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ปั จ จุ บ ัน เป็ นยุ ค ของการแข่ ง ขัน การสร้ า งสรรค์สิ น ค้า และนวัต กรรมเพื อตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา กระแสนิยมทีเปลียนไปส่ งผลให้ความต้องการ
ของคนเปลียนแปลงตาม จากสถานการณ์ดงั กล่าวผูบ้ ริ โภคจึงมีผลประโยชน์ทีได้รับจากตราสิ นค้า
คือผูบ้ ริ โภคมีสินค้าให้เลือกหลากหลายและสามารถเลือกสิ นค้าทีตนเองสนใจได้อย่างอิสระ ดังนัน
สิ นค้าและบริ การจะต้องคํานึ งถึ งกลยุทธ์ทีสร้ างการจดจําและสามารถต่อยอดถึ งการเพิมรายได้
ให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ การทําโฆษณาจึ งเป็ นกลยุทธ์ทีสําคัญในการสื อสารของตราสิ นค้า และ
เนื องจากพฤติ กรรมของผูช้ มโฆษณามาการเปลี ยนไปจากเดิ ม การโฆษณาบนสื อดังเดิ ม เพี ยง
ช่องทางเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู ้และมีการพัฒนาสู่ การทําโฆษณาบนแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ ซึ งเว็บไซต์ทีได้รับความนิ ยมอย่าง YouTube ด้วยเหตุผลนี ทําให้การสร้างสรรค์โฆษณา
ต้องมีการปรับตัวตามเพือสร้างสรรค์โฆษณาทีสามารถตอบสนองความต้องการและดึงดูดผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ งานวิจยั นี เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีมีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาการนําเสนอหรื อการเล่าเรื องของโฆษณา รู ปแบบกลวิธีการสร้างสรรค์ของเนือหาโฆษณา
และการเลือกใช้องค์ประกอบอืน ๆ ด้วยการวิเคราะห์เนื อหาสาร (Content Analysis) โดยลงรหัส
วิเคราะห์ เนื อหา (Coding Sheet) ซึ งแหล่ งข้อมู ลสําหรั บการวิเคราะห์ วิจยั เนื อหาผูว้ ิจยั รวบรวม
โฆษณารู ปแบบ Bumper Ads จากเว็บไซต์ YouTube ที เผยแพร่ ในปี 2019 และมี ยอดการรั บชม
จํานวน 10,000 ครังขึนไปจํานวน 60 ชิน
ผลการศึ กษาพบว่า จากคลิ ปวิดิโอโฆษณารู ปแบบ Bumper Ads จากเว็บไซต์ YouTube
ส่ วนใหญ่เป็ นโฆษณาสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ได้แก่ กลุ่มสิ นค้าอาหาร กลุ่มสิ นค้าสุ ขภาพและความ
งาม กลุ่มสิ นค้าเครื องดื ม กลุ่มสิ นค้ารถยนต์ เครื อข่ายโทรศัพท์และธนาคาร เป็ นต้น ซึ งจากการ
วิเคราะห์เนื อหาพบว่าโฆษณา Bumper Ads นิ ยมใช้การนําเสนอหรื อการเล่าเรื องโดยใช้การสาธิ ต
มากทีสุ ด เป็ นการนําเสนอเพือให้เห็นถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความชัดเจน

มากขึน ช่วยกระตุน้ ให้ผชู ้ มจดจําคุณสมบัติและวิธีการใช้ของสิ นค้าได้ ส่ วนกลวิธีการสร้างสรรค์ซึง
แบ่งออกเป็ น กลยุทธิ การสร้ างสรรค์ การกําหนดโทนในโฆษณาและการใช้สิงจูงใจในโฆษณา
พบว่า โฆษณารู ป แบบ Bumper Ads นิ ย มใช้ก ลยุท ธิ ในการสร้ า งสรรค์ก ารกล่ า วคุ ณ สมบัติ ข อง
ผลิตภัณฑ์ เป็ นการกล่าวเพียงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการเปรี ยบเทียบ
สิ นค้ากับแบรนด์อืน ๆ มี การกําหนดโทนการนําเสนอแบบมี เหตุมีผล ซึ งสอดคล้องกับกลยุทธิ
ข้างต้นเพราะการนําเสนอแบบมีเหตุผลคือการนําข้อมูลกล่าวอ้างกล่าวอ้างนันจากลักษณะทีโดด
เด่ น ของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Physical Attributes) ซึ งเป็ นเทคนิ ค ที สามารถดึ ง ดู ด ผู ้บ ริ โภคได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและมี เลื อกใช้สิงจู งใจด้านเหตุ ผลที สื อถึ งความคุ ม้ ค่า ประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ที
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทังยังพบการใช้องค์ประกอบอืน ๆ เป็ นตัวอักษรเพือทํา
ให้โฆษณามีความสมบูรณ์และประสิ ทธิภาพในการดึงดูดผูบ้ ริ โภคได้มากขึนอีกด้วย
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In present day is a competitive period of a creative product and innovation for meeting the
consumers’ behaviour that will change all the time. A changing trend can lead to a changing of
demand as well. Due to this situation, consumers have a lot of benefits which can receive from
brands. For instance, consumers can choose various products and also choose brand products
independently. Therefore, all products and services must focus on the strategy that use for making
the consumer recognise a product and increase profits of products or services. One important
strategy to present the brand is an advertisement. However, the viewers’ behaviour has been
changed, so advertising on traditional media may not be enough for viewers’ awareness. These are
the reasons for developing advertisements in online platforms and popular websites such as
YouTube. For this reason, the creativity of advertising should be improved to meet consumer
demands and attract consumers efficiently. This research is qualitative research that aimed to study
the presentation and storytelling of advertisement. Also including the form of advertising creativity
and the strategy to choose a composition in ads by using content analysis, based on the coding
sheet. Sources of analysis were compiled by the researcher. The researcher collected the Bumper
Ads that released in 2019 from YouTube website and these ads have been given a total view more
than 10,000 times, in the amount of 60 pieces.
The study found mostly Bumper Ads video on YouTube is a consumer goods
advertisement such as food product, health and beauty product, drink product, automobile product,
mobile networks, and banks. After data analysis found, the most strategy to present the Bumper
Ads on YouTube website is demonstrating. It is a presentation to show the quality of products that

causing consumers to clearly see product properties. Moreover, the benefit of this strategy is to
motivate the viewers to recognise product quality and how to use the product at the same time. The
strategy of creating consists of setting the tone and using incentives for ads. The researcher found
the most widespread strategy that Bumper Ads used is the strategy of showing a product property,
which is a straightforward description of the product quality without comparison with other brands.
Furthermore, this strategy has set a tone of reasonable presentation which is accordance with the
strategy above. Because the reasonable presentation uses the physical attributes that is an efficient
technique to attract consumers. Likewise, this technique has chosen to use incentives reasoning that
show product values and product benefits for meeting the demand of consumers. Lastly, the
researcher also found the technique of using other compositions in the Text for making ads look
completely and more competently to attract consumers.


