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งานวิจัยนี ้ มี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์เนือ้ หาของเพลงประกอบโฆษณาประเภท
ร่วมกันสร้างสรรค์ และ 2. เพื่อศึกษาการรับรู ้ การจดจา และทัศนคติของเจเนอเรชันวายที่มีต่อ
เพลงประกอบโฆษณาประเภทร่วมกันสร้างสรรค์
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี ้เ ป็ นการวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่ า ง
งานวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยได้ทาการวิเคราะห์เนือ้ หาเชิงปริมาณจากเพลงประกอบ
โฆษณาประเภทร่วมกันสร้างสรรค์ (Co-Creation) ที่เผยแพร่บนยูทูบ (Youtube) ในปี พ.ศ. 2562
ที่มีจานวนการรับชม 10 ล้านครัง้ ขึน้ ไป จานวน 5 เพลง ซี่งตราสินค้าในเพลงประกอบโฆษณาทุก
บทเพลงมีกลุม่ เป้าหมายหลักเป็ นเจเนอเรชันวาย นอกจากนีม้ ีการวัดผลด้วยการเก็บข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับเจเนอเรชันวาย จานวนทัง้ สิน้ 9 คน เพื่อทาการเก็บ
ข้อมูลด้านการรับรู ้ การจดจา และทัศนคติท่ีมีต่อเพลงประกอบโฆษณาประเภทร่วมกันสร้างสรรค์
ทัง้ 5 เพลง
ผลการวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า เพลงประกอบโฆษณาประเภทร่วมกันสร้างสรรค์ส่วนใหญ่
จะไม่แฝงตราสินค้าลงในชื่อหรือเนือ้ เพลง แต่จะนาเสนอจุดขายผ่านการเล่าเรื่องและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในมิวสิกวิดีโอ
ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า เจเนอเรชันวายให้ความสนใจเพลงและศิลปิ นเป็ นหลัก โดยจะ
เข้าใจในสิ่งที่ตราสินค้าต้องการสื่อสารเมื่อรับชมมิวสิกวิดีโอร่วมกับการฟั งเพลง ซึ่งเพลงประกอบ
โฆษณาไม่สามารถทาให้เจเนอเรชันวายเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าได้ และจะไม่เกิด
ความรูส้ กึ ใด หากมีสินค้าอื่นที่ชอบหรือใช้อยู่ก่อนแล้ว แม้ว่าจะมีทศั นคติเชิงบวกต่อเพลงก็ตาม
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The research aimed to: 1) analyze co-creation advertising jingles’ lyrics, and
2) study Generation Y’s exposure, recall, and perceptions towards co-creation advertising
jingles.
This study employed mix methods research, in which quantitative and qualitative
methods were combined. The quantitative data was analyzed from 5 co-creation
advertising jingles on Youtube which were published in 2019, had over 10 million views,
and targeted Generation Y. To verify the result, the study adopted focus group discussion
to collect data from 9 Generation Y participants regarding exposure, recall, and
perceptions towards 5 co-creation advertising jingles.
Content analysis findings revealed most co-creation advertising jingles did not
embed brands in their titles or lyrics. Instead, brand was represented through a narrative
and other element in the music videos.
Focus group discussion results showed Generation Y was mainly interested in
jingles and artists and could identify brands’ communications after listening and watching
the music videos. Jingles were not able to change Generation Y’s perceptions towards
brands. In additions, though the perceptions were positive, they could not win the
participants with emotions, if the group had already had brands in mind or brands in use.

