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 ปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันการสร้างสรรค์สินค้าและนวตักรรมเพือตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา กระแสนิยมทีเปลียนไปส่งผลใหค้วามตอ้งการ
ของคนเปลียนแปลงตาม จากสถานการณ์ดงักล่าวผูบ้ริโภคจึงมีผลประโยชน์ทีไดรั้บจากตราสินคา้
คือผูบ้ริโภคมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายและสามารถเลือกสินคา้ทีตนเองสนใจไดอ้ยา่งอิสระ ดงันนั
สินคา้และบริการจะตอ้งคาํนึงถึงกลยุทธ์ทีสร้างการจดจาํและสามารถต่อยอดถึงการเพิมรายได้
ให้กบัสินคา้หรือบริการ การทาํโฆษณาจึงเป็นกลยุทธ์ทีสําคญัในการสือสารของตราสินคา้ และ
เนืองจากพฤติกรรมของผูช้มโฆษณามาการเปลียนไปจากเดิม การโฆษณาบนสือดังเดิมเพียง
ช่องทางเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้และมีการพฒันาสู่การทาํโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ซึงเวบ็ไซตที์ไดรั้บความนิยมอยา่ง YouTube ดว้ยเหตุผลนีทาํให้การสร้างสรรคโ์ฆษณา
ตอ้งมีการปรับตวัตามเพือสร้างสรรคโ์ฆษณาทีสามารถตอบสนองความตอ้งการและดึงดูดผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ งานวิจยันีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีมีวตัถุประสงค์
เพือศึกษาการนาํเสนอหรือการเล่าเรืองของโฆษณา รูปแบบกลวธีิการสร้างสรรคข์องเนือหาโฆษณา
และการเลือกใชอ้งคป์ระกอบอืน ๆ ดว้ยการวิเคราะห์เนือหาสาร (Content Analysis) โดยลงรหัส
วิเคราะห์เนือหา (Coding Sheet) ซึงแหล่งขอ้มูลสําหรับการวิเคราะห์วิจยัเนือหาผูว้ิจยัรวบรวม
โฆษณารูปแบบ Bumper Ads จากเว็บไซต์ YouTube ทีเผยแพร่ในปี 2019 และมียอดการรับชม
จาํนวน 10,000 ครังขึนไปจาํนวน 60 ชิน 

 ผลการศึกษาพบว่า จากคลิปวิดิโอโฆษณารูปแบบ Bumper Ads จากเว็บไซต์ YouTube 

ส่วนใหญ่เป็นโฆษณาสินคา้อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้อาหาร กลุ่มสินคา้สุขภาพและความ
งาม กลุ่มสินคา้เครืองดืม กลุ่มสินคา้รถยนต์ เครือข่ายโทรศพัท์และธนาคาร เป็นตน้ ซึงจากการ
วิเคราะห์เนือหาพบว่าโฆษณา Bumper Ads นิยมใชก้ารนาํเสนอหรือการเล่าเรืองโดยใชก้ารสาธิต
มากทีสุด เป็นการนาํเสนอเพือให้เห็นถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความชดัเจน



มากขึน ช่วยกระตุน้ใหผู้ช้มจดจาํคุณสมบติัและวธีิการใชข้องสินคา้ได ้ส่วนกลวธีิการสร้างสรรคซึ์ง
แบ่งออกเป็น กลยุทธิการสร้างสรรค์ การกาํหนดโทนในโฆษณาและการใชสิ้งจูงใจในโฆษณา 
พบว่าโฆษณารูปแบบ Bumper Ads นิยมใช้กลยุทธิในการสร้างสรรค์การกล่าวคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑ ์เป็นการกล่าวเพียงคุณสมบติัของผลิตภณัฑอ์ยา่งตรงไปตรงมาโดยไม่มีการเปรียบเทียบ
สินคา้กบัแบรนด์อืน ๆ มีการกาํหนดโทนการนาํเสนอแบบมีเหตุมีผล ซึงสอดคลอ้งกบักลยุทธิ
ขา้งตน้เพราะการนาํเสนอแบบมีเหตุผลคือการนาํขอ้มูลกล่าวอา้งกล่าวอา้งนนัจากลกัษณะทีโดด
เด่นของผลิตภัณฑ์ (Physical Attributes) ซึงเป็นเทคนิคทีสามารถดึงดูดผู ้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเลือกใช้สิงจูงใจดา้นเหตุผลทีสือถึงความคุม้ค่า ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ที
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทงัยงัพบการใชอ้งคป์ระกอบอืน ๆ เป็นตวัอกัษรเพือทาํ
ใหโ้ฆษณามีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพในการดึงดูดผูบ้ริโภคไดม้ากขึนอีกดว้ย 
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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. 

 


