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 การสรางสรรคงานโฆษณา (3)   

คํานํา 

 
 ตําราวิชาการสรางสรรคงานโฆษณาที่เห็นอยูน้ี เปนความพยายามของผูเขียนที่จะเรียบเรียงไวใชสอนใน
ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในอันที่จะแยกแยะอธิบาย
กระบวนการการสรางสรรคงานโฆษณาเก่ียวของกับแนวความคิดหลักสามแนวคิด คือ กระบวนการความคิด
สรางสรรค  (Creative Thinking หรือ Thinking Process) และกระบวนการสรางสารโฆษณา  (Presentation 
Techniques หรือ Execution) ซ่ึงท้ังสองสวนน้ีมีความเก่ียวของสัมพันธกับกระบวนการการสรางสรรคงานโฆษณา 
(Creativity in Advertising) อยางเหนียวแนน 
 ท้ังน้ีในการเรียบเรียงตําราวิชาการสรางสรรคงานโฆษณา ผูเขียนไดคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ เชน 
ตํารา การสัมภาษณ การสัมมนา มาผสมกลอมเกลากับประสบการณที่เคยทํางานเปน Copywriter ในบริษัท
โฆษณาของผูเขียนเอง ฉะน้ัน ในบางบทอาจจะไมมีเอกสารอางอิงบาง 
 ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวา การเรียบเรียงตําราคร้ังน้ีคงจะเปนประโยชนตอผูศึกษาเลาเรียนและผูสนใจ
ทั่วไป อีกทั้งผูเขียนยังคงตองติดตามปรับปรุงตําราเหลาน้ีใหทันสมัยและสมบูรณย่ิงขึ้นไป 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพล  ภูรัต 
ภาควิชาการโฆษณา  คณะนิเทศศาสตร 
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