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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการสื่อสารก้าวสู่สื่อดิจิทัลท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้า
กับยุคสื่อที่ เปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์
โฆษณาในสื่อดิจิทัล เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางในการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อ
ดิจิทัล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในการคิดสร้างสรรค์งานใน
สื่อดิจิทัล จ านวน 18 ท่าน  
 ผลการศึกษาพบว่า วิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลมีที่มาของความคิดสร้างสรรค์
เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสารและประสบการณ์ โดยให้ความส าคัญไปที่กลุ่มเป้ าหมายและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความสามารถทางสติปัญญาและ
ความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สึก โดยแบ่งประเภทของความคิดสร้างสรรค์จากแนวคิด
และต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ ทางด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลพบว่าขั้นตอน
การคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทราบข้อมูลพ้ืนฐาน การคิดแนวคิดหลัก การ
ออกเทคนิคความคิดควบคู่ไปกับรูปแบบการน าเสนอ และการสะท้อนความคิด อีกทั้งวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลพบว่า ปัจจัยทางด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านนโยบาย และด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนัก
สร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

ค าส าคัญ:  ความคิดสร้างสรรค์, สื่อดิจิทัล, โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-

หารศาสตร์ 
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Abstract 

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.   

 
Keyword: Creativity, Digital Media, Advertising in Digital Media 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างมาก โดยมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
สามารถรับส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้การติดต่อสื่ อสารของมนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
สะดวก และกว้างขวาง เราอาจเรียกได้ว่า การสื่อสารได้ก้าวสู่ "ยุคสื่อดิจิทัล" อย่างแท้จริง(Richard 
Smith, 2013) การก้าวหน้าของเครื่องมือการสื่อสารท าให้สื่อไม่ใช่ผู้ควบคุมผู้รับสื่ออีกต่อไป แต่
เป็นสื่อเองที่ต้องปรับเข้าหาผู้รับสื่อมากขึ้น โดยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นที่ต้องการของผู้รับสื่อ 
เพ่ือให้ตัวเองอยู่รอดในสื่อดิจิทัล (Nick Morgan, 2013) 
 สื่อดิจิทัลยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญทางวัฒนธรรม
ความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายตลอดจนการมีทางเลือกท่ีมากมายมหาศาลและสื่อดิจิทัล
ยุคใหม่ที่ผลิตโดยคนทั่วไปจะกลายเป็นพลังที่ส าคัญที่สุดของอุตสาหกรรมสื่อในยุคหน้านัก
สร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทัล เมื่อสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้
เกิดผลกระทบโดยตรงกับการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องค านึงถึงเป็นประการ
แรก ๆ เพ่ือให้สามารถท าการสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและรู้จักวิธีการเข้าถึงที่ถูกวิธี 
(เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์, 2549)ซึ่งจุดนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อรูปแบบการท าการตลาดในงานโฆษณา  
 การเข้าสู่สื่อดิจิทัลนี้ สารที่นักสื่อสารส่งออกไปสามารถแปลความหมายออกไปได้หลาย
แบบ เนื่องจากผู้รับสารแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทั้งหมด และตีความหมายตาม
ประสบการณ์หรือในความเข้าใจของตนเอง อีกทั้งผู้รับสารยังสามารถโต้ตอบเนื้อหาหรือแสดง
ความคิดเห็นได้ในหลายแง่มุมดังที่เรียกได้ว่าเป็น Prosumer ซึ่งบางครั้งอาจจะท าให้การสื่อสาร
เปลี่ยนแปลงไปในอีกทางหนึ่ง ด้วยพฤติกรรมของ Prosumer ท าให้สื่อดิจิทัลเพ่ิมโอกาสและขีด
ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว (ทันที) และสามารถ
เข้าถึงผู้รับได้ส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งนั่นเท่ากับว่า นักสื่อสารจะต้องจัดกลุ่ม จัดล าดับ และประเภทของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบคอบ เพ่ือสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการน าเสนอให้ชัดเจนและเหมาะสม 
(Vineet Kaul, 2012) แต่ด้วยธรรมชาติที่เปลี่ยนไปของทั้งเทคโนโลยี ช่องทางการสื่อสาร และ
พฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับโฆษณาที่หลีกหนีไม่ได้ เช่น ลูกค้า ตัว
สินค้า เวลา เงินทุน ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกของตัวนักสร้างสรรค์โฆษณาเอง ที่ส่งผลกระทบให้มี
ข้อจ ากัดทางความคิด จึงท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถท าการ
สื่อสารไปยังผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและรู้จักวิธีการเข้าถึงท่ีถูกวิธี (คงเดช กี่สุขพันธ์, 2557) 

ทางด้านงานวิจัยส่วนมากที่ผ่านมา จะศึกษากรณีเดียวกันเพียงแต่ช่องทางการสื่อสาร
แตกต่างกันออกไปซึ่งจะเน้นอยู่แค่บนสื่อดั้งเดิมเท่านั้น โดยยังไม่ได้ค านึงถึงสื่อยุคดิจิทัลที่ก าลังจะ
เข้ามามีบทบาทการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่อวงการสื่อสารโฆษณา ดังนั้นจึงสนใจท าเรื่อง "แนว
ทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล" ว่าวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณากระบวนการคิดมีการ
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ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด และปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล เพ่ือให้
ตอบรับกับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสรา้งสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

ปัญหาในการวิจัย 
1. วิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลเป็นอย่างไร 
2. กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลเป็นอย่างไร 
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลเป็นอย่างไร 

วิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยโดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ

สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview)จากนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลรวมทั้งสิ้น 18 ท่าน
โดยมีต าแหน่ง Executive Creative Director / Associated Creative Director / Creative 
Director จ านวน 6 ท่าน ต าแหน่ง Creative Group Head / Senior Copy Writer / Senior 
Art Director จ านวน 6 ท่าน และต าแหน่ง Copy Writer / Art Director / Junior Copy 
Writer / Junior Art Director จ านวน 6 ท่าน  

ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูลเป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้าน
คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กล่าวคือถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2554) เพ่ือพิจารณาภาพรวมแนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล  

กระบวนการและวิธีการวิเคราะห์จะด าเนินตามกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ เทคนิคการจ าแนกและจัดระบบข้อมูลเป็นการจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกเป็นประเด็น 
ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงน าประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็น
ประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย (Categories)(เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์, 2553) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกจะท าให้ทราบถึงแนวคิดในหลากหลายแง่มุมของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ อีก
ทั้งยังสามารถทราบถึงแนวทางการคิดสร้างสรรค์โดยผ่านประสบการณ์การท างานของนักสร้างสรรค์
โฆษณาอย่างแท้จริง โดยน าเสนอผลผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
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ตอนที่ 1  วิธีคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
ตอนที่ 2  กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล  
ตอนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อ

ดิจิทัล 

ตอนที่ 1  วิธีคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
1.1 ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ จากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์แบ่งการเกิดความคิด

ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
1. ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสาร โดยผู้ให้สัมภาษณ์ 10 ใน 18 

คน เห็นว่านักสร้างสรรค์โฆษณาต้องเข้าใจในข้อมูลทุกอย่างเพ่ือน าไปต่อยอดความคิดในงาน
โฆษณา ให้ตอบโจทย์และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งตรงกับชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 
(2546) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์จะช่วยในการในสื่อสารโฆษณาหรือบอกวัตถุประสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์เป็นประเด็นส าคัญในการคิดตอบโจทย์การ
สื่อสารดังนี้ 

• ประเด็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้สัมภาษณ์ 5 ใน 10 คน เห็นว่าต้องทราบความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคจะแบ่งจากพฤติกรรมนิยมที่กลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ให้ความ
สนใจ ท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาไม่สามารถทราบได้เลยว่า กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเป็น
ใคร ทราบแต่เพียงคนเหล่านั้นชอบหรือสนใจสิ่งใดซึ่งตรงกับ Wells, Burnett & 
Moriarty (2000) ที่ว่าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นเรื่องของการคิดที่อยู่บน
หลักการและเหตุผล เป็นความพยายามของนักโฆษณาในการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่
สามารถสื่อสารออกมาได้ถูกต้อง 

• ประเด็นผลิตภัณฑ์ ผู้ให้สัมภาษณ์อีก 5 ใน 10 คน ต้องเข้าใจถึงผลิตถัณฑ์ที่จะท าการ
สื่อสาร เพ่ือดึงจุดเด่นผลิตภัณฑ์เป็นฐานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับผลวิจัย
ของพรรณเจริญ วนแสงสกุล (2539)ที่ว่านักสร้างสรรค์โฆษณาใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์
เป็นตัวก าหนดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ภูมิหลังทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ 

2. ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ 8 ใน 18 คน เห็น
ว่าขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ที่หลากหลาย 
พร้อมน าออกมาใช้ประกอบเป็นความคิดที่จะสามารถผูกเรื่องราวต่าง ๆ ให้เกิดเป็นความคิดใหม่ที่
สร้างสรรค์ได้ซึ่งตรงกับ Wallach and Kogan(1965) ที่ว่าความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถ
คิดสิ่งที่ต่อเนื่องสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ คือ เมื่อระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นจะเป็นสะพานช่วยเชื่อมโยงให้
ระลึกถึงสื่งอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กันต่อไปเรื่อย ๆ 
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จากการสรุปผลที่มาของความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
สามารถสรุปเป็นแบบจ าลอง ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1.1  ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

1.2 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  เป็นหลักพ้ืนฐานของความคิดที่ควร
ประกอบด้วยหลักต่าง ๆโดยจากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์แบ่งความสามารถของนักสร้างสรรค์
โฆษณาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. ความสามารถทางสติปัญญา โดยผู้ให้สัมภาษณ์ 14 ใน 18 คน เห็นว่า
ความสามารถทางสติปัญญาท าให้ความคิดแปลกใหม่ การท างานของสมองจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การพลิกแพลงและเกิดการคล่องทางความคิด โดยจะสามารถปรับให้ความคิดลงตัวกับหลาย ๆ สื่อ 
ซึ่งตรงตามหลักของ De Bono (1994) ที่ว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีความยืดหยุ่น โดย
สามารถคิดนอกกรอบเพ่ือเปลี่ยนมุมมองได้เรื่อย ๆ 

2. ความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สึก โดยผู้ให้สัมภาษณ์ 4 ใน 18 คน เห็น
ว่าความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สึกจะช่วยให้เกิดความริเริ่มที่จะค้นคว้าหาข้อมูลและ
ความอยากรู้อยากเห็น หรือความกล้าเสี่ยงจะส่งผลให้สามารถประยุกต์ความคิดกับงานโฆษณา
ได้มากยิ่งขึ้นตรงกับหลักของ Guilford (1967) ที่ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของ
สมองที่คิดหลายทาง หลายแง่มุม คิดกว้างไกลให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ 

1.3 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ จากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์แบ่งตามหลักการ
ค านึงถึงแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 2 แหล่ง 

1. ประเภทความคิดขึ้นอยู่กับแนวคิด โดยผู้ให้สัมภาษณ์ 11 ใน 18 คน เห็นว่านัก
สร้างสรรค์โฆษณาจะทราบว่าควรท าอย่างไรกับแนวคิด ว่าเหมาะกับสื่อใดหรือรูปแบบการน าเสนอ
แบบไหนซึ่งอาจสอดคล้องกับทฤษฎีประเภทความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ประเภทก็เป็นได้ เพราะ
ความคิดในแต่ละประเภทต้องดูจากตัวของนักสร้างสรรค์โฆษณาที่มองการสื่อสารเป็นแบบใดกับ
แนวคิดท่ีคิดข้ึนมาเพ่ือตอบโจทย์ทางการสื่อสาร  

ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ 

ประสบการณ์ โจทย์ทางการสื่อสาร 

กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ 
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2. ประเภทความคิดขึ้นอยู่กับต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ 7 ใน 18 
คน เห็นว่าประเภทขึ้นอยู่สถานการ์ของตลาดของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ว่ามีทิศทางไปในทางใด ต้อง
มองให้ออกว่าควรจะด าเนินการสื่อสารแบบเดิมหรือต้องปรับเปลี่ยนการสื่อสารแบบใหม่ เพ่ือให้
ตอบวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารซึ่งสอดคล้องกับ Wells, Burnett & Moriarty (2000) ที่ว่าการ
คิดสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสื่อสารออกมาได้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้รับสารใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ตอนที่ 2  กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณา ในสื่อดิจิทัล  
ก าหนดกระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่ อดิจิทัลไว้ 4 

ขั้นตอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2.1  กระบวนคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

1. การทราบข้อมูลพื้นฐาน จากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่า ต้องเข้าใจ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลคู่แข่ง พฤติกรรมผู้บริโภค หรือปัญหาการสื่อสารที่ผ่านมา รวมไปถึง
วัตถุประสงค์การสื่อสาร ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทราบถึงปัญหาและประเด็นต่าง ๆ 

ตรงกับ Bovee, Thill, and Wood (1995) ที่ว่าการรวบรวมปัญหาที่เกิดจากข้อมูลต่าง ๆ 
จะท าให้เห็นประเด็นอย่างชัดเจน เพ่ือที่จะได้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างของปัญหาก่อนที่จะมีการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการสร้างสรรค์โฆษณา ของผลิตภัณฑ์และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไตรสิทธิ์ อา
รีย์วงศ์  (2552)  ว่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงลักษณะนิสัยของประชาชนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ช่วยให้โฆษณาไทยประสบความส าเร็จ แสดงให้เห็นว่าจ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เหล่านี้ 
เพ่ือให้นักสร้างสรรค์โฆษณาเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหา และน าไปสู่การคิดที่ตรงประเด็นในที่สุด 

ด้านผลิตภัณฑ ์

กลุ่มเป้าหมาย 

การท างานของสื่อดิจิทัล 

1. การทราบข้อมูลพืน้ฐาน 

2. การคิดแนวคิดหลัก 

3. การออกเทคนิคความคิด 

4. การสะท้อนความคิด 
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2. การคิดแนวคิดหลัก จากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อทราบข้อมูลต่าง 
ๆ แล้ว จะท าให้ทราบประเด็นของปัญหา เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นแนวคิดหลัก โดยจะไม่ลง
รายละเอียดเหล่านั้นว่าจะสื่อสารแบบใด แต่จะเจาะจงแนวคิดว่าสื่อสารอะไร  

ตรงกับกระบวนการคิดของ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2546) ขั้นตอนการสร้างแนวคิด ที่ว่า
เมื่อทราบปัญหาทั้งหมดแล้วน ามาพัฒนาเป็นแนวคิด เพ่ือหาทางเลือกของปัญหาและตรงกับผลวิจัย
ของภัทรดนัย อินทรพงษ์นุวัฒน์ (2542) ที่ว่าเครื่องดื่มประเภทโคล่าได้วางต าแหน่งทางการตลาด
จากแนวคิดหลัก 

3. การออกเทคนิคความคิด จากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าการแตก
ความคิดให้ได้มากที่สุดเป็นการหาทางเลือกของความคิด ควบคู่ไปกับการคิดหาเทคนิควิธีการ
น าเสนอความคิดนั้น เพ่ือจะได้พัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบของแนวคิดที่จะน าเสนอออกไป เพ่ือใช้
เทคนิคนั้นให้ท าหน้าที่ของตัวมันเอง  

ตรงกับหลักกระบวนการคิดของ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2546) ขั้นตอนการระดมสมองและ
การบ่มเพาะ ที่ว่าระดมความคิดของสมองต่าง ๆ ออกมาให้ได้มากที่สุด เพ่ือเข้ามาประยุกต์ใช้กับ
การแก้ปัญหาและความคิดจะถูกเลือกมาใช้วิธีการพัฒนารูปแบบแนวคิดแต่ละแนวคิด และ
สอดคล้องกับทฤษฎีการคิดขั้นตอนความคิดกระจ่างชัดของ วอลลาส (1965) ที่ว่าความคิดได้ผ่านการ
เรียบเรียงและเชื่อโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกับวิธีการ เพ่ือเกิดความกระจ่างชัดและมโนทัศน์ของ
ความคิด  

•  เข้าใจหลักการท างานของสื่อดิจิทัล แนวคิดจะถูกน ามาพัฒนาควบคู่กับรูปแบบ
การน าเสนอว่าจะใช้เทคนิควิธีการแบบใด ซึ่งรูปแบบการน าเสนอบนสื่อดิจิทัลมีอยู่มากมายและท า
หน้าที่แตกต่างกัน  จึงต้องอาศัยจุดเด่นของสื่อเพ่ือให้งานโฆษณาน่าสนใจซึ่งตรงกับ ชูศักดิ์ เดช
เกรียงไกรกุล (2555) ที่ว่าช่องทางการเชื่อมต่อของการท าการตลาดที่เพ่ิมมากขึ้นสามารถใช้
ประโยชน์จากสื่อให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่งานโฆษณา  

สอดคล้องกับบทความของ Sookie Shuen (2012) ที่ว่าช่องทางต่าง ๆ ของสื่อดิจิทัล
จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าให้ดูน่าเชื่อถือและจับต้องได้ โดยจะต้องสามารถสร้างแรงบันดาล
ใจและอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค และสอดคล้องกับผลวิจัยของสิรินภา เจริญศิริ (2543) 
ที่ว่าสินค้าประเภทเดียวกันน าเสนอในรูปแบบที่ต่างกันย่อมสามารถเรียกร้องความสนใจได้ต่างกัน 

4. การสะท้อนแนวคิด จากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าความคิดในยุคดิจิทัล
ต้องสามารถขยายไปเป็นงานสื่อสารทางด้านต่าง ๆ ได้ในวงกว้าง โดยประยุกต์ใช้กับเทคนิคการ
น าเสนอภายใต้สื่อต่าง ๆ ซึ่งงานโฆษณาบนสื่อดิจิทัลจะมีตัวเลขเป็นตัวการันตีมูลค่าทางความคิด
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยตรงกับหลักกระบวนการคิดของ พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต 
(2546) ขั้นตอนการให้ออกความคิด เป็นขั้นตอนของการกลับเข้ามาเพ่ือเลือกความคิดที่ส าคัญ 
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• การสะท้อนความคิดด้านผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในแบ
รนด์ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาและ
ติดตามซื้อใช้สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

• การสะท้อนความคิดด้านกลุ่มเป้าหมาย ท าให้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยท าให้โฆษณาไม่รู้สึกถูกยัดเยียดจนเกินไป แนวคิดจึงต้องสอดคล้องพฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยเป็นการมองความต้องการที่แท้จริงโดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Jerome Jeweler 
(1985) ที่ว่ากระบวนการคิดที่แข็งแรงและดีที่สุดของสินค้าหรือบริการต้องสามารถสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ภัทรภร เสนไกรกุล (2551) ที่พบว่าผู้บริโภครุ่นใหม่มี
แรงจูงใจใช้สื่อรูปแบบใหม่มากกว่าสื่อดั้งเดิม ส่งผลให้ผู้บริโภครุ่นใหม่เปิดรับสื่อรูปแบบใหม่มากขึ้น  

 

ตอนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณา 

เพ่ือสามารถทราบปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล ซึ่งตรงกับบทความของ 
Amanda Dcosta (2011) ที่ว่าเครื่องมือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะท าให้ทราบถึงผลกระทบ
ที่นอกเหนือการควบคุมและมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานโดยแบ่งปัจจัยไว้ 4 ด้าน “SEPT” ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.1   ปัจจัยที่มีผลต่อคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
1. ปัจจัยทางสังคม (Social - S) จากผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าปัจจัยทาง

สังคมเป็นปัจจัยล าดับแรกท่ีมีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากความคิดเห็นของลูกค้าจะ
ค านึงถึงส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าความคิดสร้างสรรค์บนสื่อโฆษณา ท าให้กลายเป็นความคิดที่
ครอบคลุมแต่เพียงการตลาดเท่านั้น งานโฆษณาจึงไม่สามารถเล่นกับความคิดได้ไม่เต็มที่ ยิ่ง
ปัจจุบันผู้บริโภคบนสื่อดิจิทัลมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับ John Lovett and  

ความคิดสร้างสรรค์ 

ของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางนโยบาย ปัจจัยทางเทคโนโลย ี

ทุนการผลติ เวลา ลูกค้า 
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Jeremiah  Owyang (2010) ที่ว่าผู้บริโภคเริ่มที่จะมีการสร้างหรืออัพโหลดเนื้อหาที่เกี่ยวกับแบ
รนด์สินค้า เป็นบอกต่อผ่านการตอบสนองที่ผู้บริโภคสนใจ ลูกค้าจึงต้องระมัดระวังและการควมคุม
การสร้างสรรค์โฆษณาบนสื่อดิจิทัลให้รัดกุมที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในอนาคต 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic - E) เป็นปัจจัยล าดับที่สองที่มีผลกระทบต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยคิดว่างานบนสื่อดิจิทัลมักจะเปิดกว้างทางความคิด ท าให้การผลิตชิ้นงาน
โฆษณาต้องปรับตามความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้น จากความคิดที่เป็นนามธรรมต้องท าให้กลายเป็ น
รูปธรรม ท าให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงจากสิ่งที่คิดไว้ อีกทั้งลูกค้ากันงบทุนการผลิตไว้ส าหรับ
งานโฆษณาบนสื่อหลักค่อนข้างมาก ท าให้เหลือทุนการผลิตมาสู่สื่อดิจิทัลไม่มากนัก เกิดเป็นข้อจ ากัด
ของนักสร้างสรรค์โฆษณาบนสื่อดิจิทัลที่จะต้องคิดงานบนทุนการผลิตที่จ ากัด  

3. ปัจจัยทางนโยบาย (Political- P) เป็นปัจจัยล าดับที่สามที่มีผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์เนื่องจากด้านนโยบายเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในทางกลับกันก็
เปรียบเสมือนโจทย์พ้ืนฐานที่ติดมากับการสื่อสาร ผลการวิจัยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่านัก
สร้างสรรค์โฆษณาจึงต้องคิดงานอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง เพ่ือสร้างมาตราฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

สอดคล้องกับโมเดล 3I ของ Philip Kotler, Hermawan Kartajaya and Iwan 
Setiawan (2010) ที่ประกอบด้วย Brand Identity, Brand Image, Brand Integrityเป็น
ตัวก าหนดแนวทางการสร้างสรรค์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ทางด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่งานโฆษณาต้อง
สามารถสื่อถึงได้เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น และการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้
ผู้บริโภคเข้าใจและนึกถึงแบรนด์นั้น ๆ อีกทั้งยังต้องสร้างมาตราฐานให้กับแบรนด์ให้เป็นไปตามที่
องค์กรก าหนดไว้  

4. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological - T) เป็นปัจจัยล าดับสุดท้ายที่มีผลกระทบ
ต่อความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากความคิดเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์จินตนาการได้อย่างไม่สิ้นสุด ท าให้
ความคิดถูกพัฒนาบนสมองของมนุษย์ตลอดเวลา จนบางทีเทคโนโลยีของสื่อโฆษณาพัฒนาตามไม่
ทันหรืออาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้ระบบสมบูรณ์เพ่ือให้ก้าวทันและรองรับความคิด
สร้างสรรค ์

ตรงกับแนวคิดของ รอฮีม ปรามาท(2554) ที่ว่าการโฆษณาผ่านระบบเครือข่าย 
จ าเป็นต้องมีมาตราฐานอินเทอร์เฟสที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการน าเสนอ และสอดคล้องกับ ริชาร์ด 
วัตสัน (2554) ที่ว่าผู้บริโภคในสื่อดิจิทัลต้องการความหลากหลาย อยากได้ในแบบที่ต้องการและ
ทันทีที่ต้องการ ท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องคิดเผื่อไปอีกก้าว เพื่อให้ตอบโจทย์ของผู้บริโภคท่ีมี
ความต้องการขณะนั้นทันที 
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จากการอภิปรายผลการวิจัย ที่มาของความคิดสร้างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิด
สร้างสรรค์โฆษณา และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อ
ดิจิทัล สามารถสรุปแนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล ได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.2  แบบจ าลองแนวทางการคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 
 จะเห็นได้ว่าที่มาความคิดสร้างสรรค์อาจจะเกิดจากโจทย์ทางการสื่อสารโฆษณาหรือ
ประสบการณ์ของนักสร้างสรรค์โฆษณา ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้นจะค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายและ
ผลิตภัณฑ์ในการสร้างแนวคิด  
 กลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์นับได้ว่าเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณา
บนสื่อดิจิทัลทราบถึงปัญหาทางการสื่อสาร น าไปสู่การการคิดแนวคิดหลักเพ่ือทราบประเด็นของ
ปัญหาที่จะแก้ไข และเม่ือทราบประเด็นของปัญหาก็จะออกเทคนิคความคิด โดยการคิดหารูปแบบ
วิธีการน าเสนอการสื่อสารควบคู่ไปกับการท างานของสื่อ เพ่ือให้รูปแบบแนวคิดนั้นสามารถท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพบนจุดเด่นของสื่อดิจิทัลแต่ละประเภท และตรวจสอบแนวคิดว่าสามารถ

ความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

ที่มาของความคิดสร้างสรรค ์

ประสบการณ ์โจทย์ทางการ

สื่อสาร 

กลุ่มเป้าหมา

ย 

ผลิตภณัฑ ์

ด้านผลิตภณัฑ ์

กลุ่มเป้าหมาย 

การท างานของสื่อดิจิทัล 

1. การทราบข้อมูลพื้นฐาน 

2. การคิดแนวคิดหลัก 

3. การออกเทคนิค

ความคิด 
4. การสะท้อนความคดิ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางนโยบาย ปัจจัยทาง

เทคโนโลย ี
ทุนการ

ผลิต 

เวลา ลูกค้า 
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สื่อสารไปได้ครอบคลุมถึงประเด็นของปัญหาหรือไม่ โดยต้องสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่
น่าเชื่อถือและยอมรับจากผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ท าให้รู้สึกว่า
เป็นการโฆษณาจนเกินไป ซึ่งขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัลล้วนเกิดจากองค์ประกอบ
ทางความคิดที่เกิดจากสติปัญญาหรือเกิดจากความสามารถทางด้านจิตใจและความรู้สึก โดยเมื่อ
ความคิดนั้นถูกปล่อยออกไปจะสามารถก าหนดประเภทของความคิดสร้างสรรค์นั้นได้ ว่าจะให้การ
สื่อสารโฆษณาเป็นไปในทิศทางใด  
 อีกท้ังปัจจัยภายนอกของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อความคิดของ
นักสร้างสรรค์โฆษณา อันดับแรกคือลูกค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีอ านาจตัดสินใจในงาน
โฆษณาที่ค านึงถึงส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ของงาน โดยนักสร้างสรรค์
จะต้องสามารถสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาในสื่อดิจิทัลบนทุนการผลิตที่จ ากัด และการท างานของ
สื่อดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาบนสื่อดิจิทัลต้องคิดงานให้ทัน
ต่อสถานการณ์เพ่ือที่จะสามารถสร้างและตอบกระแสบนสื่อได้ ประกอบกับข้อก าหนดของแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต้องวางภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภค
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเสมอ อีกทั้งตัวสื่อดิจิทัลที่ยังต้องพัฒนาให้ทันกับความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือที่จะสามารถรองรับความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นจริงได้ ล้วนเป็นการยากในการคิดสร้างสรรค์
โฆษณาบนสื่อดิจิทัลที่ยังมีข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ   

ข้อเสนอแนะจากการศึกษางานวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ที่มาของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสารและ
ประสบการณ์ ท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาควรทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมนิยมของ
กลุ่มเป้าหมายบนสื่อดิจิทัล เพ่ือสามารถสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้ง
นักสร้างสรรค์โฆษณาควรออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว แสวงหา
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่ในแค่ด้านการโฆษณา จะท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาสามารถเกิด
ความคิดท่ีจะน าสิ่งต่าง ๆ มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับงานโฆษณาในสื่อดิจิทัลได้ 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล เป็น
ความคิดท่ีจะต้องเกาะกระแสในขณะนั้น ท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาต้องติดตามข่าวสารและทราบ
ความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาใช้กับแนวคิดที่สามารถอิงกับกระแสความนิยมได้ 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า นักสร้างสรรค์โฆษณาจะต้องทราบการท างานของสื่อแต่ละชนิด
ว่ามีลักษณะการท างานแบบใด เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบของสื่อดิจิทัลที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้นักสร้างสรรค์โฆษณาควรมีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถ
เข้าใจการท างานและการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  
 4. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์โฆษณา
อันดับแรกคือลูกค้า ที่ให้ความส าคัญกับส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ ท าให้
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นักสร้างสรรค์โฆษณาควรค านึงถึงทัศนคติและความคิดของลูกค้า เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน โดยต้องตระหนักถึงประเด็นทางการตลาดที่ลูกค้าได้ก าหนดขอบเขตไว้ 
 5. จากผลการวิจับพบว่า การสะท้อนความคิดในสื่อดิจิทัลต้องสามารถขยายไปได้ในวง
กว้าง เนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารมีหลายช่องทางและสะดวกรวดเร็ว ท าให้จ าเป็นต้องสามารถท า
การสื่อสารออกไปได้ทันทีบนทุกสื่อ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ตลอดเวลา การคิด
สร้างสรรค์เนื้อหาจึงไม่ใช่การคิดแบบ Linear อีกต่อไป แต่จะต้องปรับวิธีการคิดให้เข้ากับการ
ท างานของทุกสื่อ และสามารถสื่อสารไปได้พร้อม ๆ กัน เป็นวิธีการคิดแบบ Non-linear เพ่ือ
สามารถสื่อสารได้รอบทิศทาง ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับรูปแบบการท างานของสื่อบนดิจิทัล 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือจะได้ทราบ
เป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ควรศึกษาทัศนคติของผู้รับสื่อในงานโฆษณาบนสื่อดิจิทัลในแต่ละประเภท เพ่ือทราบ
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่องานโฆษณาบนสื่อดิจิทัล 
 3. ควรศึกษาเก่ียวกับเก่ียวกับหลักการท างานของสื่อดิจิทัล เพ่ือทราบจุดเด่น จุดด้อยและ
ความเหมาะสมในการใช้งานของสื่อแต่ละประเภท เพื่อจะได้ทราบรูปแบบการน าเสนอหรือลูกเล่น
ที่เหมาะสมกับแนวคิด 
 4. ควรท าการวิเคราะห์เนื้อหาระหว่างตราสินค้าในสื่อที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการทราบ
การสื่อสารของตราสินค้าบนสื่อที่แตกต่างกัน โดยวิเคราะห์ลักษณะของเนื้อหาที่ประยุกต์ใช้ในแต่
ละสื่อ ว่ามีแนวทางการคิดหรือผลิตเนื้อหาจากหลักใด หรือยึดสิ่งใดเป็นแกนในการคิดต่อยอด
เนื้อหาเหล่านั้น 
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