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บทคัดย่อ 
 

    วิทยานิพนธ์เร่ือง “การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา ของนักครีเอทีฟ
งานโฆษณาในประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา แนวคิดการสร้างสรรค์งานโฆษณา   และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์งานโฆษณา    ของนักครีเอทีฟงานโฆษณาในประเทศไทย    ในการพัฒนางานสู่เวทีโลก
ในปัจจุบัน 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ด้วยการศึกษาจากประเภทผลงานโฆษณามาเป็นตัวอย่าง
ประกอบการศึกษาจ านวน 6  เร่ือง ได้แก่ 1. ภาพยนตร์โฆษณาของโฟมล้างหน้าสมูทอี / Love Story 
Series  2. ภาพยนตร์โฆษณาของไทยประกันชีวิตชุด / ลูกชาย / นางฟ้าของพ่อ  3. ภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน์ของรถยนต์กะบะ ฟอร์ด / ชุดคิงคอง  4. ภาพยนตร์โฆษณาของเมืองไทยประกันชีวิต  / 
ชุดATM   5. ภาพยนตร์โฆษณาของ ไทยช่วยไทยลดใช้พลังงาน / เจ้ดา  6. ภาพยนตร์โฆษณาของ 
เคร่ืองดื่มกาแฟกระป๋องแบล็ คอัพ/ เจ้านายขายหนังสือพิมพ์   การสัมภาษณ์เจาะลึกนักวิชาชีพด้าน
โฆษณาจ านวน 6 ท่าน ได้แก่  1.  คุณจุรีพร ไทยด ารงค์  2. คุณกรณ์   เทพินทราภิรักษ์   3. คุณวิเชียร  
ทองสุขศิริ 4. คุณกิติพันธ์   ปราโมกข์   5. คุณวิภารัตน์ นันทนานนท์ชั ย  6. คุณเริงชัย  พร้อมพิชาญ   
เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการวิจัย 
                  จากการศึกษา  พบว่า 

    กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณามีขั้นตอนความเป็นมาหลักอยู่ 6 ขั้นตอนแต่ละตอน
จะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน คือ 1. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  2. การวางแผน
กลยุทธ์ทางการโฆษณา 3. การพิจารณาแผนและการตัดสินใจด้านกลวิธี  4. การผลิตสิ่งโฆษณาและ
ทดสอบสิ่งโฆษณาก่อนการเผยแพร่  5. การด าเนินงานตามแผนงานโฆษณา  6. การประเมินผลการ
โฆษณา      
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 กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของนักครีเอทีฟงานโฆษณาไทย มีลักษณะเป็นการ
สื่อสารภายในตัวเอง   โดยเร่ิมจากการท าความเข้าอกเข้าใจในพฤติกรรรมของกลุ่มเป้าหมายจนสามารถ
แทนความรู้สึกได้ และสามารถจ าลองเป็นภาพผู้ชมในอุดมคติ ในแบบมองเป็นภาพรวม  และแบบ
เจาะจงเป็นแบบบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวเองหรือเป็นบุคคลอื่น  ซึ่งการสื่อสารกับผู้ชม
ในอุดมคติด้วยการหาวิธีเข้าถึงผู้ชมให้ได้ ก่อน จากนั้นการสื่อสารภายในตัวเองก็จะจบลง นักครีเอ
ทีฟงานโฆษณาไทยจะใช้วิธีการเข้าถึงเพื่อดึงดูดความสนใจเรียกว่า ฮุคส์ มี  2 วิธีคือ 1. การพลิกผัน 
2. การบังคับ แต่แบบการพลิกผันมักจะได้ผลดีกว่าแบบการบังคับ ส่วนวิธีการน าเสนอจะค่อนข้าง
แตกต่างกันไปมีทั้งการให้ค วามบันเทิง ให้แง่คิด สร้างความประทับใจ สร้างอารมณ์ขัน ใช้ค าพูดที่
ตรงกันข้ามกับภาพ ใช้สถานการณ์ที่ดึงความสนใจผู้ชมได้ รวมถึงให้แง่คิดกับผู้ชม แล้วนักครีเอทีฟ
งานโฆษณาไทยจะท าการส่งสารโฆษณาโดยการหาความเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย โดย
ใช้หลักวิธีการเดาผู้ชมจนได้แนวทางที่คิดว่าผู้ชมจริงจะยอมรับในการน าเสนอโฆษณา   รวมถึง
จะต้องสร้างความรู้สึกในเชิงบวกต่อข้อเสนอขายในลักษณะที่เป็นการแก้ปัญหาให้ผู้ชม 
 แนวคิดในการสร้างสรรค์งานโฆษณามีที่มาจาก 3 แหล่งคือ 1. จากคุณลักษณะของสินค้า 
(Product Characteristics) 2. จากเจ้าของสินค้า (Advertiser) และ 3. จากกลุ่มเป้าหมาย (Target 
Audience) ซึ่งอาศัยการสังเกต และประสบการณ์ของนักครีเอทีฟงานโฆษณาในการตีความจนได้
ข้อสรุปเป็นแนวคิดในการน าเสนอที่จะสามารถดึงดูดความ สนใจของผู้ชมได้  นักครีเอทีฟงาน
โฆษณามีวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าโดยใช้การเข้าอกเข้าใจ 
(Empathy)  จนสามารถแทนความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายได้ และวิธีการสื่อสารน้ีแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างนักครีเอทีฟและกลุ่มเป้าหมายในการหาจุดเชื่อมโยงที่อาจจะใกล้  หรืออยู่ไกล 
                  ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของนักครีเอทีฟในประเทศไทยใน
การพัฒนางานสู่เวทีโฆษณาโลกมี  3 ปัจจัยคือ 1. แนวความคิดหรือมุมมองในการน าเสนอของ
โฆษณาค่อนข้างจะย่ าอยู่กับที่ 2. ยังไม่มีความโดดเด่นเพีย งพอต้องมีความคิดแบบนอกกรอบ 3. 
ต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลมากขึ้นหรือเปิดรับประสบการณ์และมีมุมมองใหม่ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดในการสื่อสารการตลาด 4. ต้องค านึงถึงการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้มีคุณภาพและ
ตระหนักถึงรูปแบบของสารโฆษณาว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเผยแพร่สารโฆษณาไปยังผู้บริโภค
เป้าหมาย เพราะโฆษณาจะบรรจุด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas) เพื่อกระตุ้นจูงใจให้กลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายเกิดความสนใจ  อยากรู้อยากเห็น จนถึงขั้นเกิดความต้องการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการ ดังนั้นโฆษณาจึงจ าเป็นต้องได้รับการสร้างสรรค์อย่างดี 
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     การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างคือนักครีเอทีฟโฆษณาจ านวน 6 ท่านที่ได้รับ
รางวัลจากเทศกาลประกวดงานโฆษณาเมืองคานส์และเป็นที่รู้จักในวงการโฆษณา ประกอบกับเป็น
การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษา
คร้ังต่อไป  ควรจะศึกษากลุ่มตัวอย่างนักโฆษณารุ่นใหม่เพื่อให้ผลการศึกษามีความหลากหลายและ
คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น  รวมถึงควรท าการวิจัยศึกษาในสื่อโฆษณาประเภทอ่ืนๆ นอกจากสื่อโฆษณา
ทางโทรทัศน์เพราะสื่อโฆษณาแต่ละสื่อ นั้นมีคุณสมบัติและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันจะช่ว ยให้เข้าใจ
ถึงกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่ออ่ืนๆ ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะสื่อใหม่ๆ อย่างเช่นสื่อโฆษณา
ทางวิทยุ  สื่อโฆษณาโรงภาพยนต์  และสื่อทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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ABSTRCT 
 

 Thesis title advertising creativity process analysis of Thai advertising creative 
personnel  is an qualitative attitude research. It’s aim to study the process of creativity advertising 
concept  criteria’s of creative thinking of advertiser and the developing of the concept.  

 Data collecting process is using case study of advertising issue collected for 6 cases as 
follows : 

 1.  Facial  foam  smooth  E  Ad-film / Love  Story  series 
 2.  Thai  Insurance  Ad-film  series / young  Lad / Father’s  Angle  
 3.  Ford  motor’s  pick-up  truck  Ad-film  series / King  Kong 
 4.  Muang  Thai  Insurance  company  Ad-film  ATM  series 
 5.  Thai  help  Thai  Ad-film  of  power  save  series  /  Jada 
 6.  Coffee  drink  Ad-film  of  Black – up  Brand / Newspaper  dealer boss. 
 And using intensive interview the advertising tycoon for 6 persons such as : Mrs. Jureephorn  

Taidamrong, Mr. Korn Thepintrapitak, Mr. Vichien Tongsuksiri, Mr. Siriphan Pramoke, Ms. Vipharal 
Nontanonchai  and Mr. Ruaeng  Chai  Prompichan.  

 
 Finding of the study  

 We found that there are 6 processes of creative activities of advertising which are  
together  relatively  interactive  as  follows : 
 1.  Data  Collecting  and  analysis  process. 
 2.  Advertising  strategy  planning 
 3.  Determination  of  action  plan  and  decision  making  process  
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 4.  Production  of  advertising  matter  and  testing  before  action 
 5.  Implementation  of  advertising  plan 
 6.  Monitoring  and  evaluation  
 The  process  of  creative  thinking  of  Thai  advertisers  are  mostly  self-communication. 
Firstly,  analyze  target  group’s  behavior  still having  conclusion. Set-up  advertising  model  represent  
group  concerned  behavior  or  individual  image  of  your  own  or  other.  This  can  approach  ideal  
target  group  then  self-communication  will  be  finished.  
 Thai  advertising  creative  usually  approach  target-group  by using  amazing  strategy  
called  “Hook’s”  which  have  2  strategies   
 1.  Up - turn  strategy   
 2.  Compelling  strategy 

 
 Up-turn  strategy  is  more  effective  than  compelling  strategy.   

 Secondly, advertising presentation of both strategy are difference in action ; Mostly,  
the matter are entertainment make understanding fascinating, humor contrasting and making  
situation  for  surprising  etc.  
 Thai  advertisers  are  likely  communicate  the  target-group  by  linking  the  product  
direct to consumer. They make guess the target group behavior their taste of consume and  
building  positively  demand  for  the  product.  
 The concept of negative advertising derived from 3 sources, first product  characteristics,  
second advertiser and third target-audience which developed by creative advertising personnel  
who have experiences  in  the  field  and  their  notification.  
 Target-audience has been communicated with advertiser by using empathy feeling  
that can  be  represented  the  need  of  concerned  product.  
 This method are being connected advertiser with target-audience by mean of co-
ordination closely or  apart.  
 Criteria’s  effected  creating  creative  advertising  personnel  in Thailand  which  
have  been  developed  worldwide  of  advertising  are  3  aspects  as  follows :  
 1.  Static  concept  of  creative  advertising.  
 2.  There  is  no  up – turn  thinking  dominantly  enough  to  change.  
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 3.  Developing  view  of  thought  to  expand  horizon  and  new  idea  of  almost  business  
communication.  
 4.  To realize the creative thinking the quality of advertising including matter of  
communication influence upon target audience. Because creative ideas stimulate and persuade  
target audience’s be havior that lead to decision making whether to buy the product of service or  
not. So  that  advertising  matter  should  be  well  prepared  and  created.   
 This research being conducted and study for 6 advertising creative personnel who  
had been received a prize of can advertising festival including the study of advertising matter of  
TV advertising AD. In  interne, the study should emphasized on the topic of Advertising AD of  
new generation of other means of advertising media that will be helpful to understand limitation  
and variety of media such as radio,  movie - AD and Internet etc.  
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