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กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และ การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Execution) เป็ นปจั จัยส่วนหนึง่ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะทาข้อมูลหรือสารจากผูโ้ ฆษณาส่งต่อไปยังผูช้ มหรือผูร้ บั สาร โดย
อาศัยตัวกลางซึง่ เรียกว่า “โฆษณา (Advertising)” ทาให้ผคู้ ดิ และออกแบบงานโฆษณาจาเป็ นต้องกาหนดกลยุทธ์ หรือ
หาแนวทางทีม่ คี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด และวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ตลอดจนปจั จัยหรือตัว
แปรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผ่านขัน้ ตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณาทีป่ ระกอบด้วย 1. การทาความเข้าใจโจทย์
(Understand the Assignment) 2. การศึกษาหาข้อมูล (Begin Background Research) 3. การพัฒนากลยุทธ์ (Develop
Strategy) 4. การหาแนวความคิดสร้างสรรค์ (Search for Creative Concept) 5. การคิดหาวิธหี รือรูปแบบการนาเสนอ
(Figure Out The Execution Details) 6. การผลิตงานโฆษณา (Produce The Advertisement) เพือ่ ให้ได้งานสร้างสรรค์
ทีด่ จี งึ ต้องอาศัยปจั จัยทีน่ ามาพิจารณาเพือ่ กาหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา อาทิ เช่น 1. โฆษณาไปทาไม 2. ใคร
คือกลุ่มเป้าหมาย 3. ใช้จุดขายอะไร 4. จะให้การสนับสนุ นอย่างไร 5. บุคลิกภาพตราสินค้าเป็ นอย่างไร 6. โอกาสจากสือ่
เป็ นอย่างไร เมือ่ รูป้ จั จัยดังกล่าวแล้วก็สามารถทีจ่ ะคิดกลยุทธ์ทจี ่ ะนามาใช้ในการโฆษณาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดย
เลือกใช้วธิ ที ไี ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางจากวงการโฆษณา เช่น 1. The Generic Strategy 2. The Preemptive
Claim 3. The Unique Selling Point (USP) 4. The Brand Image Strategy 5. Product Positioning 6. The Resonance
Approach 7. Affective Strategy 8. Product Category Strategy 9. Head and Heart Strategy 10. The Selling
Promise
คาสาคญ: โฆษณา / กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา / การนาเสนอความคิดสร้างสรรค์
Abstract
Creative Strategy and Creative Executive are the important factors to convey and to deliver the
information or message from advertisers to target audiences with the medium called “Advertising”. The
advertising designers have to identify the strategy or the way which is coherent with marketing and
advertising purposes, including the other related factors. The advertising creative steps consist of 1.
Understand the Assignment, 2. Begin Background Research, 3. Develop Strategy, 4. Search for Creative
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Concept, 5. Figure Out The Execution Detail, and 6. Produce the Advertisement. In order to get the good
creative works, there are considered factors in identifying the advertising strategy as 1. Why do we
advertising?, 2. Who is the target group?, 3. What is the selling point? , 4. How should we support the selling
point?, 5. What is the brand personality?, and 6. What is the media opportunity?. These factors will lead to the
most effective advertising strategy and figure out the widely accepted advertising strategies as 1. The Generic
Strategy, 2. The Preemptive Claim, 3. The Unique Selling Point (USP), 4. The Brand Image Strategy, 5.
Product Positioning, 6. The Resonance Approach, 7. Affective Strategy, 8. Product Category Strategy, 9.
Head and Heart Strategy, and 10. The Selling Promise.
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โฆษณา (Advertising) นัน้ เป็ นสื่อสร้างสรรค์ซ่งึ เป็ นสื่อกลางในการส่งข้อมูลหรือสารจากผูโ้ ฆษณา ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย นักออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณาหรือทีเ่ ราเรียกว่า Creative นัน้ จะต้องถ่ายทอดข่าวสาร ข้อเท็จจริง
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ โดยอาศัยเทคนิค วิธกี าร และรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป เพื่อดึงดูด สร้าง
ความสนใจ สร้างทัศนคติท่ดี ตี ่อสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั เทคนิควิธกี ารนาเสนอทีด่ ี สามารถสร้างความเข้าใจ และสร้างการจดจาทีฝ่ งั แน่นในความทรงจาของผูบ้ ริโภค

ภาพประกอบ : แสดงตัวอย่างประกอบการโฆษณา (Advertising)

คิดและออกแบบอย่างไร โฆษณาจึงน่าสนใจ และประสบผลสาเร็จ ในสถานการณ์ปจั จุบนั ซึง่ เป็ นยุคของการทา
การตลาดแบบผสมผสาน หรือ IMC : Integrated Marketing Communication ยุคทีม่ สี อ่ื โฆษณาทีห่ ลากหลาย และ

เข้าถึงผูค้ นได้งา่ ย ไม่วา่ จะเป็ นสือ่ โทรทัศน์ ซึง่ เห็นเป็ นประจาทุกวันในฟรีทวี ี ในปจั จุบนั โฆษณาได้กลายเป็ นสือ่ บันเทิง
ทีค่ นอยากจะดูมากขึน้ และภาพยนตร์โฆษณาบางเรื่องกลายเป็ นสิง่ ทีค่ นนาไปพูดถึงด้วยความประทับใจไปทัวบ้
่ านทัว่
เมือง (Talk of the Town) สือ่ สิง่ พิมพ์ทม่ี คี วามสาคัญมากในการให้ขอ้ มูลข่าวสารได้หลากหลาย สามารถเข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้ทุกกลุม่ และสือ่ ออนไลน์ทเ่ี ข้าถึงทุกคนในบ้านเรือน หรือเมื่อเดินออกนอกบ้านก็จะพบกับป้ายโฆษณา
ตามทัง้ ถนน ซึ่ ง มีข นาดและรู ป แบบต่ า งๆ กัน ไป ตัง้ แต่ แ บบป้ ายธรรมดา ไปจนถึง จอภาพขนาดใหญ่ ท่ีฉ าย
ภาพเคลื่อนไหวสวยงามและสมจริง หรือในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ก็จะพบกับสือ่ ณ จุดขาย (P.O.P. :
Point of Purchase) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อชักจูง และโน้มน้าวให้เชื่อถือ และเลือกซือ้ สินค้าหรือบริการในทีส่ ดุ จากการ
ใช้ส่อื ที่เข้าถึงได้ง่าย และหลากหลาย ในปจั จุบนั ทาให้นักสร้างสรรค์งานโฆษณาต่างสรรหากลยุทธ์การสร้างสรรค์
โฆษณา (Creative Strategy) ให้เป็ นสื่อที่คนอยากดูมากขึ้น และเป็ นผลงานโฆษณาทีส่ ามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ : แสดงตัวอย่างประเภทสือ่ งานโฆษณารูปแบบต่างๆ ทีใ่ ช้ในปจั จุบนั

ดังนัน้ ในการสร้างสรรค์งานโฆษณานักออกแบบจึง ต้องมีการกาหนดกลยุทธ์หรือแนวทางที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด และวัตถุประสงค์ในงานโฆษณา งานโฆษณาทีด่ ตี อ้ งเป็ นงานทีส่ ามารถสือ่ สารข้อความไปถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ชดั เจน ด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่เคยมีใครทามาก่อนซึง่ จะทาให้ “โฆษณาเป็ นทีโ่ ดนใจผูช้ ม” การทาโฆษณา ให้
ประสบผลสาเร็จเป็ นทีย่ อมรับได้นนั ้ ต้องอาศัยความโดดเด่น แตกต่างจากผูอ้ ่ื น ปจั จัยทีจ่ ะทาให้โฆษณาสัมฤทธิ ์ผลนัน้
ประกอบด้วยกระบวนการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์งานโฆษณาต้องทาการเขียน ออกแบบ ผลิต และการจัดการต่างๆ

ทัง้ นี้นักสร้างสรรค์งานโฆษณาจะต้องเป็ นผู้ท่มี คี วามอยากรู้ อยากเห็น ความรูส้ กึ มีส่ว นร่วมและสัญชาตญาณ ในการ
สร้างสรรค์งานโดยจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้มากทีส่ ดุ
Moriarty (1991) ได้สรุปการสร้างสรรค์งานโฆษณาประกอบด้วยขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. การทาความเข้าใจโจทย์ (Understand the Assignment) ผูส้ ร้างสรรค์งานโฆษณามีบทบาททีส่ าคัญ 2
ประการ คือ การเขียนคาโฆษณา และภาพประกอบ (Copywriting and Art Direction) เนื่องจากการสร้างสรรค์งาน
โฆษณา มีการแข่งขันทีร่ ุนแรงมาก ดังนัน้ การทาความเข้าใจในงานทีไ่ ด้รบั มาจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างสรรค์งาน
ขัน้ ต่อไป เพือ่ ให้ได้มาซึง่ งานตามความต้องการของลูกค้าหรือบริษทั ผูว้ า่ จ้าง
2. การศึกษาหาข้อมูล (Begin Background Research) การหาข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นในการสร้างสรรค์
งาน ตามความต้องการของกลุม่ เป้าหมายทราบถึงความแตกต่างของสินค้า 2 ยีห่ อ้ ทาไมผูบ้ ริโภคจึงเลือกแบบนี้ และยิง่
มีขอ้ มูลประกอบมากเท่าไรก็จะช่วยให้สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ได้เป็ นรูปธรรมมากขึน้

ภาพประกอบ : แสดงถึงการข้อมูล ข่าวสาร เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์

การหาข้อมูลสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การอ่านงานวิจยั นิตยสาร บทความรายงานประจาปี บทสัมภาษณ์ หรือ
อาจจะสัมภาษณ์ในลักษณะต่างๆ การฟงั วิทยุ ดูโทรทัศน์ การทดลองใช้ การสังเกตผูบ้ ริโภคในร้านค้า หรือสังเกตการใช้
สินค้าของผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ

- ตลาด เพื่อให้ทราบสถานการณ์การแข่งขัน คู่แข่งทางตรง คู่แข่งทางอ้อม และภาพลักษณ์ของตัวสินค้า ใน
ตลาดว่าเป็ นอย่างไร

ภาพประกอบ : แสดงสินค้าทีเ่ ป็ นคูแ่ ข่งในวงการน้ าดาตลอดกาลอย่างเช่น โค้ก และ เป๊ปซี่
- บริษทั หรือสินค้า ต้องรูจ้ กั บริษทั และความเป็ นมา ยอดขายทีต่ งั ้ เป้าไว้ การตัง้ ราคาและกาไรของบริษทั
ลักษณะการกระจายสินค้า ภาพลักษณ์ของบริษทั ในสายตาของผู้บริโภค คุณสมบัตหิ รือลักษณะของสินค้าที่สามารถ
นามาใช้เป็ นจุดเด่นในการโฆษณา
- ผู้บริโภค ต้องพยายามศึกษาเกี่ยวกับผู้มแี นวโน้ มที่จะเป็ นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยจะต้องหาข้อมูลของ
ลูกค้า โดยรวมเพื่อทีจ่ ะหากลุ่มทีจ่ ะซื้อหรือใช้สนิ ค้า ผูใ้ ช้สนิ ค้า คู่แข่ง ผูไ้ ม่ใช้สนิ ค้า ซึ่งจะเป็ นต้องศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ แต่ลกั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ยงั ไม่เพียงพอ

จะต้องศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic Characteristics) ด้วย ได้แก่
บุคลิกภาพ ความคิดเห็น ความสนใจและรูปแบบการดาเนินชีวติ พฤติกรรมการบริโภค ปญั หาของผูบ้ ริโภค
3. การพฒนากลยุทธ์ (Develop Strategy) การโฆษณาเป็ นการสือ่ สารทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อให้มผี ลต่อผูร้ บั
สาร จึงต้องมีการให้ความสาคัญกับกลุม่ เป้าหมาย สิง่ ทีจ่ ะพูดหรือภาพทีจ่ ะสือ่ จะต้องโน้มน้าวใจให้ได้
4. การหาแนวความคิ ดสร้างสรรค์ (Search for Creative Concept) ขัน้ ต่อไปคือการสร้างความคิด
เกีย่ วกับ การผลิตโฆษณา การหาแนวคิดหลัก ทีจ่ ะให้กลยุทธ์ทน่ี าเสนอเป็ นทีจ่ ดจาและดึงดูดความสนใจ

ภาพประกอบ : แสดงการค้นหาปญั หา แนวความคิด การสร้างสรรค์

5. การคิ ดหาวิ ธีหรือรูปแบบการนาเสนอ (Figure Out The Execution Details) การนาเสนอ ความคิด
สร้างสรรค์ (Execution) เป็ นกระบวนการสร้างสรรค์ในทุกรายละเอียดของงานโฆษณา ซึ่งเป็ นแนวทางในการนา
ความคิดหลักมานาเสนอให้เป็ นภาพทีช่ ดั เจนขึน้
6. การผลิ ตงานโฆษณา (Produce The Advertisement) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนการออกอากาศหรือการ
พิมพ์ ทีจ่ ะมีวธิ กี ารทางเทคนิคต่างๆ เช่น การพิมพ์ การถ่ายทา เป็ นต้น

ภาพประกอบ : แสดงขัน้ ตอนความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานโฆษณา
การวางแผนการทางานอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นปจั จัยสาคัญยิง่ ในการ
ที่นักสร้างสรรค์งานโฆษณาต้องให้ความสาคัญและพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อช่วยในการกาหนดเป้าหมายของการ
สร้างสรรค์งานโฆษณา ซึ่งจะนามาซึ่งการกาหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา และแนวทางในการนาเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาต่อไป

การกาหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) เป็ นเคล็ดลับทีน่ ามาใช้เป็ นจุดขายเพื่อ
สร้างจุดเด่นให้กบั สินค้า สร้างสรรค์โฆษณาทีด่ ซี ่งึ ตรงประเด็น ง่าย ชัดเจน และบรรลุวตั ถุประสงค์ในการสื่อสารไปสู่
กลุม่ เป้าหมาย จนสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้

ภาพประกอบ : แสดงการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็ นจุดขายในการสร้างสรรค์งาน

เสรี วงษ์มณฑา (2540)

ได้ให้ความเห็นถึงปจั จัยในการพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน

โฆษณา ดังนี้
1. ทาโฆษณาไปทาไม (Why do we advertising?) เพื่อกาหนดจุดมุง่ หมายของการโฆษณา (Purpose of
advertising) เป็ นการสร้างอารมณ์ต่างๆ (Mood) เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น อารมณ์อยาก
รับประทาน (Eating Mood) อารมณ์อยากเล่น (Playing Mood) อารมณ์อยากนอน (Sleeping Mood) เป็ นต้น สาเหตุท่ี
ต้องตอบด้วยกิรยิ านัน้ เพราะว่าคากิรยิ าจะเป็ นตัวกาหนดความพร้อมของอารมณ์ (Mood) ของการโฆษณา ให้ผบู้ ริโภค
มารับประทาน ขับรถ สนุสนาน ซักผ้า ฯลฯ เพราะหลักการของการโฆษณาจะต้องสร้างความพร้อมของอารมณ์ (Mood)
เพือ่ กระตุน้ ผูบ้ ริโภคให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ
2. ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who is the target group?) คาตอบของคาถามนี้ คือ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
(Target group) ในการโฆษณาจะต้องทราบว่าจะสื่อสารกับใครที่เป็ นผู้ รบั ข่าวสาร และต้องทราบถึงกลุ่มต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ผูซ้ อ้ื (Buyer) ผูม้ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ (Influencer) ผูใ้ ช้ (User) ผูม้ บี ทบาทใน
การให้โฆษณาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Gatekeeper) และผูต้ ดั สินใจให้ซอ้ื (Decision Maker) เพื่อให้สามารถสือ่ สารไป
ได้ตรงกับพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย

ภาพประกอบ : แสดงการหาเป้าหมายของการซือ้ ขายสินค้า
3. ใช้จุดขายอะไร (What is the selling point?) จุดขายด้านจิตวิทยาและกายภาพ ประกอบด้วย จุดเด่น
(Feature) และผลประโยชน์ (Benefit) ของสินค้า ในการโฆษณาจะต้องมุ่งขายผลประโยชน์ของสินค้า (Product’s
benefit) ให้กบั กลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่ขายจุดเด่นของสินค้า (Product’s feature) จุดเด่นของสินค้ามีไว้เพื่อสนับสนุ นจุด
ขายให้น่าเชื่อถือ ผลประโยชน์ของตัวสินค้า (Product’s benefit) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
3.1 จุดเด่นทีท่ าให้ทดั เทียมกับคู่แข่ง (Defensive benefit) เป็ นผลประโยชน์ซง่ึ ถ้าไม่มแี ล้วจะแพ้ค่แู ข่ง
แต่ถา้ มีแล้วจะทัดเทียมกับคูแ่ ข่ง
3.2 ผลประโยชน์พเิ ศษกว่าคูแ่ ข่งขัน (Extra benefit) เป็ นผลประโยชน์ทเ่ี หนือกว่าคู่แข่งขัน ซึง่ ทาให้ เรา
ชนะคูแ่ ข่งขันได้
3.3 ผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นลูกเล่น (Fringe benefit) เป็ นผลประโยชน์ทท่ี าให้เราชนะได้ชวคราวแต่
ั่
ไม่ถาวร
เพราะเป็ นเพียงความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ทีไ่ ม่ได้สาคัญอะไรมากนัก แต่อาจจะเป็ นลูกเล่นให้เราพูดคุยกับลูกค้าได้
4. จะให้การสนับสนุ นอย่างไร (How should we support the selling point?) คาตอบของคาถามนี้ คือ การ
สนับสนุ นด้วยข้อเท็จจริง ด้วยบริบท หรือลูกเล่นในการออกแบบโฆษณา ดังนัน้ จึงแบ่งการสนับสนุ นจุดขายได้เป็ น 3
ประเภท คือ
4.1 การสนับสนุนจุดขายให้น่าเชื่อถือด้วยข้อเท็จจริง (Factual support) ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าใจง่าย รับรู้
ได้รวดเร็ว เป็ นการโฆษณาแบบมุง่ ขาย (Hard sell) สามารถทาได้งา่ ย ชัดเจน ใช้งบประมาณไม่มาก แต่จะมีจุดอ่อนที่
คูแ่ ข่งขันสามารถทาตามได้งา่ ย
4.2 การสนับสนุ นให้น่าเชื่อถือด้วยบริบท (สิง่ ทีม่ อี ยูโ่ ดยรอบ) (Contextual support) การสนับสนุ นด้วย
บริบท อาจจะเป็ นการใช้สภาพแวดล้อมโยงเข้ามาหาสิง่ ทีเ่ ราต้องการ โฆษณาอย่างนี้จะมีความสวยงามขึน้ แต่จะยากต่อ
การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจุดขายทีเ่ รานามาขาย และสิง่ ทีจ่ ะนามาประกอบ

4.3 การสนับสนุ นจุดขายโดยใช้ลูกเล่นของการโฆษณา (Executional support) คือการใช้ภาพ หรือ
คาพูด ซึ่งเป็ นลูกเล่นของการโฆษณาสนับสนุ นจุดขายโดยไม่ตอ้ งอธิบาย เมื่อผูช้ มชมแล้วสามารถทราบได้ทนั ทีว่าจุด
ขายคืออะไร เป็ นสิง่ ทีท่ าได้ยากทีส่ ดุ มีภาพพจน์แรงทีส่ ดุ และเป็ นวิธที ท่ี าให้โฆษณาได้รบั รางวัลมากทีส่ ดุ
5. บุคลิกภาพตราสินค้าเป็ นอย่างไร (What is the brand personality) คาตอบของคาถามนี้กค็ อื การกาหนด
บุคลิกตราสินค้า คาว่าบุคลิกภาพตราสินค้า (Brand personality) เป็ นลักษณะของสินค้าทีท่ าให้ผบู้ ริโภค คาดหวังว่าจะ
ได้อะไรจากการใช้สนิ ค้า บุคลิกภาพตราสินค้าทีด่ ตี อ้ งมีลกั ษณะ 3 ประการครบถ้วน ดังนี้
5.1 เป็ นสิง่ ทีค่ งทน (Durable)
5.2 เป็ นบุคลิกภาพทีท่ ายหรือคาดหวังพฤติกรรมตอบสนองได้ (Predictable)
5.3 ความกลมกลืน (Coherent)

ภาพประกอบ : แสดงลักษณะหรือบุคลิกทีส่ าคัญในการสร้างตราสินค้า

6. โอกาสจากสือ่ เป็ นอย่างไร (What is the media opportunity?) การกาหนดโอกาสการเปิ ดรับข่าวสาร ซึง่
หมายถึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งทีส่ ภาพสมองและจิตใจของผูบ้ ริโภคจะเปิ ดรับข่าวสารได้ดที ส่ี ดุ โดยต้องใช้คาถามทีว่ า่
ทีไ่ หน (Where?) เมื่อใด (When?) และภายใต้สถานการณ์อะไร (Under what circumstances?) เช่น ช่วงเวลาดึกจะมี
โฆษณาบะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูปมาก เพราะสามารถรับประทานได้งา่ ย สะดวก

ภาพประกอบ : ตัวอย่างงานโฆษณาไทยประกันชีวติ ชุด Silence of Love
โฆษณาประกันชีวติ จะเข้าถึงผูช้ มทีม่ ลี กู แล้วได้มากกว่าผูท้ ย่ี งั ไม่มลี กู เพราะรูส้ กึ ว่าต้องรับผิดชอบชีวติ ของลูก
เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีน่ ักสร้างสรรค์งานโฆษณาต้องทราบว่าจะต้องสื่อในช่วงเวลาใด สมองของผูบ้ ริโภคจึงจะเปิ ดรับ ซึ่งการ
เปิดรับสิง่ ต่างๆ ก็ตอ้ งมีอารมณ์ (Mood) เพราะฉะนัน้ คนทาโฆษณาต้องเข้าใจอารมณ์ (Mood) ต่างๆ เหล่านี้อย่างเต็มที่
จึงจะสามารถวางแผนได้ดี
โฆษณาทีด่ ตี อ้ งตรงประเด็น ชัดเจน สามารถสือ่ สารไปสูก่ ลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน ดึงดูดความสนใจ
ของผูช้ ม กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาเป็ นการกาหนดแนวความคิดเพื่อให้งานโฆษณา เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึง่ มี
กลยุทธ์หรือแนวความคิดซึ่ง นักออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณาได้ยดึ ถือและพัฒนาเป็ นกลยุทธ์ต่างๆ ตามแบบฉบับ
แนวความคิดของนักโฆษณาทีม่ ชี ่อื เสียงของโลก ซึง่ แต่ละแนวความคิดนัน้ ก็มหี ลักการทีแ่ ตกต่างกัน โดยพอจะสรุปกล
ยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการโฆษณา ไว้ดงั นี้
1. The Generic Strategy เป็ นวิธที ไ่ี ม่บอกจุดเด่น หรือ ข้อได้เปรียบของสินค้าโดยไม่เปรียบเทียบ กับคู่แข่ง
จะบอกเพียงคุณสมบัติ หรือ ประโยชน์ของสินค้า เหมาะสาหรับสินค้าทีเ่ ป็ นผูน้ าตลาด หรือสินค้าทีม่ คี แู่ ข่งไม่กร่ี าย
2. The Preemptive Claim เป็ นการสร้างจุดเด่นให้กบั สินค้าโดยนาเสนอจุดทีแ่ ตกต่างจากคู่แข่ง ถึงแม้ ว่า
อาจจะดูเหมือนมีคุณสมบัตหิ รือประโยชน์เหมือนกัน แต่ขณะนัน้ ยังไม่มใี ครทาโฆษณา ให้ประเด็นนัน้ กลายเป็ นจุดเด่น
ของสินค้ามาก่อน เหมาะกับสินค้าในตลาดทีก่ าลังเติบโตและโฆษณา ของสินค้าคูแ่ ข่งยังไม่มากนัก
3. The Unique Selling Point (USP) มุง่ เน้นการเสนอขายทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ สินค้าทีใ่ ช้กลยุทธ์น้ีตอ้ งมี
ความแตกต่างทางกายภาพอย่างชัดเจนจากคู่แข่งในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นจุดเด่นที่สนิ ค้าอื่นไม่ม ี รูปแบบ
แนวความคิดนี้ได้รบั ความนิยม และยึดถือเป็ นหลักในการสร้างงานโฆษณาเป็ นอย่างมากในปจั จุบนั ซึง่ เขาได้เขียนไว้ใน
หนังสือชื่อ “Reality in Advertising” โดยกล่าวถึงลักษณะของ USP ว่าประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ
3.1 โฆษณาทุกชิน้ ต้องเสนอว่า “ผูบ้ ริโภคจะได้รบั ประโยชน์ตอบแทนเมื่อซือ้ สินค้า ” หรือเสนอในลักษณะ
ทีว่ า่ “จงซือ้ ผลิตภัณฑ์ นี้แล้วท่านจะได้ประโยชน์ตามทีบ่ อกไว้น้ี” (Buy this product and you will get this benefit.)

3.2 ต้องเป็ นข้อเสนอทีม่ คี วามเป็ นหนึ่ง แตกต่างและมีความพิเศษ ซึง่ คู่แข่งยังไม่ได้นาเสนอหรือไม่สามารถ
ทีจ่ ะเสนอได้
3.3 ข้อเสนอต้องมีพลังพอทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการดึงดูดและเกิดการซือ้ ขายสินค้านัน้ ได้

ภาพประกอบ : ตัวอย่างโฆษณาโฟร์โมสต์ ยูเอสที ทีแ่ สดงให้เห็นถึงประโยชน์หรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
The Unique Selling Point (USP)

ทีจ่ ะนามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างงานโฆษณาจะต้องค้นหาจาก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ประโยชน์หรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และบริการที่ โฆษณานัน่ เอง ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ม ี
คุณค่า เป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ทผ่ี ซู้ อ้ื อยากได้รบั และเป็ นเหตุผลในการซือ้ สินค้า การค้นหา USP จึงจาเป็ นต้องใช้การ
วิจยั เข้าช่วย และสือ่ สารให้ผซู้ อ้ื เกิดการรับรูก้ จ็ ะทาให้โฆษณาประสบผลสาเร็จได้
4. The Brand Image Strategy “การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า” เป็ นการทาให้สนิ ค้ามีความแตกต่าง
จากคู่แข่งโดย การสร้างภาพลักษณ์ให้กบั สินค้า นักโฆษณาผูเ้ ป็ นเจ้าของแนวคิดนี้ คือ เดวิด โอกิลวี่ (David Ogilvy)
เขาได้เสนอแนวความคิดในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าว่า “โฆษณาทุกชิ้นควรจะถือว่าเป็ นตัวช่ วยเสริมสร้าง
สัญลักษณ์ทซ่ี บั ซ้อน ซึง่ ก็คอื ภาพลักษณ์ของตราสินค้านันเอง”
่
โอกิลวี่ ได้ให้ขอ้ คิดว่า ผลิตภัณฑ์และบริการจานวนมาก
มีลกั ษณะคล้ายๆ กัน เป็ น การยากที่จะค้นหาลักษณะหรือประโยชน์ท่มี เี อกลักษณ์ เพื่อนามาใช้เป็ นแนวคิดหลัก หรือ
เป็ นจุดขายได้ การใช้กลยุทธ์การโฆษณาทีใ่ ช้เหตุผล (Rational Approach) และแบบไม่ใช้เหตุผลหรือแบบอารมณ์
(Non-Rational Approach) เน้นด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ และอาศัยการนาเสนอประโยชน์ทางจิตวิทยาแทน เพื่อสร้างจุด
จับใจช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือ และทัศนคติทด่ี ตี ่อผูบ้ ริโภค และยังช่วยขายผลิตภัณฑ์เ หล่านี้ได้ หรือเข้าใจความหมาย
ของตราสินค้า

ภาพประกอบ : ตัวอย่างตราสินค้าทีม่ ภี าพลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละตราสินค้า
ภาพลักษณ์ทช่ี ่วยให้โฆษณาประสบความสาเร็จต้องเสนอประโยชน์ หรือทางแก้ปญั หา ที่เกี่ยวกับสินค้า ไม่ใช่นาเสนอ
ภาพลักษณ์ทไ่ี ม่เกีย่ วข้องกับสินค้านัน้ ๆ มักใช้กบั สินค้าทีไ่ ม่มคี วามแตกต่าง ทางกายภาพอย่างชัดเจนหรือสินค้าทีม่ กี าร
ลอกเลียนแบบได้งา่ ยหรือรวดเร็ว
5. Product Positioning เป็ นการวางตาแหน่ งสินค้าทีโ่ ฆษณาได้วางลงในใจผูบ้ ริโภค จนผูบ้ ริโภครับรูว้ ่า
สินค้านัน้ สามารถสนองความต้องการได้ มักใช้ในกรณีท่ตี ้องการโจมตีผู้นาตลาด หรือต้องการให้ได้รบั การยอมรับใน
ระยะยาว
6. The Resonance Approach เป็ นการเชื่อมโยงความทรงจาหรือความรูส้ กึ ทีด่ ขี องกลุ่มเป้าหมาย ทีม่ ตี ่อ
ตราสินค้า โดยไม่ได้อ้างถึงคุณสมบัตหิ รือภาพลักษณ์ของสินค้า มัก ใช้กบั สินค้าที่มคี วามแตกต่าง กันเล็กน้อยหรือไม่
ต่างกัน
7. Affective Strategy เป็ นการสร้างอารมณ์ให้เกิดระหว่างตราสินค้าและผูบ้ ริโภค โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ หรือ
ถ้อยคาทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์เพื่อทาให้ผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลง การรับรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็ นวิธที เ่ี หมาะกับ สินค้าที่ มคี วาม
แตกต่างน้อย
8. Product Category Strategy เป็ นการสร้างกลยุทธ์สร้างสรรค์ทส่ี ง่ ผลกระทบไปยังสินค้า ประเภทเดียวกัน
เช่น เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ สามารถใช้ทงั ้ แบบการนาเสนอ แนวทางการแก้ปญั หา ธรรมดาไปจนถึงความสนุกได้
9. Head and Heart Strategy เป็ นการโฆษณาทีอ่ อกแบบให้เข้าถึงแก่นโดยใช้วธิ ตี ่างๆ เช่น
9.1 Hard Sell เป็ นสารประเภทเหตุผล หรือข้อมูลทีเ่ ข้าถึงจิตใจและสร้างการตอบสนอง เน้นรูปลักษณ์
และประโยชน์ของสินค้าทีจ่ บั ต้องได้

9.2 Soft

Sell

ใช้สารหรือภาพสร้างอารมณ์ การตอบสนองที่ขน้ึ อยู่กบั ทัศนคติ อารมณ์ ความฝนั

ความรูส้ กึ และจุดดึงดูดในด้านอารมณ์
9.3 Lecture เป็ นการส่งสารโดยตรง ผูพ้ ดู จะเสนอหลักฐานและใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อโน้มน้าวใจผูช้ มใน
การส่งเสริมการขาย ณ จุดจาหน่ายได้มากมายในเวลานัน้
9.4 Drama คือ เรื่องราวหรือการแสดงทีส่ ร้างรอบๆตัวละครในสถานการณ์หนึ่งทีผ่ แู้ สดง แต่ละคนพูด
กันเองเหมือนในภาพยนตร์ ผูช้ มจะรับรูแ้ ละประยุกต์เรือ่ งราวมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
10. The Selling Promise ข้อมูลทีน่ าเสนอสามารถกาหนดได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
10.1 Product-Centered เน้นทีส่ นิ ค้า และคุณสมบัติ เช่น การกล่าวอ้าง (Claim) ว่าสินค้านัน้ ใช้อย่างไร
การทดสอบ การเปรียบเทียบ การสาธิตก่อนและหลังใช้สนิ ค้า
10.2 Prospect-Centered เน้นทีค่ วามต้องการของผูบ้ ริโภคโดยใช้จุดจูงใจทางอารมณ์ ความบันเทิง และ
จุดจูงใจทางด้านเหตุผล

ภาพประกอบ : ตัวโฆษณาสินค้าเนเจอร์กฟิ 2011 ทีม่ วี ธิ กี ารนาเสนอให้เกิดแรงจูงใจในสินค้า
แบบฉบับกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ลว้ นแต่ได้รบั การยอมรับกันโดยทัวไป
่ จึงไม่
สามารถบอกได้ว่าแนวความคิดใดดีกว่ากัน เพราะแต่ละแนวคิดต่างก็ประสบผลสาเร็จ และล้มเหลวมาด้วยกันทัง้ สิน้
จึงเป็ นหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์งานโฆษณาควรพิจารณา เลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ

โฆษณาเพื่อให้มผี ลต่อผูร้ บั สาร จึงต้องมีการให้ความสาคัญกับ กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลทีต่ อ้ งการสือ่ สาร และภาพทีจ่ ะสื่อ
ต้องโน้มน้าวใจได้ โดยสร้างสรรค์ผ่านการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา (Creative Execution) ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่องค์ประกอบของสิง่ ทีด่ งึ ดูดใจถูกแปลงเป็ นสาร เพื่อนาเสนอออกมาเป็ นโฆษณา ประกอบด้วยศิลปะ
(Art) ภาพประกอบ (Visual Words) ดนตรี (Music) และเสียงประกอบ (Sound Effect) ไปยังกลุม่ เป้าหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ของการโฆษณา ซึง่ การนาเสนอถือเป็ นวิธกี ารทีส่ อ่ื สารกลยุทธ์การโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็ น
รูปธรรม
จากกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาทีก่ ล่าวมา มีปจั จัยทีส่ าคัญ 2 ประการ ทีต่ อ้ งพิจารณา คือ ยุทธศาสตร์
ทางความคิด (Idea Strategy) ซึง่ เป็ นแนวความคิดของผูโ้ ฆษณา เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการทีป่ รากฏออกมา ทัง้ รูปภาพ
คาพูด และจุดเร้าความสนใจ หรือ จุดจับใจ (Appeal) ทีส่ นิ ค้าหรือบริการนัน้ มีจนเป็ นเหตุให้ผบู้ ริโภคซื้อสินค้าหรือ
บริการนัน้ ๆ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาต่างๆ ทีจ่ ะถูกนามาใช้อาจมีตวั แปรหรือปจั จัยอื่นๆ ไม่วา่
จะเป็ นในเรือ่ งของการสือ่ สาร เทคโนโลยี สภาวการณ์ทางบ้านเมือง สภาวการณ์ทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อม อิทธิพล
ต่างๆ ทีเ่ ข้าแทรกซ้อนทีอ่ าจมีทงั ้ ผลดีและผลเสียกับสินค้าหรือบริการ การทีจ่ ะทาให้กลยุทธ์นนั ้ ประสบความสาเร็จทีด่ ไี ด้
นัน้ คงต้องอาศัยข้อมูลหลายๆ ด้าน จากแหล่งข้อมูลข่าวสารทีก่ ว้างขวางในทุกสือ่ และผ่านขัน้ ตอนในการคิด วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะนามาใช้ เพื่อที่จะได้งานโฆษณาที่เกิดจากการสร้างสรรค์จากความคิดที่ค งตราตรึง
ผูบ้ ริโภคสินค้าหรือใช้บริการ เหมือนดังทีน่ ักโฆษณา นักการตลาด หลายท่านได้ทากัน จนทุกวันนี้คนทัวโลกก็
่
ยงั คงยก
ย่องและคงยังไม่ลมื สิง่ ทีเ่ ขาเหล่านัน้ ได้สร้างสรรค์ทต่ี ่างๆ ให้เราได้ใช้และจดจากันถึงทุกวันนี้
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