับต้ องได้ เหมือนพูดกับผู้คนที่สามารถรับรู้และทาได้ มันคือสิ่งที่
ประสบความสาเร็จนะ "
" พี่มีวิธีคิดอยู่อย่างนึง ถ้ าเราพยายามคิด ยิ่งคิดไม่ออก ตราบใดที่เรายังคิดไม่ออก แสดง
ว่าข้ อมูลเราน้ อยไป หรื อว่าบรรยากาศการคิดมันน้ อยไป เราต้ องไปดูหนัง ฟั งเพลง หรื อไปคุยกับ
คนอื่น กลุม่ เป้าหมาย "
" ต้ องไปหาข้ อมูล ไปดูโลกบ้ าง เราได้ งานมากเราอาจจะไม่มี ข้อมูลไรมากมาย ก็ ต้อ ง
ออกไปหา ไปดู มาต่อยอด ไม่ใช่การนัง่ เฉย ๆ พริว้ ๆ แล้ วจะออกมา "
" มีคนพูดว่ามันไม่มีของใหม่ ของที่เค้ าคิด ๆ กันมันก็โอเค เป็ น Source ที่ดี การศึกษาจาก
งานคนอื่นเป็ นเรื่ องที่ดีและสาคัญมาก แต่ว่าเรามาปรับอะไรนิดหน่อยให้ เข้ ากับโปรดัก ผู้คน แล้ ว
ทาออกมาให้ มนั ใหม่ "
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" เป็ นคนใฝ่ รู้ อ่านหนังสือดูหนัง เปิ ดหูเปิ ดตา ไม่ใช่อีโก้ จดั ต้ องฟั งหลายอย่าง คือความคิด
ไปอยูใ่ นสมองคนนู้นคนนี่ก็ได้ แต่สิ่งที่เราต้ องการคืองานที่ดีที่สดุ แค่นนแหละ
ั้
"
" โดยเฉพาะงานความคิดเป็ นงานที่หามาตราวัดยาก "
" แต่ละฝั่ งมีโจทย์ที่ให้ ตอบต่างกัน อย่างฝั่ งดิจิทัลคือทาให้ ผ้ คู นได้ ลิม้ ลองกับมัน หรื อได้
เสพกับมันอย่างเป็ นเนื ้อหนังจริ ง ๆ อย่างฝั่ ง TVC เค้ าก็ทาในสิ่งที่เวิร์ค สวย สุนทรี ยศาสตร์ มันคน
ละอย่างกัน "
" ความเป็ นไปได้ เช่นอยากท า Banner ให้ คนได้ กลิ่น จะทาได้ มัย้ แต่มันทาไม่ได้ หรื อ
ลองใช้ ภาพที่แทนสิ่งนัน้ แล้ วระลึกไปถึงความทรงจา บางอย่างมันไม่เวิร์คเราก็จ้องจาใจ แต่ถ้ามัน
ไปอยูโ่ ปรดักใหม่ ๆ ก็อาจจะเวิร์ค "
" ถ้ าเรารู้สกึ ไม่เวิร์ค คนอื่นก็จะไม่ร้ ูสกึ ไปด้ วย ถ้ ามันไม่เวิร์คก็ต้องคิดใหม่ "
" มัน ก็ ต้ อ งใช้ แต่ค งไม่ได้ ดูง านที สิ ส ขนาดนัน้ แต่เราสามารถเรา Fact ตรงนัน้ มาเป็ น
ฐานข้ อมูลได้ การได้ หาข้ อมูลกับสถานการณ์พื ้นจริงมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่า "
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คุณพรพิมล เลิศวงศ์ วีรชัย
ตาแหน่ ง Copy Writer
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 6 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
NESTLE' (THAI) : BEAR BRANDS, MAGGI, NESTLE PURE LIFE, COFFEEMATE,
DRYPERS, CHUPA CHUPS

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited
" ยิ่งถ้ าทาแบรนด์ Regional ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะว่ามี Bible เยอะมาก เพราะว่าต้ องแบบ
ให้ เหมือนกันทุกประเทศ "
" การที่สื่อออนไลน์มนั จะดี มันต้ องแหวก มันต้ องแปลก ต้ อง Viral "
" ภายใต้ Campaign เดียวกันมันทาอะไรก็ได้ แต่สุดท้ าย Message นี ต้ ้ องออก ด้ วยวิธี
อะไรก็ได้ "
" ออนไลน์ Target มันไม่ได้ Mass ก็เลยเหมือนไม่ต้องมานัง่ กังวล ทาแบบนี ้คนจะ Get รึ
เปล่า มันก็กงั วลระดับนึง แต่สดุ ท้ าย Content มันจะอะไรก็ได้ "
" Brief เป็ นตัวพื ้นฐาน พี่จะไม่คดิ อะไรแหวกโดยที่ไม่ดู Brief "
" เข้ าประชุม และ Brainstorm, Strategy แล้ วก็ม าถึงเรา พอลูกค้ ามาลงสื่อเราก็ต้องมา
แตกอีกที ว่าจะยังไง "
" ด้ วยความที่ลกู ค้ าไม่เข้ าใจตอนประชุม ว่าไอเดียที่ขายไปตอนประชุมว่าให้ แบรนด์ไปทาง
นี ้ แต่ตวั ลูกค้ าเองก็ยงั มีความคิดเก่า ๆ เป็ นอะไรในใจเค้ าอยูแ่ ล้ ว แต่พอเราทาอะไรตามการประชุม
ลูกค้ าก็แบบ อ้ าว...มันไม่ได้ เป็ นอย่างที่ คิด แต่เราก็ ไม่ได้ ทาตามที่ เราคิดนะ แต่เราทาตามที่ เรา
Agree ไปแล้ วตอนประชุม "
" จะพูดเรื่ องนี ย้ ัง ไง ให้ มัน ง่าย ให้ มัน สนุก บางคนจะเป็ นแนวต้ องทาอะไรให้ มันแหวก
น่าสนใจ ซึ่งมันเป็ น part นึงของครี เอทีฟที่ดี แต่ถ้าเค้ าไม่ได้ เข้ าใจโจทย์ แหวกไปแล้ วไม่ตอบโจทย์
ก็ไม่ร้ ูจะแหวกไปทาไม อย่างมากก็ได้ Attention แต่คนจะไม่ได้ เข้ าใจ Brand "
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" การที่ไปตาม Marketing มากสุดท้ ายก็ไม่มีอะไรใหม่ ครี เอทีฟที่ดีเราต้ องล ้าไปกว่าลูกค้ า
แต่เราก็ต้องเข้ าใจเค้ าก่อน เพื่อที่จะคิดไปอีกสเต็ปนึง "
" ดูโจทย์ ทาไงให้ มนั Balance ระหว่างลูกค้ า โดยที่สดุ ท้ ายแล้ วเราไม่ได้ ทาลายโครงสร้ าง
ของแบรนด์เค้ า "
" ส่วนใหญ่จะปิ ง้ แว๊ บเข้ ามา ส่วนใหญ่จะเป็ นเพราะดูโน้ น ดูนี่ ดูหนัง เราต้ อง Input ข้ อมูล
ใส่หวั ตัวเอง แล้ ว Output มันจะออกมาเยอะมาก เราจะลิ ้งไปถึงอะไรได้ บ้าง "
" เราก็จะคิดต่อว่าจะไปทางไหนได้ อีก แล้ วสุดท้ ายก็มานัง่ คุย ช่วยกันตบ แล้ วเลือกที่ดีที่สดุ "
" มันตอบโจทย์มยั ้ น่าสนใจรึเปล่าในเชิงไอเดีย สด ใหม่ สนุก หรื อคนเห็นจะหยุดดูมยั ้ "
" สุดท้ ายแล้ วลูกค้ าคือคนที่มาตัดสิน แล้ วลูกค้ าเองก็จะเป็ นคนที่ยิงงานดี ๆ ตก ซึ่งไม่ได้
คอมเม้ นในเชิง Marketing อะไร แต่มาคอมเม้ นในเชิงดีไซน์ มันลา้ เส้ น แต่ลูกค้ าดี ๆ ก็มี เค้ าแค่
มองว่าดูโดยรวมว่าจะตอบโจทย์รึเปล่า "
" ข้ อจากัดคือต้ อง Follow บางอย่างจาก Above the line ภายใต้ Concept เพราะสุดท้ าย
ต้ องกลับมาอยู่ Campaign เดียวกัน "
" ยิ่งลิ ้งกับงานมาก ดิจิทลั จะดูน่าเบื่อขึ ้นมาทันที มันไม่ควรจะโฆษณาจ๋า ควรจะมีอะไรที่
คาดไม่ถึงอยู่ "
" คือแล้ วแต่โจทย์ แล้ วแต่ Marketing Objective เช่นถ้ าโจทย์มาทาไงก็ได้ ให้ ร้ ูจกั แบรนด์
จะทา Viral แย่ๆ โดยที่ไม่สนใจเนื ้อหาหรื ออะไรก็ได้ คือมันก็ตอบโจทย์แล้ ว อย่างน้ อยคนที่ไม่เคยได้
ยินแบรนด์นี ้มาก่อนก็ร้ ูจกั แล้ ว "
" แบรนด์ Regional เป็ นแบรนด์ ที่ มี ม านาน ต้ องรั ก ษาชื่ อ เสี ย ง ต้ องคงเส้ นคงว่ า
เพราะฉะนันจะท
้ าอะไรแหวกไปไม่ได้ มันก็เลยค่อนข้ างน่าเบื่อ "

152

คุณอดิษฐ์ เมธยภิรมย์
ตาแหน่ ง Art Director
บริษัท JWT (Bangkok) ประสบการณ์ ทางาน 2 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
SC (ASSET), S&P, CENTRAL

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558
" ต่างกันที่เงิน ส่วนมากลูกค้ าจะเอาออนไลน์มนั ได้ ผลเร็วแล้ วเงินมันน้ อย แต่ก็มีบางกลุม่ ที่
ไม่กล้ าลงออนไลน์ เพราะถ้ ามันเจ๊ งคือเจ๊ งเลย "
" คิดจาก Brief, Concept และ Consumer คุยกับ Planner ต้ องลูกค้ าต้ องการอะไรและ
คุยกับใคร "
" ในออนไลน์ Idea Concept มันชัด แต่ในมุมลูกค้ าบางทีเค้ าคิดในเรื่ องว่าจะขายของได้
หรื อไม่ได้ "
"ในออนไลน์ Concept ชัด แล้ วก็เร็ ว หมายถึงว่าช่วงนีอ้ ะไรฮิ ต ออนไลน์ ต้องมาเลย อิน
ตอนนัน้ มันต้ อง Realtime "
" ความคิดใหม่เลย จะไม่มี อันเก่ า ถ้ าเหมื อนอัน เก่านิด เดียวตัด ออกเลย คืออาจจะไม่
เปลี่ยน Concept แต่ Execution จะไม่เหมือนกัน แต่ไอเดียต้ องไม่เหมือนอยูแ่ ล้ ว "
" ตอนแรกรับ Brief แล้ วก็ไปคิดงาน เน้ น Insight เราจะคิดต่อได้ เพราะเราก็เดาไม่ออก "
" คิดงานก็คิดจาก Concept เราก็ต้องรู้โปรดักเราคืออะไร แล้ วดูวา่ พิจะเป็ นอะไรที่พอจะมี
คาพูดไหนที่จะอินกับโปรดักและ Consumer แล้ วมาคิดเป็ นภาพกลายเป็ น Key visual "
" คุยกับทีมว่าในมุมมองเราหรื อในมุมมองของทีมเป็ นอะไร ตรงตามลูกค้ ารึเปล่า "
" มันจะต่อยอดตังแต่
้ โปรดัก ลิ ้งต่อไปว่าจะไปเล่นบนสื่อไหนได้ บ้าง แต่โดยทัว่ ไปลูกค้ าจะ
กาหนดมาอยูแ่ ล้ ว เพียงแต่เราก็แค่เสนอในรูปแบบที่คิดว่ามันเล่นได้ ตอ่ "
" ดูว่าตรงมัย้ กับความต้ องการลูกค้ าหรื อตรงกับโปรดักไหม ส่วนมากจะมี ให้ เลื อก 3 4
Concept แต่ก็นา่ เสียดายบางที Concept ก็ดีก็ต้องทิ ้งไป "
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" ลูกค้ าอยากขายของ อยากได้ ใหญ่ ๆ จะใส่ทุกอย่างภายในอันเดียว จนจะกลายเป็ น TV
Direct ไอเดียมันจะหายเพราะลูกค้ าจะขายของ ถ้ าขายของมาก ๆ Idea มันจะหาย เราก็ต้องมี
วิธีการ Idea คนต้ องสังเกตถึงจะเห็น "
" เวลาคิดงาน จะเป็ นงานวิจัยเพื่อเอามาอ้ างอิง ให้ ข้อมูลกับมัน เหมือนเป็ นแนวคิด มา
Support งานนัน้ "
" อยากได้ เกี่ยวกับ Consumer เป็ นยังไง อยากได้ Insight ของคนพวกนี ้"
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คุณสมภพ ดอกไม้ เทศ
ตาแหน่ ง Art Director
บริษัท Publicis (Thailand) Limited ประสบการณ์ ทางาน 10 ปี
แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ท่ ดี ูแล:
MENTOS, BIG C

บทสัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
สถานที่สมั ภาษณ์ บริษัท Publicis (Thailand) Limited
" เมื่ อลูก ค้ า Brief มาเค้ าจะมี Marketing Objective และเมื่ อลูกค้ า Approve Concept
Strategy ของเรา ก็เอามาคิดเป็ น Message และตอบโจทย์ให้ หมด ที่มีก็ผลิตชิ ้นงานมาสื่อสารกับ
ลูกค้ า "
" Viral ง่าย ๆ มันก็คือการสร้ างกระแสผ่าน Social Network "
" Marketing มาเป็ นหลัก แล้ วย้ อนมาดู Insight ของ Consumer "
" วิธีการคิดสินค้ าก็มีอยู่ 2 อย่าง คือ ความฝั นกับความกลัว เค้ าเรี ยกว่า Positive Thinking
กับ Negative Thinking หมายถึงใช้ แล้ วดียงั ไง ใช้ แล้ วเสียยังไง แล้ วก็มาคิดคา "
" งานจะดี ถ้ าลูกค้ าดี เพราะว่าเค้ ารู้จกั ดีกว่าเรา แต่เรารู้ว่าเราจะสื่อสารยังไง มันเลยต้ อง
ทางานร่วมกัน "
" ถ้ าลูกค้ าเข้ าใจตัวเอง เข้ าใจตลาด Marketing เจ๋ง แล้ วก็ร้ ู ว่าอะไรที่ทาให้ ขายดี เค้ าก็จะ
บอกจุดขายเค้ าว่าคืออะไร "
" มันก็แตกต่างในแง่ของ Target ก็ต้องเหมาะกับ Media "
" ถ้ า Concept มันแรงแล้ วไปพร้ อม ๆ กันมันก็น่าสนใจ เพราะถ้ าคุณรับสื่อเยอะ รับพร้ อม
กันก็เป็ นกระแส "
" Online มันสาคัญแน่นอน แต่ว่ามันจะค่อย ๆ มีบทบาทตามแต่ที่ Internet มันเข้ าถึงไป
เรื่ อย ๆ "
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" เราเป็ น Creative เราต้ องมาตีความเองว่าเรามีเวลาแค่ 5 วินาทีที่จะอยู่กบั คนดู ในหนัง
โฆษณามันอาจจะมีลกู ล่าลูกชนในการเล่าเรื่ อง แต่นี่ 5 วิต้องเอาให้ อยู่ นี่แหละมันเป็ นข้ อแตกต่าง
ในการ Execution "
" ทุกอย่างมันก็เป็ นเหมือนเดิม แต่เราต้ องเข้ าใจธรรมชาติของ Media Digital แต่ละแบบ
ว่าเป็ นแบบไหนซึง่ มันต้ องบรรจุ Character ของแบรนด์เข้ าไปด้ วย "
" ต้ องดูวา่ จะไปเล่ากับ Online แบบไหน แต่วา่ คนต้ อง Touch Feeling เหมือนกัน "
" Insight สาคัญที่สดุ คือการบอกว่าเราคุยกับเค้ า แล้ วเค้ าชอบที่เราพูดกับเค้ า "
" จริ ง ๆ Insight มันประกอบไปด้ วย สด ง่าย เกี่ยว ทึ่ง สดคือไอเดียไม่เคยถูกเล่นมาก่อน
เกี่ยวคือเกี่ยวกับ Product อันที่ 3 คือต้ องเข้ าใจง่าย สุดท้ ายคือทึง่ คือทึง่ กับ Total ทังหมด
้
"
" ต้ องไป Research ตลาดก่อน สินค้ าตัวนี ้อาจเคยขายมาแล้ ว พูด Message นี ้ คูแ่ ข่งทา
อะไรอยูจ่ ดุ แข็งของเราโอเคอยูม่ ยั ้ "
" ขันตอน
้
1. Marketing Objective 2. Marketing Strategy 3. Communication Objective
4.Communication Strategy 5. What to say "
" เปิ ดรับสื่อและก็พยายามผูกเรื่ อง มันเกิดจากการสัง่ สม "
" สด ง่าย เกี่ยว ทึง่ จะใช้ ตวั ชี ้วัดนี ้เป็ นเกณฑ์ "
" เมื่อไหร่ที่ไม่ใช่ทีมนะ แล้ วคิดว่าตัวเองสาคัญมันก็ได้ งานแหละ แต่อาจจะไม่ใช่งานที่ดี "
" เวลา จะเป็ นตัวกาหนดปั จจัยมากเลย เพราะมันควบคุมไม่ได้ Budget ด้ วย บางทีลกู ค้ า
ไม่มีเงิน ไม่ได้ โทษลูกค้ านะ แต่มนั ทาให้ ครี เอทีฟถูกจากัด "
" งานปั จจุบนั ไม่ต้องหาข้ อมูลขนาดนัน้ ยกเว้ นต้ องหาข้ อมูล Reference "

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-ชื่อสกุล

นางสาวพิชญา นิวิตานนท์

ประวัตกิ ารศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนลียีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี ที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ.2553

ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน

ตาแหน่ง Junior Producer
บริษัท Publicis (Thailand) Limited
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

