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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อทราบถึงการปรบัตวัขององค์กรโฆษณา บุคลากรทางการ

โฆษณาและไดร้บัองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการโฆษณาที่ทนัสมยั สาํหรบันกัศกึษาและผู้สนใจการโฆษณา 2) 

เพื่อทราบถงึแนวโน้มและทศิทางการโฆษณาในยุคการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0 โดยมวีธิเีกบ็และ

รวบรวมขอ้มูล คอื การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทํางานในอุตสาหกรรมการโฆษณา

จาํนวน 8 คน ซึง่ ผลจากการวจิยัครัง้นี้ พบวา่ 

            1) การโฆษณาในอดตีเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามสาํคญัมากต่อการใหข้อ้มลูและนําเสนอขายสนิค้า

และบรกิาร เจ้าของสินค้า ผู้บรโิภคเป้าหมายเชื่อถือในการโฆษณาเป็นอย่างมาก 2) การโฆษณาใน

ปัจจุบนัไม่ไดร้บัความเชื่อถอื เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามรูเ้กีย่วกบัการโฆษณา เจา้ของสนิคา้กส็ามารถทํา

โฆษณาได้ และเทคโนโลยใีนยคุดจิทิลัทําให้ความสาํคญัของการโฆษณาลดลง 3) การปรบัตวัและการ

ทํางานโฆษณาวนันี้ ต้องแข่งกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีที่มีการเปลี่ยนแปลงและต้องมีความ

รวดเรว็ เจ้าของสินค้าก็มีความรู้ด้านการโฆษณา ผู้บริโภคก็มีความสนใจเฉพาะที่ทําให้การสื่อสาร

ทางการโฆษณาเป็นเรื่องยาก 4) การทํางานมกีารผสมผสานระหว่างสื่อโฆษณาดัง้เดมิกบัสื่อโฆษณา

ใหม่ มกีารใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในกระบวนการทาํงานตัง้แต่เริม่ต้น 5) วธิกีารสื่อสารกบัผู้บรโิภคยุค

ใหม่ตัง้ต้นจากสมาร์ทโฟนหาทางเขา้ไปในเนื้อหาที่ผู้บรโิภคสนใจ แนวคดิปรบัตวัตามสื่อโฆษณาที่มี

ความหลากหลายไม่ใช่แนวคดิเดยีวอกีต่อไป 6) ผลกระทบของการปฏวิตัอุิตสาหกรรม คอื คนทํางาน

โฆษณาทีม่คุีณภาพน้อยลง คนรุ่นเก่าออกไป คนรุ่นใหม่ยงัไม่พรอ้มมกีารเปลีย่นงานตลอด บุคลากรขาด

แคลน ผู้ว่าจ้างดึงเอาบุคลากรในวงการโฆษณาไปทํางานด้วยเป็นจํานวนมาก 7)  อนาคตของ

อุตสาหกรรมการโฆษณา คนทํางานไม่จาํเป็นตอ้งจบดา้นการโฆษณา การสมคัรงานนําเสนอผลงานจรงิ 

องค์กรโฆษณาปรบัขนาดเลก็ลงเรื่อยๆ หรอื เป็นบรษิทัโฆษณาเฉพาะทางมพีนักงานไม่กี่คน ดจิทิลัจะ

เขา้มาเปลีย่นรปูแบบการโฆษณาอยา่งสิน้เชงิในอกีหา้ปีขา้งหน้า. 
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Abstract  

 

 This research aims to know 1)  The adaptation of the advertising organization and 

knowledge about modern advertising For students and those interested in advertising 2)  In 

order to know the trend of the future direction of Advertising with the adaptation to the 4th 

Industrial Revolution, with data collection and collection methods, in-depth interviews with those 

involved in the advertising industry, 8 people. There is a conclusion 

 1) Advertising in the past is a very important tool for providing information and offering 

products and services. Product owner highly targeted consumer trust in advertising  2) 

Advertising is not reliable. Because consumers have knowledge about advertising. The product 

owner can do advertising production. Technology in the digital age, causing the importance of 

advertising to decrease 3) Adaptation and advertising work today Must compete with 

technological advances That has changed and must be fast The product owner has knowledge 

of advertising. Consumers have specific interests that make advertising communication difficult 

4) The advertising work process is a combination of traditional advertising media and new 

advertising media. Technology is used to help in the work process from the beginning. 5) How 

to communicate with consumers, starting from smartphone. Find a way to access content that 

consumers are interested in. The concept of adaptation based on diverse advertising media is 

not a single concept anymore 6) The impact of the Industrial Revolution is that people who 

work with less quality advertising Old generation away New generations are not ready to 

change jobs forever. Personnel shortage Employers pull a large number of personnel in the 

advertising industry to work. 7) The future of the advertising industry Workers do not need to 

end advertising. Applying for a real job presentation Advertising organizations are getting 

smaller, or are specialized advertising companies. There are a few employees. Digital will 

completely change the advertising model in the next five years. 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
           โลกเราทุกวนันี้ มรีปูแบบการด าเนินชวีติและการท างานรปูแบบใหม่ภายใต้ยุคการตลาด 4.0 ที่
หลอมรวมเทคโนโลยีที่มีส่วนก าหนดรูปร่างหน้าตาของสังคมในปัจจุบัน ให้แตกต่างจากรูปแบบ
การตลาดในอดตี เช่นเดยีวกบัเทคโนโลยกีารสื่อสารที่มกีารเชื่อมโยงถงึกนัในดา้นขอ้มลูที่เชื่อมผูค้นทัว่
โลกเขา้ด้วยกนั ผู้บรโิภคยุคใหม่ใช้ชวีติอยู่ในโลกออนไลน์ จนเรยีกได้ว่าเป็นพฤตกิรรมยอดฮติของคน
ทุกเพศทุกวยั งานวจิยัโดยหน่วยวจิยัอจัฉรยิะผู้บริโภค (User Intelligence Research) พบว่าคนส่วน
ใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์มากกว่า 7 ชัว่โมงต่อวนัและมแีนวโน้มจะเพิ่มจ านวนชัว่โมงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
กจิกรรมเหล่านัน้มทีัง้การท างาน คน้หาขอ้มลู การตดิต่อสื่อสารและบนัเทงิ (ปิยะฉตัร อศิรภกัด,ี 2561) 
 เคลาส ์ชวาบ (Mr.Klaus Schwab) นักเศรษฐศาสตรช์ื่อดงัของโลกและประธานบรหิารของสภา
เศรษฐกจิโลก ผู้เขยีนหนังสอื “การปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4” (The Fourth Industrial Revolution) ได้
อธบิายปรากฎการณ์การปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่4 โดยระบุว่าเป็นความเปลี่ยนแปลง “ที่รุนแรง” กว่า
ทุกครัง้ที่ผ่านมา โดยเทคโนโลยีจะเข้ามาเชื่อมต่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัง้ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
อุตสาหกรรม กลายมาเป็นการเปลี่ยนแปลง “วถิีชวีติของผู้คน” และ“การท างาน” อย่างพลกิโลก เช่น 
การเปลีย่นแปลงทางธุรกจิใหม่ในระยะไม่ถงึ 10 ปี เช่น การเกดิขึน้ของ “ยกัษ์” อคีอมเมริซ์โลกสญัชาติ
จนีอย่างอาลีบาบา เว็บไซด์ให้เช่าที่พักดงัของโลกแอร์บีเอ็นบี แอพพลิเคชัน่เรยีกรถโดยสารของอู
เบอร ์ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งธุรกจิที่เกดิขึน้ใหม่เหล่านี้ ลว้นขบัเคลื่อนธุรกิจดว้ยเทคโนโลย ีซึง่งานเขยีนนี้ ยงั
น าผลงานวิจัยของสภาเศรษฐกิจโลกมาอธิบาย เพิ่มเติม โดยระบุถึงแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ จะ
กลายเป็น “เมกะเทรนด์” เชื่อมโยงกนัสู่การเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ มอีงค์ประกอบจาก  กายภาพ ดจิทิลั 
และชวีภาพ เมือ่ทัง้ 3 กลุ่มมาเชื่อมโยงกนั จงึเกดิการคน้พบความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม  
 การพูดถงึการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ใหม่ ซึ่งเรยีกว่า “ยุคของการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4” 
หรอื INDUSTRY 4.0 ซึง่เชื่อกนัว่า เป็นวธิกีารใหมข่องการคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละกระบวนผลติทีจ่ะเขา้มา
พลกิโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรมในทุกด้าน ค าว่า “ปฏวิตัิ” นัน้ สื่อถงึการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลนัและ
รุนแรง การปฏิวัติเกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกวงการ แต่การปฏิวัติที่เรียกว่า “การปฏิวัติภาพรวมของ
เศรษฐกิจ” นัน้เกิดขึ้นมาแล้วสามครัง้ก่อนหน้านี้ การปฏวิตัิเศรษฐกิจในทุกครัง้จะมตีวัแปรส าคญัคือ 
“การก้าวหน้าของเทคโนโลย”ี โดยมเีทคโนโลยแีบบใหม่และมวีธิกีารแบบใหม่ในการกระตุกให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงอย่างลกึซึง้ในระบบเศรษฐกจิและโครงสรา้งทางสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามบรบิทนัน้ไป
ดว้ยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้(เคลาส ์ชวาบ, 2561) 



2 
 
 กล่าวโดยสรุปการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่4 กค็อื การน าเทคโนโลยดีจิทิลัและอนิเทอรเ์น็ตมา
ใชใ้นกระบวนการผลติ จดุเด่นทีส่ าคญัอยา่งหนึ่งกค็อื สามารถเชื่อมความต้องการของผูบ้รโิภคแต่ละราย
เขา้กบักระบวนการผลติสนิค้าได้โดยตรง ยุคปฏวิตัิอุตสาหกรรม 4.0 จะสามารถผลติของหลากหลาย
รูปแบบแตกต่างกัน (ตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย) เป็นจ านวนมากในเวลา
พรบิตาเดยีวเท่านัน้ (เคลาส ์ชวาบ, 2561) 
 ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ต้องพึง่พาอุตสาหกรรมการผลติในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ 
จ าเป็นที่ภาครฐัและภาคเอกชนต้องให้ความส าคญัต่อการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 ที่ก าลงัเกดิขึน้เพราะ
การปฏวิตัิอุตสาหกรรมครัง้นี้ คอื การขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศในทุกด้านเพื่อก้าวเขา้สู่ความเป็น
ดจิทิลัทีจ่ะเน้นส่งเสรมิการขยายการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัและเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง
ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ ส่งเสรมิ E-Commerce E-Documents และ E-Learning สิง่เหล่านี้นอกจากจะ
เป็นการวางพื้นฐานทีส่ าคญัเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเป็นผูน้ าเศรษฐกจิดจิทิลัในภูมภิาคอาเซยีนแล้ว ยงั
เป็นการปทูางรองรบัต่อการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 อกีดว้ย (https://www.applicadthai.com/articles) 
                        

 
 

ภาพที ่1 รปูแบบของการปฏวิตัอุิตสาหกรรมตัง้แต่ยคุแรกจนถงึยคุการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 
ทีม่า : https://www.simio.com/applications/industry-40/index.php 

  
 ในทศวรรษขา้งหน้า เทคโนโลยต่ีางๆ ทีข่บัเคลื่อนการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ทีส่ ี ่จะสรา้งความ
เปลี่ยนแปลงระดบัฐานรากแก่โครงสรา้งทัง้หมดของเศรษฐกจิโลก ชุมชนของเราและตวัตนของมนุษย ์
กล่าวได้ว่าความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยไีม่เพียงช่วยให้มนุษย์มีความสามารถใหม่ๆ 
เกดิขึน้เท่านัน้ แต่ยงัเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ การท างานในแบบเก่าๆ จะหายไป เกิดการท างานในสายงาน
ใหม่ การหายไปของงานในรูปแบบเดมิและการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยใ์นรูปแบบและวธิกีารใหม่ๆ 
การเปลีย่นแปลงในยุคทีส่ ีน่ี้ เป็นการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และมผีลกระทบต่อผูค้นจ านวนมากอย่างคาด
ไมถ่งึ (เคลาส ์ชวาบ, 2561) 
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 มปัีจจยัแวดลอ้มมากมายทีก่ระตุน้ใหผู้บ้รโิภครุน่ใหม่ มพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงจากผูบ้รโิภคใน
อดตี “เทคโนโลย”ี เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ส าคญั ผู้บรโิภคเป็นคนเลอืกสนิค้าและบรกิารในแบบของเขา ใน
แบบที่เข้ากับ “การใช้ชีวิต” ที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมยัใหม่ การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจงึเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัผูท้ี่จะวางแผนในการเขา้ถงึ “จติใจ” ของผูบ้รโิภค ผ่าน
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีพฤตกิรรมและการใช้ชวีติที่ปรบัเปลีย่นตามไปด้วย ที่ส าคญัเจา้ของ
สินค้าไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะวันนี้  การสื่อสารท าให้การตัดสินใจของผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ ไม่มี ว ัน
เหมอืนเดมิอกีต่อไป (เรไร จนัทรเ์อีย่ม, 2557) 
 ทุกคนเคยไดย้นิค าว่า “ดจิทิลั” (Digital) และรูว้่าไม่ใช่เรื่องใหม่ ดจิทิลัเริม่ต้นมาจากเทคโนโลยทีี่
เตบิโตขึน้มาและแทรกซมึจนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของวถิชีวีติผูค้นในสงัคมอยา่งกลมกลนื การเปลีย่นถ่าย
จากยุค แอนะลอ็ก (Analog) มาสู่ยุคดจิทิลัทีไ่ดซ้้อนทบัโลกใบเดมิอย่างสมบูรณ์ เปลี่ยนวธิกีารคดิ การ
ตดิต่อสื่อสารและเชื่อมต่อคนทัว่โลกเขา้หากนัเป็นเรื่องง่ายดาย สรา้งความสะดวก (Convenience) และ
สบาย (Comfortability) มากขึน้ โดยเป็นยุคทีผู่บ้รโิภคเป็นผูก้ าหนดทุกอยา่งดว้ยตวัของเขาเองไมใ่ช่เป็น
ผูถู้กก าหนดเหมอืนเช่นในอดตี (ปิยะชาต ิอศิรภกัด,ี 2561) 
 

 
ภาพที ่2 การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยดีจิทิลัท าใหเ้กดิ Digital Disruption 
ทีม่า : https://blogs.gartner.com/david-yockelson/2018/02/08/thing/ 

   
Digital Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกวงการในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  การศกึษา การเงนิการธนาคารและอื่นๆ ไม่เวน้แมแ้ต่ในเรื่องใกล้ท าให้ธุรกจิมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่การทีป่รบัตวัใหธุ้รกจิมปีระสทิธภิาพมากขึน้นัน้ตอ้งอาศยัการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ไม่
ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสาร เทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาช่วยในการท าธุรกิจ แต่อาศัยเพียงแค่
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เทคโนโลยนีัน้ไม่เพยีงพอ วสิยัทศัน์ของผู้น าในองค์กรก็เป็นสิง่ส าคญั Disruption สามารถเปลี่ยนแปลง
ไดต้ลอดเวลาตามสภาวะแวดล้อมที่เปลีย่นไปในปัจจุบนั จงึเป็นทางเลอืกใหม่ในการสรา้งสิง่ที่แตกต่าง
จากผูน้ าตลาดหรอืบรรดาคู่แข่งในตลาดทีม่อียู่ ซึง่แน่นอนว่า “ถ้าท าส าเรจ็” จะส่งผลท าใหผู้้น าตลาดใน
ทุกๆ อุตสาหกรรมจะตอ้งพบกบัความทา้ทายใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงจากการเขา้มาของเทคโนโลย ี“ดจิทิลั” 

แลว้เทคโนโลยทีางดา้นดจิทิลั ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้จะกระทบอะไรกบั “อุตสาหกรรมการโฆษณา
และวงการโฆษณา” บ้านเราบ้างหรอืไม่ ตอบได้เลยว่ากระทบมากและเป็นการส่งผลกระทบทางตรง 
ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป วงการโฆษณาจะถูกทดสอบอยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน จากความกา้วหน้าของ
เทคโนโลยแีละพฤติกรรมผู้บรโิภคที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง องค์กรใดหรอืผู้ประกอบวชิาชีพทางการ
โฆษณาไม่เตรียมตัว ไม่ปรบัตัวก็จะพบกับผลกระทบในที่สุด เริม่จากบรษิัทโฆษณาที่รบัท าการ
วจิยั (Research) จะไม่มกีารมาท าการวจิยั หรอื การวจิยักลุ่ม อีกหรอืไม่ ถ้าเราสามารถดึงข้อมูลที่
ต้องการในโลกออนไลน์ หรอืใน Social Media มาประมวลผล จัดเรียงข้อมูลผ่านระบบ Big Data 
ออกมาเป็นขอ้มลูทางการตลาดใหใ้ชไ้ดเ้ลยแบบอตัโนมตั ิ 
 รูปแบบการณรงค์แคมเปญทางการตลาดและการโฆษณาเริม่เปลี่ยนไป จากเดมิที่สามารถม ี
อายุไดน้าน 2-3 เดอืน แต่ปัจจุบนัอยู่ได้สกั 1-2 สปัดาหก์น็ับว่านานแลว้ แถมนับวนัอายุของการรณรงค์
โฆษณานัน้ก็ยิง่สัน้ลงเรื่อยๆ งานโปรดกัชนัส์ใหญ่งบประมาณหลายสบิล้านบาทเหมอืนในอดตีจะไม่
เกดิขึน้อกี โดยถูกหัน่เป็นงบเลก็และมหีวัใจส าคญัทีค่วามรวดเรว็ในการเผยแพร่เป็นหลกั เราอยู่ในยุคที่
กลุ่มลูกค้า (Consumer) ธรรมดากลายเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ซึ่งในแต่ละวนัจะมเีนื้อหาใหม่ๆ 
เกดิขึน้มากมายและในหลายๆ ครัง้ เนื้อหาทีเ่กดิขึน้นัน้ก็ได้รบัความนิยมโดยมกัหาสาเหตุไม่ค่อยจะได ้
องคก์รเจา้ของแบรนด ์หรอื บรษิทัโฆษณามคีวามมัน่ใจเพยีงใด ทีจ่ะท าเนื้อหาของตวัเองใหน่้าสนใจแข่ง
กบัเนื้อหามากมายทีน่่าสนใจเหล่านัน้ และในดา้นสื่อโฆษณานัน้ สื่อโฆษณาดจิทิลัอาจถูกครอบครองโดย
เจ้าของสื่อออนไลน์เพียงแค่ 2-3 ราย แถมระบบจดัการโฆษณาทัง้หลายถูกพัฒนาใช้งานง่าย ใครก็
สามารถลงโฆษณาไดเ้องแถมประสทิธภิาพกย็งัยอดเยีย่มอกีดว้ย และจะมเีหตุผลอะไรทีแ่บรนด์นัน้ต้อง
เสยีเงนิซือ้สื่อโฆษณาผ่านบรษิทัมเีดยีเหมอืนในอดตี (ธนพล ทรพัยส์มบรูณ์, 2560) 
 การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยยีุคดจิทิลัได้ท าให้ “การโฆษณา” วนันี้ ได้รบัการทา้ทาย
และไดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่ผลกระทบทางตรง คอื ผูบ้รโิภคเองใหค้วามส าคญัและให้
เวลากบัโฆษณาน้อยลงโดยมคีวามสนใจในด้านอื่นมากขึน้ ส่วนผลกระทบทางอ้อม ผูค้นส่วนใหญ่รู้จกั
โฆษณาเป็นอย่างดีและผู้บรโิภคเองมกีารใช้ช่องทางจากสื่อออนไลน์ท าการโฆษณาสินค้านัน้ๆ ใน
ลกัษณะของการรวีวิ (Review) ดว้ยตนเอง ทีเ่ป็นที่นิยมและเขา้กบัพฤตกิรรมของคนรุ่นใหม่มากกว่าจะ
เชื่อถอืการโฆษณาทีผ่่านการโฆษณาจากเจา้ของสนิคา้ วนัน้ีนกัโฆษณาตอ้งท าความเขา้ใจกบัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคยคุนี้ใหม ่(https://www.positioningmag.com/56016) 

แลว้เทคโนโลยทีางด้านดจิทิลัที่กล่าวมาทัง้หมดนี้จะกระทบอะไรกบั “อุตสาหกรรมการโฆษณา
และวงการโฆษณา” บ้างหรอืไม่ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวงการโฆษณาจะถูกทดสอบอย่างที่ไม่เคยเกดิ
ขึน้มาก่อน จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมผู้บรโิภคที่เปลีย่นไปอย่างสิน้เชงิ องค์กรใด
หรอืผู้ประกอบวชิาชพีทางการโฆษณาไม่เตรยีมตัว ไม่ปรบัตัวก็จะพบกบัผลกระทบในที่สุด  เริม่จาก
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บรษิทัโฆษณาที่รบัท าการวจิยั (Research) จะไม่มกีารมาท าการวจิยั หรอื การวจิยักลุ่ม อกีหรอืไม่ ถ้า
เราสามารถดึงข้อมูลของผู้บรโิภคที่ต้องการในโลกออนไลน์ หรือใน Social Media มาประมวลผล 
จดัเรยีงขอ้มลูผ่านระบบฐานขอ้มลู (Big Data) ออกมาเป็นขอ้มลูทางการตลาด ใหใ้ชไ้ดเ้ลยแบบอตัโนมตั ิ
บรษิทัทีร่บัท าวจิยัในแบบดัง้เดมิจะอยู่รอดยงัไงถ้าขาดความรูใ้นเรือ่งของเทคโนโลย ี
 เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปถึงที่สุด นวตักรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ย่อมตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค สนิค้าจ านวนมากผู้บรโิภคเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคญัในการผลติ ตัง้แต่ร่วมออกแบบ เสนอรปูแบบ
และความคิดให้กบัสนิค้า ผ่านการแสดงความคดิเห็นในโลกอินเตอรเ์น็ต กล่าวได้ว่าให้ผู้บรโิภคหรอื
ลูกค้ามีส่วนร่วมนัน่เอง การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีพวกเขาแชรข์อ้มูลของสนิค้า บอกต่อคุณภาพสนิค้า แสดงความเห็นใน
กลุ่มผูใ้ชส้นิคา้ ซึง่แน่นอนวธิลีกัษณะน้ีคอืสิง่ทีผู่ผ้ลติตอ้งฟังและใหค้วามส าคญั (เคลาส ์ชวาบ, 2561) 
 “การปฏวิตัิอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4” เข้าสู่โลกดจิทิลัอย่างเต็มรูปแบบ ทุกคนเชื่อมต่อถึงกนัด้วย
อินเทอร์เน็ต ท าให้การสื่อสารกับผู้บรโิภคเป้าหมายไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเหมอืนก่อน การเกิดขึ้น
ของ “สื่อดจิทิลั” และ “สมารท์โฟน” กลายเป็นสื่อหลกัในการสรา้งการเขา้ถงึกบัผูบ้รโิภคไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
ส่งผลใหก้ารสื่อสารมคีวามซบัซ้อน หากไม่สามารถตอบโจทยส์ิง่เหล่านี้ได ้ผู้บรโิภคพร้อมเปลีย่นใจและ
สน ใจแบ รนด์อื่ น ทันที  (https://www.brandbuffet.in.th/2018 /02 /3 -turning-points-of-media-plan-
strategy/) 
 จากข้อมูลอ้างองิขา้งต้น จะพบว่าการปฏวิตัอุิตสาหกรรมทุกครัง้ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนัไม่ว่าจะ
เป็นครัง้ที ่1.0 ทีทุ่กอย่างเริม่ตน้อยา่งชา้ จนถงึครัง้ล่าสุด 4.0 ทีม่กีารเขา้มาของยคุดจิทิลัไดส้่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชวีติและรปูแบบการด าเนินชวีติของผู้คนในยุคนี้ การติดต่อสื่อสาร การส่งข่าว การรบัขอ้มูล
ล้วนเปลี่ยนแปลงไปเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ที่ท างานหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบังานด้านการสื่อสาร 
เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์หรอื ผูท้ีท่ างานดา้นสื่อสารมวลชนทุกแขนงทีจ่ าเป็นต้องปรบัตวัรบั
การเปลีย่นแปลงในครัง้นี้ 
 งานวจิยัเรื่อง “การโฆษณากบัการปรบัตวัเขา้สู่ยุคการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0” ครัง้นี้ จะ
ช่วยให้ทราบถงึการปรบัตวัขององค์กรโฆษณา การปรบัตวัของบุคลากรทางการโฆษณา และเป็นองค์
ความรูส้ าหรบันักศกึษาและผู้สนใจ เพื่อศึกษาแนวโน้มทศิทางในอนาคตของวงการโฆษณาในยุคการ
ปฏิวตัิอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0 ที่ก าลงัมบีทบาทและมผีลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้นี้
วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ทางการโฆษณา อาทิ การคิดงาน
โฆษณา การวางแผนสื่อโฆษณาให้มคีวามทนัสมยัเหมาะกบัยุคการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 เพื่อสื่อสาร
กบัคนรุน่ใหมต่่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1.เพื่อศึกษาถงึการปรบัตวัขององค์กรโฆษณา บุคลากรทางการโฆษณาและได้รบัองค์ความรู้
เกีย่วกบัการโฆษณาทีท่นัสมยั ส าหรบันกัศกึษาและผูส้นใจศกึษาดา้นการโฆษณา  
 2.เพื่อศกึษาถงึแนวโน้มและทศิทางการโฆษณาในยคุหลงัการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0 
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 วิธีกำรศึกษำและกำรวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ มุง่เน้นการศกึษามวีตัถุประสงคเ์พื่อทราบถงึการปรบัตวัขององคก์รโฆษณาในยุค

การปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่4.0 ดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูก่้อตัง้บรษิทัโฆษณาของไทยและผูบ้รหิาร
ระดบัสูงที่มปีระสบการณ์การท างานด้านการโฆษณามากกว่า 15 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านความคิด
สรา้งสรรคแ์ละดา้นสื่อโฆษณาจ านวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1.วรีชน วรีวรวทิย ์ผูก่้อตัง้และผูอ้ านวยการฝ่ายสรา้งสรรค์ บรษิทั Well Done Bangkok จ ากดั 
 2.คมเศก พรอ้มนาวนิ ผูก่้อตัง้และผูอ้ านวยการฝ่ายสรา้งสรรค ์บรษิทับนัลอื สหีนาท จ ากดั 
 3.กิ่งรกั อิงคะวตั อดีตผู้อ านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บรษิัทประกิต FCB Bangkok จ ากัด / ที่
ปรกึษาดา้นความคดิสรา้งสรรค ์
 4.ธรีเดช วงษ์เพง็ อดตีผูอ้ านวยการฝ่ายสรา้งสรรค ์บรษิทัได-อจิ ิคคิากุ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 5.ศกานต์ กาญจนารมย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารและฝ่ายสรา้งสรรค์ บรษิัท Works Creative 
จ ากดั / ในเครอืชนิวตัร 
 6.วรรณลกัษณ์ พุทธเิอกสกุล Associate Creative Director Socius Hakuhodo Group 
 7.ศริทิพิย ์เมตไตรพนัธ ์Assistant Media Buying Director บรษิทั L&R MEDIA จ ากดั 
 8.อรณิชา พงศนันทน์ Corporate Digital & Social Media Manager บรษิัท ELCA Thailand 
จ ากดั 

 กรอบแนวคิด 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การโฆษณากบัการปรบัตวัเขา้สู่ยคุการ
ปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่4.0 

ประเดน็ 
▪ ภาพรวมของการโฆษณา (อดตี-ปัจจุบนัและอนาคตในยุคปฏวิตัิอุตสาหกรรม

ครัง้ที ่4.0) 
▪ ผลกระทบ การปรบัตวัทีเ่กดิขึน้กบัสายงานโฆษณาทีท่ า  
▪ คุณสมบตัขิองบุคลากรในสายงาน 
▪ การสื่อสาร/กลยทุธ/์แนวคดิกบักลุ่มเป้าหมายในยคุการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 
▪ แนวโน้มและทศิทางในอนาคตของสายงานและการโฆษณาทีจ่ะเกดิขึน้ 

ดา้นความคดิ
สรา้งสรรค ์

ดา้นซือ้และวางแผน
สื่อโฆษณา 
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 นิยำมศพัท ์
 กำรโฆษณำ หมายถึง การเสนอหรอืแจ้งข่าวสารการขายให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบ
เกีย่วกบัสนิคา้/บรกิาร หรอื แนวความคดิโดยเจา้ของสนิคา้/บรกิาร โดยมกีารจา่ยเงนิเพื่อการใชส้ื่อ  

  กำรปฏิวติัอุตสำหกรรม 4.0 หมายถงึ การน าเทคโนโลยดีจิทิลัและอนิเทอรเ์น็ตมาใช้ในการ
 ผลติสนิค้า สามารถผลติสนิค้าที่หลากหลายและตรงตามความต้องการเฉพาะของผู้บรโิภคแต่ละราย 
 รวมถงึ การพัฒนารูปแบบ กระบวนการวิธีการคิด การติดต่อที่สามารถสื่อสารกันเองได้ ส่งข้อมูล
 ระหว่างกนัได ้
 
 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 1.เพื่อเข้าใจถงึการปรบัตวัขององค์กรโฆษณา บุคลากรทางการโฆษณาและได้รบัองค์ความรู้
เกีย่วกบัการโฆษณาทีท่นัสมยั ส าหรบันกัศกึษาและผูส้นใจศกึษาดา้นการโฆษณา  
 2.เพื่อเขา้ใจถงึแนวโน้มและทศิทางการโฆษณาในยคุหลงัการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0 
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บทท่ี 2 
 

เอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด จะถูกน ามาใชใ้นการศกึษาและอ้างองิในการท า
วจิยัครัง้นี้ เช่น แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกบัการโฆษณาจะท าใหท้ราบถงึววิฒันาการของการโฆษณาตัง้แต่
ยุคแรกๆ ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจากในอดตี กระบวนการท างานที่เปลีย่นไป สื่อโฆษณาใน
ยุคแรกกบัยุคดจิทิลัทัง้หมด เพื่อเปรยีบเทยีบกบัการพฒันาการของการโฆษณาในยุคปัจจุบนัที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงไปมากจากการเข้ามาของการปฏิวตัิอุตสาหกรรมและการเข้ามาของยุคดิจทิลั เป็นต้น 
 รวมถงึแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัสื่อโฆษณา หรอื แนวคดิการศกึษากลุ่มคนในแต่ละยคุสมยั หรอื 
เจเนอเรชัน่ก็เพื่อให้ผู้วจิยัได้ใช้เป็นขอ้มูลเบื้องต้นในการวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงการเปิดรบัสื่อและ
รปูแบบการด าเนินชวีติและการใชช้วีติของคนในยคุปัจจบุนั เช่นกนั  
 โดยแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดม ีดงัต่อไปนี้ 
 
1.แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบักำรโฆษณำ 
 
  การโฆษณา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Advertising มีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า advertere
หมายถึง “การหันเหจติใจไปสู่” หรอื “to turn the mind toward” พิจารณาในทางตลาดมีความหมาย
กวา้งๆ ว่า หมายถงึ การเชญิชวน โน้มน้าว จติใจผูซ้ือ้ใหห้นัเหความสนใจมาซือ้ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย 
 สมาคมการตลาดแห่งสหรฐัอเมริกา หรือ American Marketing Association (AMA) ได้ให้
ความหมายของการโฆษณาไว้ว่า การโฆษณา คือ การน าเสนอและการส่งเสรมิความคิดสินค้าและ
บรกิารใดๆ ในลกัษณะทีไ่ม่เป็นการส่วนบุคคล โดยมผีู้อุปถมัภท์ี่ระบุชื่อเป็นผู้ซือ้หรอืผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้
(AMA, Quoted in Kotler, 1997:637) 
 Kotler (อา้งถงึใน เสร ีวงษ์มณฑา, 2543:24-25) ไดก้ล่าวสรุปถงึการโฆษณาว่า คอื การจา่ยเงนิ
เพื่อสรา้งสิง่ทีเ่ป็นตวัแทนในการน าเสนอ และส่งเสรมิการขายแนวความคดิสนิคา้หรอืบรกิารทีผู่อ้อกเงนิ
สามารถระบุไดช้ดัเจน โดยผูท้ีจ่ะจดัท าจะต้องตอบปัญหา 5 ประการ คอื เป้าหมาย งบประมาณ ขา่วสาร 
สื่อและการประเมนิผล ใหไ้ดเ้สยีก่อนว่ามผีลดผีลเสยีอยา่งไร 
 การโฆษณา ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารมวลชนเช่นกนั ซึ่งกระบวนการของการสื่อสารมวลชนจะ
เริม่จากแหล่งขอ้มลู (Source) ซึง่เป็นผูใ้ส่รหสั (encoded) ใหก้บัสาร (message) โดยแสดงผ่านช่องทาง
(channel) ในการสื่อสาร ซึ่งอาจมกีารรบกวน(noise) และสารจะได้รบัการตคีวาม (decoded) โดยผู้รบั
สาร(receiver) และตอบกลบัมาเป็นผลตอบรบั (feedback)  
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 จากค าอธบิายเกี่ยวกบักระบวนการของการสื่อสารมวลชน นัน้ สามารถแปลใหเ้กี่ยวโยงกบัการ
โฆษณาไดค้อื ผูผ้ลติ (แหล่งขอ้มลู)  จา้งบรษิทัตวัแทนโฆษณาเพื่อพฒันา (ใส่รหสั) งานโฆษณา (สาร) 
ซึง่จะน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ (ช่องทาง) ซึ่งสารนัน้ จะต้องมอี านาจพอที่จะผ่านสารของคู่แข่งไปได้ (การ
รบกวน) และท าใหผู้ช้ม ผูอ่้านหรอืผูฟั้ง (ผูร้บัสาร) เขา้ใจ (ตคีวาม) เพื่อใหท้ราบว่าการโฆษณานัน้ส าเรจ็
หรอืไม่ ควรมกีารตดิตามผลการตอบรบัของผูร้บัสาร ซึ่งการตอบรบัอาจเป็นในเรื่องของการรบัรู ้ความ
เขา้ใจ การเปลีย่นทศันคตแิละความรูส้กึหรอืความสนใจในผลติภณัฑใ์หม่ 
 การสื่อสารโดยเฉพาะการโฆษณา ต้องท างานร่วมกบัส่วนประสมทางการตลาด ผู้วางแผนกล
ยุทธ์ต้องเขา้ใจบทบาทของโฆษณาที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค เพราะโฆษณาเป็นรูปแบบการ
สื่อสารแบบชกัจงูใจ (Persuasive Communication)  
ควำมส ำคญัของกำรโฆษณำ 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2540:25) ได้กล่าวถึง การพิจารณาถึงความจ าเป็นในการใช้โฆษณา ควร
พจิารณาถงึความจ าเป็นในกรณดีงัต่อไปนี้ 
 1.เมื่อสนิค้าของบรษิัทมคีวามแตกต่าง (Product differentiation) ในวงการโฆษณาแบ่งความ
แตกต่างออกเป็น 2 ประเภท คอื  
 ความแตกต่างทางกายภาพ (Physical differentiation) การโฆษณาจะชี้ความแตกต่างที่เหน็ได้
อยา่งชดัเจน เช่น หนากว่า บางกว่า ทนกว่า 
 ความแตกต่างด้านจติวทิยา (Psychological differentiation) การโฆษณาจะชี้ความแตกต่างที่มี
ผลทางด้านจติใจ โดยเฉพาะการสรา้งภาพพจน์ในตราสนิค้า (Brand image) ในกรณีที่ไม่สามารถหา
ความแตกต่างทางดา้นกายภาพได ้เนื่องจากมคีุณสมบตัเิหมอืนกนัทุกประการ 
 2.เมื่อสนิค้ามคีวามดซี่อนเรน้ (Hidden selling point) ในกรณีทีส่นิคา้มสีิง่ที่ไม่สามารถมองเหน็
ไดด้ว้ยตาเปล่าแต่ราคาต่างกนั ดงันัน้เมื่อใดกต็ามทีส่นิคา้ของบรษิทัมคีุณสมบตัดิ ีๆ ซ่อนเรน้อยูภ่ายใน 
จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งบอกใหล้กูคา้ทราบ 
 3.เมื่อตลาดของผลิตภัณฑ์กว้างขวาง (Mass market) เมื่อตลาดของบริษัทเป็นตลาดที่
กวา้งขวางและมลีูกค้ามาก สนิค้าเป็นสินคา้มวลชน (Mass product) เป็นสนิค้าที่มตีลาดหรอืลูกค้ามาก 
ซึง่ถา้ไมใ่ชก้ารโฆษณาจะท าใหไ้มส่ามารถสรา้งการรบัรู ้หรอืความเขา้ใจในสนิคา้กบัลกูคา้ได้ 
 4.เมื่อคู่แข่งระดบัเดยีวกนัใช้การโฆษณา ในบางครัง้บรษิทัอาจไม่ต้องใช้การโฆษณาแต่ถูกบบี
บงัคบัใหโ้ฆษณา เช่น ในปัจจุบนัความคดิของผูบ้รโิภคมอียู่ว่าถ้าสนิคา้ใดไม่มกีารโฆษณาสนิคา้นัน้เป็น
ของไมด่หีรอืไมเ่ป็นทีน่ิยม 
 5.เมื่อต้องการสกดักัน้การเขา้มาของคู่แข่งวธิกีารโฆษณาอย่างหนัก (Heavy Advertising) เพื่อ
ป้องกนัคู่แข่งทีจ่ะเขา้มา เมือ่บรษิทัท าการโฆษณามาก คู่แขง่ขนัจะไม่มัน่ใจทีจ่ะเขา้มาต่อสู ้เป็นการสกดั
กัน้ในแงง่บประมาณและสื่อ 
 6.เมื่อต้องการสรา้งผลกระทบ (Impact) ในดา้นความยิง่ใหญ่ สนิค้าบางชนิดอาศยัการโฆษณา
เพื่อสรา้งความยิง่ใหญ่ โดยเฉพาะต้องมกีารโฆษณาผ่านโทรทศัน์ ลงหนังสอืพมิพ์เต็มหน้า หรอืมป้ีาย
โฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) 
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 7.เมื่อตอ้งการเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์สนิคา้บางชนิดตอ้งการทีจ่ะเขา้ตลาดหลกัทรพัยต์้องการทีจ่ะ
ให้คนเหน็ความยิง่ใหญ่ เหน็ความเป็นบรษิทัที่มอีนาคตที่สดใน มคีวามก้าวหน้า น่าเชื่อถอื จงึจ าเป็นที่
จะตอ้งมกีารโฆษณาบรษิทั (Corporate Advertising) เพื่อใหเ้กดิความน่าเชื่อถอืและภาพพจน์ทีด่ ี
 8.เมื่อต้องการสร้างภาพพจน์ส าหรบัธุรกิจ หรือ องค์กรที่มีภาพพจน์เชิงลบ ได้แก่ ธุรกิจ
สมัปทาน สถาบนัการเงนิ รฐัวสิาหกจิ เป็นตน้ เนื่องจากลกัษณะธุรกจิอาจถูกโจมตแีละมภีาพพจน์เชงิลบ
ได้ง่าย ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องใช้การโฆษณาเพื่อที่จะอธบิายและชี้แจงให้ประชาชนเขา้ใจการท างานของ
บรษิทัและสรา้งภาพพจน์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในสายตาประชาชน 
 9.เมื่อต้องการขายความคดิ เมื่อบรษิทัมคีวามคดิที่จะพฒันาสงัคม ประเทศชาต ิกค็วรจะมกีาร
ท าโฆษณาขึน้มาเพื่อชกัจงูใจใหป้ระชาชนเกดิความเหน็คลอ้ยตาม 
ประเภทกำรโฆษณำ 
 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2538:34) ไดแ้บ่งชนิดของการโฆษณาออกไดด้งันี้ 
 1.การโฆษณาสถาบนั (Institution advertising) เป็นการโฆษณาทีมุ่่งไปยงักลุ่มสงัคมทุก ๆ กลุ่ม
ภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มที่มใิช่ผูบ้รโิภคสนิคา้ของบรษิทักต็าม ซึง่อาจกล่าวได้ว่า การโฆษณา
สถาบนัเป็นโฆษณาที่ไม่ได้มุ่งถึงผลติภณัฑ ์(not product oriented) หากแต่เป็นโฆษณาเพื่อเสรมิสรา้ง
ภาพพจน์ของบรษิทัมากกว่า 
 2.การโฆษณาผลติภณัฑ์ (Product advertising) เป็นการโฆษณาที่ท าหน้าที่โดยตรงในการให้
ขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัผลติภณัฑ ์โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งความต้องการในผลติภณัฑช์นิดนัน้  มากกว่า
การใหค้วามนิยมในตราสนิคา้ (แบรนด)์ นัน้ 
 3.การโฆษณาเพื่อการแข่งขนั (Selective or competitive advertising) เป็นการโฆษณาที่ใช้
ในช่วงของการที่คู่แข่งได้เข้ามาสู่ตลาด ซึ่งโฆษณาชนิดนี้  จะมเีป้าหมายในการพยายามมุ่งหว่านล้อม 
หรอืพยายามให้มอีิทธพิลต่อความต้องการเพื่อให้ชอบพอในผลติภณัฑ์หรอืบรกิารอย่างใดอย่างหนึ่ง 
พยายามเน้นย า้ใหจ้ าตราสนิคา้ได ้
 4.การโฆษณาเปรยีบเทียบ (Comparative advertising) ใช้ในกรณีที่มกีารโฆษณาผลิตภณัฑ์
หรอืสนิคา้ทีม่คีุณลกัษณะคลา้ยกนั 2 ตราสนิคา้ (แบรนด)์ หรอืมากกว่าใหเ้หน็การเปรยีบเทยีบ 
 5.การโฆษณาชี้ให้เหน็ถงึการขาดแคลน (Shortage advertising) เป็นการโฆษณาเปรยีบเทยีบ
ใหเ้หน็ถงึความเขม้ขน้ของการโฆษณาทีต่อ้งการแข่งขนั ในกรณทีีเ่กดิปัญหาการขาดแคลนไมว่่ากรณใีด 
 6.การรว่มโฆษณา (Cooperative advertising) เป็นวธิกีารร่วมโฆษณาโดยทีผู่ผ้ลติจะเป็นผูช้ าระ
ค่าโฆษณาใหก้บัผูค้า้ปลกีหรอืผูค้า้ส่ง 
 นอกจากนี้ได้กล่าวขา้งต้นแล้ว ยงัมกีารโฆษณาองค์กร (Corporate advertising) ดงัที่ George 
and Belch (1995:146) ไดก้ล่าวไวว้่า โฆษณาองคก์รท าหน้าที่ในการประชาสมัพนัธ ์ซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อสนับสนุนองคก์รโดยรวม โดยการสรา้งภาพลกัษณ์ สมมตติ าแหน่งขององคก์รในสงัคม หรอืก าหนด
ความเกีย่วขอ้งกบับางสิง่บางอยา่ง โดยโฆษณาองคก์รสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ ดงันี้ 
 Image advertising เป็นโฆษณาส่งเสรมิภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวม ซึง่ถงึเป็นการสรา้งไมตรจีติ
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร สรา้งต าแหน่งของบรษิทั ตลอดจนสรา้งทัง้ทรพัยากรบุคคลและเงนิทุน 
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 Advocacy advertising เป็นการโฆษณาโดยสนับสนุน หรอืคดัค้านปัญหา หรอืเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง
กบัเรื่องทางสงัคม ธุรกจิ หรอืสิง่แวดล้อม โดยบรษิัทจะเผยแพร่แนวคดิเกี่ยวกบัเรื่องที่สาธารณชนให้
ความส าคญั เพื่อจ าส่งเสรมิใหส้าธารณชนเกดิความสนใจในบรษิทัทีท่ าการสนบัสนุนเรือ่งนัน้ๆ  
 Cause related advertising เป็นการโฆษณาโดยความร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัและองคก์รที่ไม่
มุ่งหวงัก าไร ทัง้นี้องค์กรจะได้รบัการเผยแพร่ข่าวสารในเชงิบวก ส่วนองค์กรที่ไม่มุ่งหวงัก าไรก็อาจจะ
ไดร้บัเงนิบรจิาคตามทีต่อ้งการ 
กำรก ำหนดงบประมำณโฆษณำ 
 Belch and Belch (1993:298) ไดก้ล่าวว่า การก าหนดงบประมาณในการโฆษณาอาจแบ่งได้ 2 
วธิ ีคอื 
 1.การก าหนดงบประมาณจากบนลงล่าง (Top-down approach) จะเป็นการก าหนดงบประมาณ
ในการท าโฆษณาโดยผู้บรหิารระดบัสูง (Top executive) ของบรษิัท ซึ่งวธินีี้เป็นที่นิยมด้วยเหตุผล 2 
ประการ คอื  

ก าหนดตามธรรมเนียมทีเ่คยปฏบิตักินัมา และก าหนดตามความปรารถนาของผูบ้รหิารระดบัสูง 
ด้วยเหตุผลดังนี้  คือก าหนดเท่าที่จะสามารถจัดสรรได้ (Affordable of all-you-can-afford method), 
ก าหนดตามอ าเภอใจ (arbitrary allocation) หรือ การก าหนดจากจ านวนเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย 
(percentage sales method), ก าหนดตามคู่แข่ง (competitive party method), ก าหนดตามผลตอบแทน
จากการลงทุน (return investment method) 
 2.การก าหนดงบประมาณจากล่างสู่บน (Bottom-up approach) การก าหนดตามวตัถุประสงค์
และงาน (objective-and-task method) ซึง่กระบวนการด าเนินงานประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนดงันี้ 
 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการสื่อสารการโฆษณาทีต่อ้งการใหส้มัฤทธิผ์ล 
 ก าหนดกลยทุธแ์ละงานโดยเฉพาะทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคน์ัน้ 
 งบประมาณค่าใชจ้า่ยทัง้หมด เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินตามแผนกลยุทธแ์ละงานทีไ่ดก้ าหนด 
 ผูบ้รหิารระดบัสงู พจิารณาและอนุมตังิบประมาณการโฆษณา 
กลยทุธก์ำรโฆษณำ (Advertising strategies) 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2540:81-91) ได้กล่าวว่า ในการก าหนดกลยุทธ์การโฆษณาจ าเป็นต้องหา
ค าตอบเพื่อใชใ้นการพจิารณาว่าจะโฆษณาอย่างไร โดยมคี าถาม 6 ประการ ดงันี้ 
 1 .ท าโฆษณาไปท าไม (Why do we advertising?) ค าตอบของค าถามนี้ คือการก าหนด
จุดมุ่งหมายของการโฆษณา (Purpose of advertising) โดยให้ผู้รบัสารเกิดความพร้อมของอารมณ์ 
(Mood) ซึ่ง จุดมุ่งหมายของการโฆษณาเป็นการสร้างอารมณ์ต่างๆ ประกอบด้วย อารมณ์อยาก
รบัประทาน (Eating mood) อารมณ์อยากเล่น (Playing mood) อารมณ์อยากนอน (Sleeping mood) 
เป็นตน้ 
 2.ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (Who is the target group?) ค าตอบของค าถามนี้คือ การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย (Target group) แม้ว่าในการวางแผนการตลาดจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งเป็น
เป้าหมายทางการตลาดอยู่แล้ว ในการโฆษณาจะต้องทราบว่าจะสื่อสารกบัใครที่เป็นผู้รบัข่าวสารนัน้ 
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และจะต้องทราบถึงกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการตดัสินใจซื้อ ได้แก่ ผู้ซื้อ (Buyer) ผู้มอีทิธพิลต่อการ
ตัดสิน ใจซื้ อ  (Influencer) ผู้ ใช้  (User) ผู้ มีบทบาทในการให้ โฆษณาได้ เข้าถึงกลุ่ ม เป้ าหมาย 
(Gatekeeper) และผูต้ดัสนิใจซือ้ (Decision maker) 
 3.ใช้จุดขายอะไร (What is the selling point?) จุดขายทั ้งด้ านจิตวิทยา แล ะกายภาพ 
ประกอบด้วย จุดเด่น (Feature) และผลประโยชน์ (Benefit) ของสินค้า ในการโฆษณาต้องมุ่งขาย
ผลประโยชน์ของสนิค้าให้กบักลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ขายจุดเด่นของสนิค้าเพราะจุดเด่นของสนิค้ามไีว้เพื่อ
สนบัสนุนจดุขายใหน่้าเชื่อถอื 
 4.จะใหก้ารสนับสนุนอย่างไร (How should we support the selling point?) ค าตอบของค าถาม
นี้ก็คอื การสนับสนุนด้วยขอ้เท็จจรงิ (Factual support) คอืน าข้อดขีองสนิค้ามาแสดงเพื่อให้ผู้บรโิภค
สามารถเข้าใจได้ง่ายและรบัรูไ้ด้รวดเรว็ หรอืการสนับสนุนด้วยบรบิท (Contextual support) และการ
สนับสนุนด้วยลูกเล่นของการโฆษณา (Executional support) คอื การใช้ภาพหรอืค าพูด ซึ่งเป็นลูกเล่น
ของการโฆษณาสนบัสนุนจดุขายโดยไมต่อ้งอธบิาย 
 5.บุคลกิภาพตราสนิคา้เป็นอย่างไร (What is the brand personality?) ซึง่บุคลกิภาพ ตราสนิคา้ 
(Brand personality) เป็นลกัษณะของสนิคา้ที่ท าใหผู้้บรโิภคคาดหวงัว่าจะไดอ้ะไรจากการใชส้นิค้า โดย
บุคลกิภาพตราสนิค้าที่ดตี้องมลีกัษณะ 3 ประการคอื เป็นบุคลกิภาพที่คงทน (Durable) บุคลกิภาพที่
คาดหวงัพฤตกิรรมตอบสนองได ้(Predictable) และสุดทา้ยเป็นบุคลกิภาพทีก่ลมกลนื (Coherent) 
 6.โอกาสจากสื่อเป็นอย่างไร (What is the media opportunity?) ค าตอบของค าถามนี้กค็อื การ
ก าหนดโอกาสการเปิดรบัข่าวสาร โดยต้องใชค้ าถามทีว่่าทีไ่หน (Where?) เมื่อใด (When?) และภายใต้
สถานการณ์อะไร (Under what circumstances?) 
 นอกจากนัน้แล้ว Sandra E. Moriarty (1990) ให้ความหมายกลยุทธ์การโฆษณาว่า “กลยุทธ์
การโฆษณา คอื การคดิอยา่งมเีหตุผลในการสรา้งสาร ซึง่สารนัน้จะต้องพูดถงึในสิง่ทีค่วรพูด ไปยังคนที่
ถูกต้อง กลยุทธก์ารโฆษณาเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจใน 3 เรื่องไดแ้ก่ 1.จะพูดกบัใคร 2.จะพูดอะไรกบั
เขาและ 3.จะเขา้ถึงเขาได้อย่างไร ซึ่งสองขอ้แรกนัน้เกี่ยวข้องกบัการสรา้งสรรค์งานโฆษณา แต่ในข้อ
สามนัน้จะเป็นเรือ่งของการวางแผนสื่อโฆษณา 
 กลยุทธ์การโฆษณาประกอบไปดว้ยกลยุทธ์ย่อยอกี 2 ชนิด โดยจะเป็นตวับอกว่าโฆษณาที่เรา
ท านัน้จะส่งสารอะไรไปและจะส่งสารนัน้ไปอย่างไร เพื่อให้เกดิการตอบรบัสูงสุด ซึ่งกลยุทธ์ย่อยๆ นัน้ 
ได้แก่  กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธ์สื่อโฆษณา (Media 
Strategy) ทีเ่ป็นหวัใจส าคญัในการท าใหแ้ผนรณรงคก์ารสื่อสารการตลาดด าเนินไปได้ 
 ดงันัน้ จงึอาจสรุปไดว้่ากลยุทธก์ารโฆษณานัน้ จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนส าคญั คอื กลยทุธก์าร
สร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธ์สื่อโฆษณา (Media Strategy) ซึ่งในแต่ละกล
ยทุธน์ัน้มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1.กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา (Creative strategy) 
  George E. Belch และ Michael A. Belch (1995) ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน
โฆษณา หมายถงึขัน้ตอนที่มคีุณภาพโดยบุคคลซึ่งสามารถสรา้งความแปลกใหม่ การสรา้งผลงานใหม่
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และการปรบัปรุงใหด้ขีึน้ ผลงานเกดิจากความรู ้เหตุผล จนิตนาการ และการสรา้งให้เกดิความรูส้กึทีจ่ะ
สามารถเหน็ต่อเนื่อง และความแตกต่างระหว่างความคดิและสิง่ของ 
   เสร ีวงษ์มณฑา (2540:99) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา หมายถึง การ
ผสมผสานอย่างแตกต่างจากปกต ิคอื การส่งขอ้มลูแนวความคดิหรอืเรื่องราวไปยงัผูร้บัสารดว้ยวธิหีรอื
รปูแบบทีไ่มธ่รรมดา บางครัง้อาจจะบอกโดยออ้มหรอืบางครัง้อาจจะบอกข่าวสารแบบตรงกไ็ด ้
   ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาแต่ละครัง้นัน้ทางบรษิัทตัวแทนโฆษณานั ้นมักจะมี Copy 
Platform เพื่อเป็นแนวทางใหก้บั Copy Writer และ Art Director ในการสรา้งสรรคง์านโฆษณา ซึง่อาจมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละบรษิัท แต่ Courtland L.Bovee et al. (1995:228) อธิบายว่า โดยรวมๆ 
แลว้มกัจะมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 1.ปัญหาทีต่อ้งการใหโ้ฆษณาเขา้ไปแกไ้ข คอื ขอ้เทจ็จรงิ สถานการณ์ เหตุการณ์หรอื ปัญหาที่
เกดิขึน้ในตลาด ซึง่เป็นเหตุใหต้อ้งมกีารท าโฆษณา 
 2.วตัถุประสงคก์ารโฆษณา โดยใหด้เูฉพาะหน้าทีท่ีก่ารโฆษณาสามารถเขา้ไปแกไ้ขไดเ้ท่านัน้ 
 3.รายละเอยีดของผลติภณัฑ ์
 4.ลกัษณะของผู้รบัสารกลุ่มเป้าหมายคร่าว ๆ คอืสรุปลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์และ
จติวทิยาของกลุ่มเป้าหมาย 
 5.การประเมนิคู่แขง่ขนั วเิคราะหแ์ละสรปุคู่แขง่ทางโฆษณาและคู่แขง่ทางการตลาดของบรษิทั 
 6.ผลประโยชน์ทีล่กูคา้จะไดร้บัจากผลติภณัฑข์องบรษิทั 
 7.สิง่ทีส่นับสนุนผลประโยชน์หลกันัน้ ท าใหม้ัน่ใจว่าผลประโยชน์หลกันัน้ เกดิมาจากคุณสมบตัิ
ทีผ่ลติภณัฑห์รอืบรษิทัมเีสนอให้ 
   8.กลยุทธข์าย โดยกลยุทธก์ารขายทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดที่ Rosser Reeves ได้สรา้งขึน้มาคอื Unique 
Selling Proposition คอืเอกลกัษณ์ของสนิค้า แต่ต่อมา David Ogivy ได้เสนอการโฆษณาภาพลกัษณ์
ของสนิค้าและองค์กรโดยรวมขึน้มาเพิม่ ซึ่ง Jack Trout และ Al Ries มคีวามเหน็ว่าในปัจจุบนันี้สนิค้า
และโฆษณามลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั เพราะฉะนัน้จงึใชก้ลยุทธก์ารวางต าแหน่ง (Positioning Strategy) มา
แทนกลยทุธท์ัง้สองแบบเดมิ 
  9.รปูแบบการขายและการจูงใจในงานโฆษณา ว่ามลีกัษณะเป็นแบบ Hard sell หรอื Soft sell 
หรอืเป็นแบบบนัเทงิ และใชก้ารจงูใจแบบใดในการดงึดดูใจผูบ้รโิภค 
  ซึ่ง แบ่งรายละเอียดในการอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน
โฆษณา อาจแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  
เน้ือหำโฆษณำ 
 ในส่วนของเนื้อหา หรอืแนวความคดินี้ เป็นส่วนส าคญัอย่างยิง่ที่นักโฆษณาจะต้องพจิารณาว่า 
จะสื่อสารอะไรกบัผูบ้รโิภค ซึง่ไดม้แีนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดเนื้อหาโฆษณาไวด้งันี้ 
 Well, Burnett  และ  Moriarty (1989:317-319) ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์ในวงการ
โฆษณาจะต้องประกอบด้วย 4 แนวคดิหลกัๆ ซึ่งได้แก่ “Originality” หรอืความเป็นตวัของตวัเอง คอืมี
ลกัษณะเฉพาะตวัเพยีงหนึ่งเดยีว ไม่เหมอืนใคร และไม่คาดคดิ จะต้องไม่ใชส้ านวนหรอืถ้อยค าที่ไดย้นิ
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กนัจนชนิหู หรอืการตามอย่างโฆษณาทีม่ชีื่อเสยีง “Relevance” หรอืความเกี่ยวขอ้งคอื สารโฆษณานัน้
จะต้องมีความส าคัญต่อผู้รบัสาร สามารถจะน าสาระความรู้ที่ถูกต้องไปสู่ผู้ร ับ ในเวลาที่ถูกต้อง  
นอกจากนี้ งานโฆษณาจะต้องสามารถโน้มน้าวให้ผู้รบัสารเชื่อถือและคล้อยตามได้ จงึจ าเป็นต้องม ี
“Empathy” หรอื อารมณ์ร่วม คือ ต้องค านึงถึงคนรบัว่าเขาคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร นอกจากนี้ สาร
โฆษณานัน้จะตอ้งม ี“Impact” หรอืผลกระทบโดยตรงต่อผูร้บัสารดว้ย 
 นอกจากนี้ เสร ีวงษ์มณฑา (2540:99-100) ยงัไดอ้ธบิายในเรือ่งเดยีวกนักบั Well, Burnet  และ 
Moriarty โดยมรีายละเอยีดดงันี้ การโฆษณาทีด่ตี้องตรงประเดน็ ไม่ซ ้าใคร ไดผ้ลชดัเจน งา่ยและชดัเจน 
เนื้อหามาก่อนรปูแบบ ต้องสรา้งความน่าเชื่อถอื ต้องกระตุ้นทัง้เหตุผลและอารมณ์ ต้องแสดงต าแหน่ง
ครองใจของสนิคา้ให้ชดัเจน ต้องมคีวามแปลกใหม่ มจีุดขายที่เด่นชดัและจงูใจให้ซือ้ สะทอ้นบุคลกิของ
สนิคา้อยา่งชดัเจน และตอ้งสามารถทีจ่ะสรา้งชิน้งานโฆษณาไดต่้อเนื่องระยะยาว 
 มานิต รตันสุวรรณ (2531:415-416) ไดก้ล่าวว่า แนวความคดิหรอืสิง่ทีเ่ราจะพูดกบัผูซ้ื้อนี้ เป็น
สิง่ทีเ่ราจะตอ้งคน้หาใหไ้ด ้และน าไปขยายความหรอืถ่ายทอดไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่แนวคดิทีด่นีัน้จะต้อง
มแีนวคดิเดยีว โดดเดีย่ว ชดัเจน และเป็นเอกลกัษณ์ทีเ่หมาะสมกบัสนิคา้นัน้ เนื่องจากการโฆษณาเราไม่
สามารถบรรจแุนวความคดิทุกประการใหก้บัผูซ้ือ้ได ้เพราะจะท าใหเ้กดิความสบัสน จ ายาก และไมไ่ดผ้ล 
เราจงึต้องเลือกแนวความคิดเดียว เลือกจุดขายจุดเดียวเป็นจุดเอก ซึ่งเรยีกกันว่า Unique Selling 
Proposition หรอื USP ซึง่บางแห่งเรยีกว่า Consumer Benefit  
 Wells, Burnett และ Moriarty (1989:330) ไดก้ล่าวว่า เนื้อหาของขอ้ความโฆษณานัน้ สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
 1.Informational เป็นลกัษณะเนื้อหาหรอืขา่วสารทีย่ดึหลกัของขอ้เทจ็จรงิและความสมเหตุสมผล 
 2.Emotional เป็นลักษณะของเนื้อหาหรอืข่าวสารแบบการสร้างอารมณ์ โดยเนื้อหาจะถูก
เชื่อมโยงให้เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ ความต้องการ รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคคลที่มีชื่อเสียง และ
สญัลกัษณ์ ซึง่เนื้อหาจะถูกสื่อสารไปโดยเกีย่วขอ้งกบัสิง่เหล่านี้ 
 รปูแบบเน้ือหาของโฆษณาทีส่ามารถดงึดูดใจผูบ้รโิภคได ้ม ี2 ประเภท คอื 
 1.ข่าวสารที่เน้นเหตุผล (Rational Message) โฆษณาประเภทนี้จะเน้นคุณลกัษณะเด่นของ
สนิคา้ ประโยชน์ของสนิคา้ทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั โดยขา่วสารโฆษณาจะตอ้งอธบิายใหก้บัผูบ้รโิภคชอบใน
สนิคา้จากลกัษณะเด่นและประโยชน์ใชส้อยในตวัสนิคา้ 
 2.ข่าวสารทีเ่น้นอารมณ์ (Emotional Message) เนื้อหาของโฆษณาประเภทน้ีจะเน้นภาพลกัษณ์
ของสนิคา้ ความภูมใิจ แสดงความเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม โดยเนื้อหาข่าวสารจะต้องจงูใจใหก้บัผูบ้รโิภค
ชอบในตวัผูน้ าเสนอทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มผูบ้รโิภคในวยัเดยีวกบัตน หรอืเป็นกลุ่มใฝ่ฝันทีต่นอยากเป็น 
ซึ่งมักจะน ามาใช้กับการโฆษณาสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับผู้บรโิภคต ่ า เช่น สินค้าแชมพู สบู่ 
ผงซกัฟอก นาฬกิาแฟชัน่ ฯลฯ 
ชนิดของกลยทุธก์ำรสร้ำงสรรคง์ำนโฆษณำ 
 Charles F.Frazer (อ้างจาก ชมพูนุช บวัเอี่ยม, 2541:15) ไดบ้อกถงึชนิดต่างๆ ของกลยทุธก์าร
สรา้งสรรคง์านโฆษณาทีเ่หมาะสม 7 ชนิดไดแ้ก่ 
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 1.The Generic Strategy จะไม่กล่าวถึงข้อได้เปรยีบหรอืจุดเด่นทางการแข่งขนั ซึ่งใช้ได้ดใีน
ตลาดแบบผูกขาดทีม่ผีูน้ าตลาดเด่นๆ เพยีงไม่กีร่ายหรอืเมือ่เป็นยีห่อ้ทีเ่ป็นผูน้ าในผลติภณัฑป์ระเภทนัน้ 
เพราะฉะนัน้จะง่ายในการระบุถึงการเป็นผู้น าตลาด รวมถึงสามารถบอกคุณสมบัตหิรอืประโยชน์ของ
สนิคา้ไดโ้ดยไมต่อ้งมกีารเปรยีบเทยีบกบัรายอื่น 
 2.The Preemptive Claim เป็นการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าโดยการใช้โฆษณาในประเด็นที่
แตกต่างจากคู่แข่ง ถงึแมว้่าสนิคา้ของคู่แข่งจะมคีุณสมบตัหิรอืคุณประโยชน์ที่เหมอืนกนัแต่ยงัไม่มใีคร
ท าโฆษณาในประเด็นนัน้ให้กลายเป็นจุดเด่นของเรากลยุทธ์นี้จะเหมาะส าหรบัตลาดที่ก าลงัเตบิโต ซึ่ง
การโฆษณาของคู่แขง่นัน้ยงัไมม่อีอกมาอย่างเด่นชดันกั 
 3.The Unique Selling Proposition (USP) เป็นการสรา้งความแตกต่างใหก้บัสนิคา้ มกัใชเ้มื่อมี
จุดเปรยีบเทยีบที่แตกต่างจากคู่แข่ง USP นัน้อาจมาจากขอ้ได้เปรยีบทางการแข่งขนั หรอืจุดเด่นของ
ลกัษณะทางกายภาพ หรอืประโยชน์ของสนิคา้ 
 4.The Brand Image Strategy ท าให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่ง แต่ไม่ได้ใช้คุณสมบัติ
ทางด้านกายภาพของสนิค้า จะใช้พื้นฐานด้านจิตวทิยาหรอือารมณ์มากกว่า คอืเน้นที่อารมณ์มากกว่า
ขอ้มลูดา้นเหตุผล โดยการใชโ้ฆษณาเพื่อสรา้ง เพื่อมอีทิธพิล หรอืเพื่อเปลีย่นแปลงทศันคตขิองผูร้บัสาร
กลุ่มเป้าหมายที่มต่ีอตรายีห่อ้ มกัจะใชเ้มื่อสนิคา้ไม่มคีวามต่างทางกายภาพอย่างเด่นชดั หรอืสนิคา้ที่มี
การลอกเลยีนแบบไดง้า่ยและรวดเรว็ 
 5.Product Positioning เป็นการสรา้งต าแหน่งของสนิค้าที่มใีนใจผู้บรโิภค โดยเปรยีบเทยีบกบั
สนิคา้ของคู่แขง่ จะเน้นทีค่วามแตกต่างหรอืมจีดุเด่นกว่าคู่แขง่อยา่งไร เหมาะส าหรบัการโจมตผีูน้ าตลาด 
หรอืเมื่อต้องการได้รบัการยอมรบัในระยะยาว ซึ่งกลยุทธ์ในการวางต าแหน่งนัน้ David Aaker และ J. 
Gary Shansby (อา้งจาก George E. Belch, 1995:143-146) มวีธิต่ีางๆ ดงันี้ 

ก. วางต าแหน่งโดยใชคุ้ณสมบตัขิองสนิคา้ทีเ่รามใีหก้บัผูบ้รโิภค 
ข. วางต าแหน่งโดยราคาหรอืคุณภาพ  
ค. วางต าแหน่งโดยลกัษณะของการใชง้าน  
ง. วางต าแหน่งตามชนิดของสนิคา้  
จ. วางต าแหน่งโดยผูใ้ชส้นิคา้ว่าใครเป็นผูใ้ชส้นิคา้หรอืผูท้ีย่งัไมใ่ช ้ 
ฉ. วางต าแหน่งโดยคู่แขง่ คลา้ยกบัการวางต าแหน่งโดยใชช้นิดของสนิคา้  
ช. วางต าแหน่งโดยใชส้ญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  

 6.The Resonance Approach จะต้องเขา้ใจชนิดของขอ้มูล และประสบการณ์ที่ผู้บรโิภคมใีนใจ 
และทราบถึงตวักระตุ้นที่ท าให้เกดิการเก็บหรอืจดจ าข้อมูลนัน้ไม่ได้เน้นที่การอ้างคุณสมบตัขิองสนิค้า
หรอืภาพลกัษณ์ของสนิคา้ โดยในการโฆษณาจะเชื่อมโยงระหว่างความทรงจ าหรอืความรูส้กึในทางที่ดี
ของกลุ่มเป้าหมายกบัตรายีห่อ้ ซึ่งกลยุทธน์ี้เหมาะกบัสนิคา้ทีม่คีวามแตกต่างกันเลก็น้อยหรอืไม่มคีวาม
แตกต่างกนั 
 7.Affective Strategy เป็นการสร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นระหว่างตรายี่ห้อกับผู้บรโิภคซึ่งมกัเป็น
ภาพลกัษณ์ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิการเปลีย่นแปลงในการรบัรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑใ์หเ้กดิความชอบ เป็นตน้ 
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 ส่วน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 414-415) ไดก้ล่าวถงึ กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณาว่า เป็น
กจิกรรมในการสรา้งและพฒันาขา่วสารส าหรบัผลติภณัฑ ์ขา่วสารจะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัผลติภณัฑแ์ละ
ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะตอ้งพจิารณาถงึ 
 1.กลุ่มเป้าหมาย และพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Target and consumer behavior) วเิคราะห์ลกัษณะ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะสร้างสรรค์งานโฆษณาให้ตรงกับความต้องการบุคลิกภาพของผู้รบัสาร
กลุ่มเป้าหมายได ้
 2.วตัถุประสงค์ในการโฆษณา (Objective) คือ การก าหนดวตัถุประสงค์ในการโฆษณา เช่น 
เพื่อใหเ้กดิการรบัรู ้ความเขา้ใจ เป็นตน้ 
 3.แนวความคดิการโฆษณา (Advertising Concept หรอื theme) การพจิารณาถงึแนวความคดิ
หลกั (Major selling idea) หมายถงึ สาระส าคญัของข่าวสารในการโฆษณา เป็นแนวความคดิที่ส าคญั
ทีสุ่ดทีต่อ้งบอกเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์จะตอ้งชดัเจนและมคีวามส าคญัในการจงูใจกลุ่มผูฟั้ง 
 4.เนื้อหาของขา่วสาร (Message Content) หรอื การจงูใจดา้นขา่วสารประกอบดว้ย 
 4.1 การจงูใจดา้นเหตุผล (Rational appeals) จะมุ่งทีห่น้าที ่ประโยชน์ รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์
เนื้อหาข่าวสารมุ่งทีข่อ้เทจ็จรงิ การเรยีนรู ้และเหตุผลในการจงูใจ สิง่จงูใจดา้นเหตุผลทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์น
การโฆษณา ประกอบดว้ย ความสะดวกสบาย การประหยดั ความเชื่อถอืได ้ความทนทาน เป็นตน้ 
 4.2 การจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional appeals) เป็นความต้องการด้านสงัคมและจติวทิยาไป
กระตุน้ในการซือ้สนิคา้ เช่น ความรกั ความสุนกสนาน ความตื่นเตน้ เป็นตน้ 
 4.3 การจูงใจด้านเหตุผลร่วมกับการจูงใจด้านอารมณ์  (Combining rational appeals and 
emotional appeals) โดยน าทัง้สองอยา่งนี้มาประกอบกนัเพื่อการตดัสนิใจซือ้ 
 4.4 การจูงใจด้านสงัคม ศีลธรรม และสิง่แวดล้อม (Social moral and environment) เป็นการ
เสนอข่าวสารที่แสดงถึงบทบาทและภาระความรบัผิดชอบของบรษิัทหรอืผลติภณัฑ์ที่มต่ีอสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การโฆษณาสถาบนั เป็นตน้ 
 นอกจากนี้ เสร ีวงษ์มณฑา (2540:105-111) ได้กล่าวว่า เทคนิคการสร้างสรรค์โฆษณา หรอื
แนวทางในการน าเสนอโฆษณาทีส่ามารถจงูใจกลุ่มเป้าหมายไดน้ัน้จะตอ้งพจิารณา ดงันี้ 
 1.ลลีา (Tone) ควรก าหนดลลีาเพื่อให้สอดคล้องกบัสนิค้า คอื มุ่งขายชดัเจน (Hard sell) หรอื 
มุง่ขายแบบออ้ม (Soft sell) 
 2.ความพรอ้มของอารมณ์ (Mood) องคป์ระกอบของงานสรา้งสรรคท์ี่ช่วยสรา้งความพรอ้มของ
อารมณ์ มดีงันี้ คอื สสีนั (Color) แสง (Lighting) ภาษาทีใ่ช ้การใชค้ าพูดหรอืภาพ (Wording or visuals) 
ดนตรปีระกอบ (Music) สถานการณ์ทีใ่ช ้(Situation) เวลา (Timing) และการเคลื่อนไหว (Motion) 
 3.จดุเวา้วอน (Appeal) เป็นการใชจ้ดุขาย หรอื ผลประโยชน์ของผลติภณัฑจ์งูใจใหซ้ือ้ 
 นอกจากนี้  เสรี วงษ์มณฑา (2540:112-125) ยังได้กล่าวถึง ยุทธ์วิธีการสร้างงานโฆษณา 
(Execution tactics) หรอืเทคนิคการน าเสนอ ทีม่อียูห่ลายรปูแบบ ซึง่สรปุใจความส าคญัไดด้งันี้ 
 1.การใชผ้ลติภณัฑ์เป็นพระเอก (Product as a hero) ใช้ในกรณีที่สนิค้ามคีวามเด่นด้วยตวัเอง
อยูแ่ลว้ เช่น น ้าหอมทีข่วดสวยมาก หรอื ทรงกางเกงยนีสส์วยมาก 
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 2.การใชบุ้คคลที่ใช้สนิค้ารบัรอง (Testimonial) จะเป็นการใช้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสนิค้า
ใชส้นิคา้นัน้ๆ 
 3.ชุดของปัญหา (Vignette) เป็นการโฆษณาทีแ่สดงถงึปัญหาและวธิแีกปั้ญหาเหมาะกบัสนิคา้ 
 4.การเปรยีบเทยีบ (Comparison) เป็นการเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนัโฆษณา ซึ่งการน าเสนอใน
ลกัษณะนี้ท าได้ยากมากในประเทศไทย เพราะกฎหมายคุ้มครองผูบ้รโิภคมาตรา 22 เขยีนไวช้ดัว่าหา้ม
ทบัถมผูอ้ื่น 
 5.การน าเสนอแบบสารคด ี(Documentary) เป็นการน าเสนอที่ให้เนื้อหาสาระหรอืข้อเท็จจรงิ
เหมอืนลกัษณะของภาพยนตรส์ารคด ี
 6.อุปมาอุปไมย (Analogy) ส าหรบัสนิคา้ทีส่ามารถสื่อไดด้ดีว้ยภาพเปรยีบเทยีบ เช่น การเสนอ
ถงึความนุ่มนวลของกระดาษช าระ 
 7.ลกัษณะร้องร าท าเต้น (Production number) เป็นการน าเสนอในลกัษณะการร้องร าท าเต้น 
โดยใชเ้สยีงเพลงและเสยีงดนตรเีขา้ช่วย 
 8.เสีย้วหนึ่งของชวีติ (Slice of life) เป็นการน าเสนอโดยใหส้นิคา้เขา้ไปมบีทบาทในชวีติของคน
ไทย เพื่อตอ้งการใหผู้ช้มคดิว่าตวัเองเป็นตวัละครทีแ่สดงในภาพยนตร์ 
 9.การเปรยีบเทยีบก่อนและหลงั (Before and after) เป็นโฆษณาที่เปรยีบเทยีบการท างานของ
สนิคา้ระหว่างก่อนใชส้นิคา้และภายหลงัการใชส้นิคา้นัน้  
 10.การสาธติสนิค้า (Demonstration) เหมาะส าหรบัสนิค้าที่ต้องการแสดงว่าท างานอย่างไร มี
ประสทิธภิาพอยา่งไร 
 11.สญัลกัษณ์ (Symbolic) เป็นการน าเสนอในเชงิสญัลกัษณ์ ทัง้นี้หมายความว่าไดส้ร้างสิง่ใดสิง่
หนึ่งขึน้มาเป็นสญัลกัษณ์ของสนิคา้บรษิทั 
 12.แฟนตาซ ี(Fantasy) เป็นการโฆษณาแบบฝันเฟ่ือง ดงันัน้ข่าวสารที่โฆษณาไม่ใช่เรื่องจรงิ
เป็นในลกัษณะเกนิจรงิหรอือยูใ่นความฝันเฟ่ือง 
 13.การใชผู้น้ าเสนอ (Presenter) การใชผู้้น าเสนอเขา้ร่วมในการโฆษณาจะยดึหลกัปรชัญาทีว่่า 
มนุษยย์่อมสนใจมนุษยด์ว้ยกนัเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ จงึท าใหผู้ท้ าโฆษณาต้องหาบุคคลทีน่่าสนใจมาเป็นผู้
น าเสนอ (Presenter) สนิค้าดงักล่าว เพื่อมาสรา้งความสวยงาม ความน่าสนใจให้ผู้บรโิภคหนัมาสนใจ
และพจิารณางานโฆษณา แต่ผูน้ าเสนอนัน้มอียูห่ลายรปูแบบ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคท์างการโฆษณา 
ซึง่สามารถแบ่งประเภทของการใชผู้น้ าเสนอไว ้ดงันี้ 

ก. ผู้น าเสนอที่เป็นโฆษณา (Spokesman) หมายถึง ตวัแทนที่ออกมากล่าวถึงคุณสมบตัิของ
สนิค้าว่าดอีย่างไร ตัวอย่างเช่น โฆษณาผงซกัฟอกที่มดีาราเป็นผู้น าเสนอสนิค้าโดยออกมากล่าวถึง
คุณสมบตัิสนิค้าว่าดอีย่างไร ทัง้นี้ตวัผู้น าเสนอจะเป็นผู้รบัรองคุณภาพของสนิค้าโดยที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้
สนิคา้นัน้ๆ เลยกไ็ด ้

ข. ผูน้ าเสนอทีเ่ป็นผูท้ีใ่ชส้นิคา้ (Testimonial) ซึง่ปัจจบุนันักโฆษณาส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจและ
น ามาใชก้นัมากในงานโฆษณา โดยมกีารน าคนดงั หรอื การคน้หา ดารานักแสดง นักรอ้ง ทีใ่ชส้นิคา้นัน้
จรงิมาเป็นผูน้ าเสนอ 
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ค. ผู้น าเสนอเป็นการต์ูนที่สรา้งขึ้นมา (Mascot) เช่น ขวดน ้ามนักุ๊กพูดได้ หรอืนมโฆษณานม
หนองโพทีใ่ชว้วัเป็นการต์ูนน าเสนอ 

ง. ผู้น าเสนอเป็นผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรู ้(Authority) ถือว่าเป็นการใช้บุคคลรบัรองสนิค้า เช่น 
สถาปนิกมชีื่อเสยีงจดัเป็นบุคคลทีท่รงคุณวุฒทิีไ่ดร้บัความเชื่อถอืในเรือ่งของการออกแบบ 
 จากแนวคิดทฤษฎีข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา หลงัจากการ
ก าหนดเนื้อหาโฆษณาทีแ่น่นอนแล้ว นักโฆษณาจะต้องก าหนดรปูแบบ และวธิกีารน าเสนอโฆษณาต่อ
ผูร้บัสาร ซึ่งมอียู่หลายวธิทีี่นิยมใชใ้นปัจจุบนั ได้แก่ การใชส้ านวน การน าเสนอในรปูแบบของข่าว การ
น าเสนอในลกัษณะการใหค้วามรูห้รอืจะเป็นการน าเสนอแบบมุ่งขายโดยตรง หรอืโดยออ้ม นอกจากนี้ยงั
มเีทคนิคหรอืยุทธวธิใีนการสรา้งงานโฆษณาใหส้ามารถดงึดดูใจผูบ้รโิภคไดอ้กีหลายรปูแบบ เช่น การใช้
ผลติภณัฑ์เป็นพระเอก การเปรยีบเทยีบ การสาธติสนิค้า และการใช้ผู้น าเสนอ ซึ่งการใช้ผู้น าเสนอใน
งานโฆษณาถือเป็นแนวทางหนึ่งที่นักโฆษณานิยมเลือกใช้ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและใช้ได้ผลดี  และ
เนื่องจากสื่อโฆษณานัน้มอียูห่ลายประเภท ในการเลอืกสื่อนัน้ จะต้องพจิารณาการใชส้ื่อแต่ละประเภทให้
มปีระสทิธภิาพ และสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2537:197) ไดก้ล่าวถงึ กลยุทธด์า้นสื่อโฆษณาว่าเป็นกลยุทธท์ี่เกี่ยวขอ้งกบั
วธิกีารที่ข่าวสารถูกส่งไปยงัผูบ้รโิภค ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ประการ คอื 1) การก าหนด
ลกัษณะของผู้บรโิภคที่เป็นเป้าหมายที่ท าการรบัข่าวสาร 2) การก าหนดลักษณะของสื่อที่จะใช้ส่ง
ขา่วสารการโฆษณา ปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกสื่อโฆษณา ไดแ้ก่ 
  1) วตัถุประสงค์ของการโฆษณา การโฆษณาแต่ละครัง้จะมวีตัถุประสงค์แตกต่างกัน 
โดยจะเน้นรายละเอยีดว่าจะก่อให้เกดิผลต่อผู้บรโิภคเป้าหมายอย่างไร เมื่อกระท าการผ่านสื่อโฆษณา 
เช่น ใหเ้กดิการรบัรู ้จดจ าได ้
  2) สนิค้า  ตวัสนิค้าเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่มผีลต่อการเลอืกสื่อโฆษณาจะต้องวเิคราะห์
รายละเอียดเกี่ยวกบัสินค้าที่จะโฆษณา ธรรมชาติ ลกัษณะของสินค้าโดยทัว่ ๆ ไป ตลอดจนจุดเด่น
พเิศษในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อโฆษณาทีจ่ะเลอืกใช้ 
  3) กลุ่มเป้าหมาย จะต้องพจิารณาถงึขนาดของผูร้บัสารทีเ่หมาะสมกบัช่องทางสื่อแต่ละ
ชนิด และรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าที่จะโฆษณาคื อกลุ่มใด โดยพิจารณาถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ทางจติวทิยา ลกัษณะทางดา้นภูมศิาสตร ์รปูแบบการด าเนินชวีติ เพราะโดยทัว่ไปแลว้
ลกัษณะของสื่อแต่ละประเภทจะเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั 
  4) งบประมาณ เนื่องจากในสื่อแต่ละประเภทมอีัตราที่แตกต่างกันตามลกัษณะของ
ความส าคญัและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ดงันัน้ต้องพจิารณาว่างบประมาณมมีากพอทีจ่ะใชก้บัสื่อโฆษณาทีม่ ี
ราคาแพง แต่มปีระสทิธภิาพในการเขา้ถงึสงูไดห้รอืไม ่ 
  5) อตัราค่าโฆษณา อตัราค่าโฆษณาของสื่อแต่ละประเภท อาจไม่ไดอ้ยู่ทีค่วามถูกหรอื
ความแพงเป็นตัวก าหนด แต่ขึ้นอยู่ที่จ านวน ขนาด และส่วนประกอบของผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อ่าน ของสื่อ
โฆษณาแต่ละชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าโฆษณาต่อเป้าหมายจ านวนพันคน (Cost Per 
Thousand = CPM) ทีส่ื่อโฆษณาแต่ละสื่อสามารถเขา้ถงึว่าสื่อใดจะคุม้ค่ากว่ากนั 
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  6) คู่แข่ง ต้องศึกษาข้อมูลด้านสื่อโฆษณาของคู่แข่ง ทัง้นี้ควรเลอืกสื่อโฆษณาที่งาน
โฆษณาของเราจะเด่นและเหน็ไดช้ดักว่าคนอื่น 
  7) คุณลกัษณะของสือ่ ผูว้างแผนสื่อจ าเป็นต้องรูจ้กัสื่อแต่ละชนิดว่ามอีทิธพิลต่อผูร้บัสาร
อย่างไร น่าเชื่อถือแค่ไหน ซึ่งคุณลกัษณะของสื่อแต่ละประเภทอาจพิจารณาได้จากความครอบคลุม 
(coverage) จ านวนการเขา้ถงึ (reach) ความประทบัใจ (impact) ราคา เป็นตน้ 
รปูแบบของกำรวำงแผนส่ือโฆษณำ (Media Pattern) 
 George E.Belch และ Michael A. Belch (2001:200) กล่าวถงึรปูแบบ ดงันี้ 
  1) แบบ Continuity หรอื Reminding เป็นรูปแบบของการวางแผนสื่อที่เท่ากันหมด
ตลอดทัง้ปี จนมองไมเ่หน็ความต่าง เหมาะกบัตราสนิคา้ทีเ่ป็นผูน้ าตลาด และมงีบประมาณมาก  
                      2) แบบ Fighting หรอื Burst เป็นรปูแบบของการวางแผนสื่อทีบ่างช่วงต ่า บางช่วงสูง 
เหมาะกบัสนิคา้ทีม่ฤีดกูาลจ าหน่ายและมงีบประมาณปานกลาง เช่น ยาแกห้วดั เครือ่งปรบัอากาศ ฯลฯ 
                      3) แบบ Pulsing เป็นรปูแบบของการวางแผนสื่อทีเ่ป็นจงัหวะ หรอืเวน้เป็นระยะคลา้ย
กบั Continuity และบางครัง้คลา้ยกบั Fighting เหมาะกบัสนิคา้ทีข่ายตลอดทัง้ปีแต่อาจขายดเีป็นช่วงๆ  
 อาจกล่าวได้ว่า เป้าหมายวตัถุประสงค์ของการโฆษณาที่ได้วางแผนไว้ในข้างต้นจะประสบ
ความส าเรจ็หรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้สื่อโฆษณาที่จะสามารถเขา้ถงึกลุ่มคนเหล่านัน้ได้
อยา่งเหมาะสม 
 ส าหรบัแนวคดิการโฆษณา ผู้วจิยัไดน้ ามาใช้ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการ 
โฆษณา ไดแ้ก่ ความหมาย ความส าคญั ภาพรวม วตัถุประสงคข์องการโฆษณา เนื้อหาของการโฆษณา 
กลยุทธ์ในการโฆษณา รวมถึงสื่อการโฆษณา เป็นต้น โดยประเด็นต่างหรอืองค์ประกอบเหล่านี้จะ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ค าถามทีผู่ว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการถามจากผูท้รงคุณวุฒ ิ 
 
2.แนวคิดส่ือโฆษณำสมยัใหม่  
 
 สื่อโฆษณา หมายถงึ เครื่องมอืการน าสารโฆษณาไปยงัผูบ้รโิภค เพื่อใหเ้กดิการรบัรูใ้นเรื่องของ
สนิคา้หรอืบรกิาร (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2541) 
 ความส าคญัของสื่อโฆษณา 
 1.การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกบัสนิค้าหรอืบรกิาร เพื่อให้ผู้บรโิภครบัทราบข่าวสารการโฆษณา 
และน าไปสู่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ 
 2.การเร่งเรา้การขาย เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัข่าวสารการโฆษณาเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารแลว้ หาก
มกีารย า้การเสนอข่าวสารใหบ้่อยในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม จะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการโฆษณาและ
กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 3.การเตอืนความจ า เป็นการย ้าเตอืนตวัสนิคา้หรอืบรกิารใหเ้กดิการจดจ า และนึกถงึสนิคา้และ
บรกิารอยูเ่สมอเมือ่มคีวามตอ้งการใช้ 
           4.การดงึดดูความสนใจ เป็นการสนบัสนุนการขายใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในตวัสนิคา้ 
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 5.การเป็นองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารโฆษณา การใช้สื่อโฆษณาที่เหมาะสมและตรง
ตามเป้าหมาย จะท าใหก้ารโฆษณาประสบผลส าเรจ็ได ้
ส่ือโฆษณำสมยัใหม่ 
 การโฆษณาผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตเป็นรูปแบบที่มผีลจากความก้าวหน้าทางอเีลก็ทรอนิกส์ 
ผูบ้รโิภคจะเหน็โฆษณาทีเ่ป็นขอ้ความ รปูภาพและเสยีง เป็นสื่อทีเ่ขา้ถงึไดร้วดเรว็ตลอด 24 ชัว่โมง อาจ
เสยีค่าใชจ้่ายน้อยกว่าการโฆษณาในสื่อโทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร ฯลฯ การท าโฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ผู้โฆษณาส่งข่าวสารเกี่ยวกับภาพพจน์และตวัสนิค้าไปยงักลุ่มเป้าหมายให้มกีารซื้อขาย
สนิคา้ ในการสื่อสารผ่านการโฆษณานัน้ มอีงคป์ระกอบ คอื 1.พืน้ที ่(Space) 2.เวลา (Time) 3.การสรา้ง
ภาพพจน์  ( Image Creation) 4.การสื่ อสารโดยตรง (Communication Direction) 5.การโต้ต อบ 
(Interactive) และ 6.การเรยีกรอ้งใหก้ระท า (Call to Active) 

 

ลกัษณะทางกายภาพ โฆษณาแบบดัง้เดมิ โฆษณาทางอนิเตอรเ์น็ต 

1.พืน้ที่ๆ  ทีใ่ชใ้นการ
โฆษณา (Space) 

ผูโ้ฆษณาตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการใชพ้ืน้ทีโ่ฆษณานัน้ๆ
ซึง่มรีาคาแพงและมอียู่อย่างจ ากดั 
ไม่ว่าจะเป็นสือ่ใดๆ กต็ามซึง่ท าใหข้า่วสารขอ้มลูถูก
จ ากดัอนัเนื่องมาจากการเสยีค่าใชจ้่าย 
ทีเ่กดิจากการซือ้พืน้ทีเ่พื่อการโฆษณา 

พืน้ที ่ทีใ่ชน้ัน้ไม่มขีอ้จ ากดัและราคาถูก 
สามารถใชข้อ้ความไดเ้ป็นจ านวนมาก 
เกีย่วกบับรษิทัและตวัผลติภณัฑ ์

2.เวลาทีใ่ชใ้นการ
โฆษณา (Time)  

เวลาจดัว่าเป็นตน้ทุนประเภทหน่ึงทีร่าคาแพงและมี
ขอ้จ ากดัดงันัน้ผูโ้ฆษณา 
จงึมเีวลาน้อยมากในการสง่ขอ้มลูขา่วสารและตวั
ผลติภณัฑไ์ปยงัผูบ้รโิภค 

 ผูบ้รโิภคจะเป็นผูใ้ชเ้วลาของตนเองในการ
เขา้ถงึขอ้มลูและเป็นผูท้ีต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายใน
สว่นนี้เองเพราะตอ้งสมคัรสมาชกิ ISPรายใด
รายหนึ่ง และเสยีค่าบรกิาร  

3.การสรา้งสรรคผ์ลงาน 
(Image creation)  

การสรา้งสรรคผ์ลงานนัน้ มกัใชส้ถติ ิภาพเพลงประกอบ 
การใชแ้สง-เงาและการกระท าเป็นหลกัในการโฆษณา 

ขอ้มลูขา่วสารเป็นองคป์ระกอบรองลงมา 
หวัใจส าคญัคอื ขอ้มลูขา่วสาร  

4.สือ่สารทางตรง 
(Communication 
Direction) 

เมื่อไดเ้ปิดรบัการชมโฆษณาแลว้ 
หากเกดิความสงสยั ณ ขณะนัน้ จะไม่สามารถสอบถาม
ไปไดท้นัท ี

ผูบ้รโิภคจะเป็นผูค้น้หาขอ้มลูขา่วสารนัน้เอง
และสามารถคน้หาค าตอบในสิง่ทีต่นเอง
สงสยัไดท้นัทหีรอืสอบถามไปยงับรษิทัโดย
ผ่านอเีมล ์(e - mail) 

5.การโตต้อบ 
(Interactive)  

หากคุณก าลงัชมทวีอียู่และเหน็การโฆษณาสนิคา้ใหม่ ที่
คุณสนใจ เมื่อตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิกต็อ้งไปคน้หา
เพิม่เตมิทีร่า้นคา้หรอืบรษิทันัน้ๆ  

เมื่อไดช้มโฆษณาทางทวีนีัน้เสรจ็สิน้แลว้
ปรากฏเวบ็ไซตซ์ึง่เป็นทีอ่ยู่บนอนิเตอรเ์น็ต
ของสนิคา้นัน้ๆ ปรากฏบนจอทวี ีหากยงั
ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิกส็ามารถเขา้ไปคน้ได้
ตามเวบ็ไซตด์งักล่าวนัน้ 

6.การเรยีกรอ้งใหก้ระท า  
การเรยีกรอ้งขึน้อยู่กบัอารมณ์เป็นหลกั การเรยีกรอ้ง
ขึน้อยู่กบัขอ้มลูขา่วสารเป็นหลกั  

ถา้ขอ้มลูเป็นปรากฏบนเวบ็ไซตน์ัน้ด ีกม็ี
โอกาสทีจ่ะเปิดการขายไดก้่อนใคร 

ตารางที ่1 ความแตกต่างของการโฆษณาแบบดัง้เดมิและการโฆษณาแบบออนไลน์ (Online Ads) 
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กำรเลือกส่ือกำรโฆษณำ (Media Selection) 
 เสถยีร  เชยประดบั (2535) กล่าวถงึ การเลอืกสื่อโฆษณาว่า การโฆษณาชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะ
ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้นัน้กลุ่มเป้าหมาย  (Target Group) ส่วนใหญ่จะต้องมี
โอกาสไดพ้บเหน็ อ่าน ฟัง หรอืดูโฆษณาชิน้นัน้ไม่ว่าจากสื่อการโฆษณาประเภทใดกต็าม ผูโ้ฆษณาอาจ
วางแผนโดยใช้สื่อโฆษณาเพียงประเภทเดยีว หรอื หลายประเภท ร่วมกนัก็ได้ การใช้สื่อการโฆษณา
หลายๆ ประเภทร่วมกนันัน้โดยทัว่ไปแล้ว จะเลือกใช้สื่อประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นสื่อหลกั และสื่อ
ประเภทอื่นเป็นสื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรบัการโฆษณา กจ็ะทุ่มใหก้บัสื่อหลกัมากเป็นพเิศษ ส าหรบั
ในประเทศไทยนิยมใชโ้ทรทศัน์เป็นสื่อหลกัโดยมหีนังสื่อพมิพ ์นิตยสาร วทิยุ โรงภาพยนตร ์ป้ายโฆษณา
เป็นสื่อสนบัสนุน ทัง้นี้ตอ้งพจิารณาถึงความเหมาะสมหลายดา้นว่า ควรใชส้ื่อใดเป็นสื่อหลกัไม่จ าเป็นตอ้ง
ใชโ้ทรทศัน์เป็นสื่อหลกัเสมอไป 
  ปัจจยัส ำคญัในกำรพิจำรณำเลือกส่ือกำรโฆษณำ มดีงันี้ 
 1) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ตอ้งรูว้่ากลุ่มเป้าหมายของเราคอืใคร อยูท่ีไ่หนมมีากน้อย
แค่ไหนจะซื้อสินค้าเมื่อใด มรีายละเอียดเฉพาะบุคคล  (Demographic) พิจารณาดูว่ากลุ่มเป้าหมายมี
ความเคยชนิกบัสื่อประเภทใดเป็นประจ ามีทศันคตอิย่างไรกบัสื่อประเภทนัน้ เพื่อว่าจะได้จบัคู่ (Match) 
กลุ่มเป้าหมายกบัสื่อต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2) ประสทิธภิาพของสื่อการโฆษณา ในการเสนอข่าวสารเรื่องราวของสนิค้า ต้องพจิารณา
ประสิทธิภาพทัง้ในด้านปรมิาณ  (Quantitative) และด้านคุณภาพ (Quantitative) กล่าวคือ สื่อที่ดีนัน้
จะต้องเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดในราคาค่าใช้จ่ายต ่าที่สุดและคุ้มค่าที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสื่อ
อื่นๆ (ในด้านปรมิาณ) และสื่อที่ดนีัน้จะต้องสามารถแสดงแนวความคดิสรา้งสรรค์  ตลอดจนเนื้อความ
ครบตามทีต่อ้งการไดอ้ยา่งชดัเจนทีสุ่ด และสามารถถ่ายทอดความรูส้กึความเขา้ใจได ้
  3) งบประมาณและอตัราค่าโฆษณาของสื่อต่างๆ การเลอืกสื่อโฆษณาขึน้อยู่กบัขนาดของ
งบประมาณการโฆษณาด้วย สื่อบางประเภทอาจมอีตัราค่าโฆษณาแพงเกนิไปส าหรบังบประมาณอย่าง
จ ากดั ดงันัน้การพจิารณาเลอืกสื่อการโฆษณา จงึต้องยดึถอืหลกัว่าต้องเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายให้ได้มาก
ที่สุดโดยประหยดัเงนิให้มากที่สุดด้วยผู้วางแผนการใช้สื่อโฆษณามกัจะใช้สูตร  Cost Per Thousand of 
Media (ตวัย่อ CPM.) คอื สูตรการคดิค่าใชจ้่ายทีเ่สยีใหแ้ก่สื่อต่างๆ ต่อจ านวนพมิพห์นังพนัฉบบั หรอืต่อ
การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายหนึ่งพนัคน ซึ่งผูโ้ฆษณาสามารถน ามาใชว้เิคราะห์เลอืกสื่อต่างๆ ในการเขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายอยา่งไดผ้ลและประหยดัโดยจะเลอืกใชส้ื่อทีม่คี่า CPM.ต ่าทีสุ่ด 
สำเหตทุ ำให้ส่ือโฆษณำสมยัใหม่ (New Media) เติบโต 
 1.ไลฟ์สไตลข์องคนยุคใหม่หรอืคนรุ่นใหม ่นิยมออกนอกบา้นท ากจิกรรม ท าใหม้เีวลาดูโทรทศัน์
น้อยลง เป็นกระแส (trend) ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก 
 2.สื่อโฆษณาหลกัอย่าง สื่อโทรทัศน์มีราคาแพง บางสินค้าและบางแคมเปญสามารถใช้สื่อ
โฆษณาใหม ่(New Media) ทดแทนไดห้ากเป็นแคมเปญงา่ยๆ ทีรู่ส้นิคา้เป็นทีรู่จ้กักนัด ี
 3.ต้นทุนของสื่อโฆษณาใหม่ (New Media) จะต ่ากว่าดงันัน้ในภาวะเศรษฐกจิซบเซา คนจะหนั
ไปใชส้ื่อโฆษณาใหม ่(New Media) ทีม่ตีน้ทุนต ่ามาผสมผสานกบัสื่อเก่าทีม่รีาคาแพง 
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 4.บางสื่อโฆษณาช่วยเสรมิให้บุคลิกแบรนด์ดูทันสมยัมากขึ้น เช่น สินค้าที่นิยมโฆษณาบน
รถไฟฟ้าบทีเีอส เพื่อสรา้งบุคลกิของแบรนดใ์หด้ทูนัสมยั 
 5.ใช้ร่วมกับสื่อดัง้เดิม สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ในการท าตลาดแบบ IMC 
(Integrated Marketing Communication) ทีต่อ้งผสมผสานกลยทุธก์ารตลาดครบวงจร 
 6.ใชใ้นการสรา้งเอกลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand identity) ใหก้บัสนิคา้แต่ต้องเลอืกใชส้ื่อโฆษณา
และท าเลทีต่รงกบักลุ่มเป้าหมาย 
 7.เทคโนโลยขีองสื่อโฆษณาใหม่ (New Media) มกีารพฒันาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลก
ออนไลน์ สามารถใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโทรศพัทม์อืถอืเป็นเครื่องมอืการตลาดในการเขา้ถงึไลฟ์สไตลข์อง
กลุ่มเป้าหมาย 
 แนวคดิที่เกี่ยวกบัสื่อโฆษณาสมยัใหม่ ผู้วจิยัได้รวบรวมจากบทความที่ต่างๆ ที่มกีารเขยีนถึง
ประเดน็ของสื่อโฆษณาทีม่กีารเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยยีุคดจิทิลัทีม่คีวามทนัสมยัมากขึน้ แนวคดินี้
ผูว้จิยัจะน ามาใชใ้นการวเิคราะหป์ระเดน็ทีไ่ดถ้ามจากผูท้รงคุณวุฒิ ผู้ให้ขอ้มลูเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลง
ของอุตสาหกรรมการโฆษณาในประเดน็เรือ่งของ “สื่อโฆษณา” ซึง่เป็นหวัขอ้และประเดน็ทีส่นใจศกึษา 
    
3.แนวคิดเก่ียวกบักำรส่ือสำรกำรตลำดแบบครบวงจร 
 
   Schultz (1993) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร  (Integrated 
Marketing Communications: IMC) ไวว้่า กระบวนการพฒันาและด าเนินการในรปูแบบทีห่ลากหลายใน
การใชโ้ปรแกรมสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
  เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน คอื ต้องการมอีิทธพิล หรอืส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่ได้ท าการเลอืกแล้ว การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน จะ
พจิารณาถงึการสื่อสารตราสนิค้า หรอื ชื่อบรษิทัให้ลูกค้าไดพ้บเหน็บ่อยๆ เพื่อจะเป็นโอกาสที่จะท าให้
เราสามารถสื่อสารกบัผูบ้รโิภคต่อไปในอนาคต  
 การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานใชร้ปูแบบการตดิต่อสื่อสารทีแ่ตกต่างกนัออกไป เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้บรโิภคและกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเริม่ต้นที่การศึกษา
ผูบ้รโิภค หรอื กลุ่มเป้าหมาย แลว้ค่อยยอ้นกลบัไปก าหนดรปูแบบหรอืวธิวี่าควรจะน าไป โปรแกรมการ
สื่อสารเพื่อชกัจงูชนิดไหนไปพฒันาใช ้
 สมาคมตัวแทนโฆษณาแห่งสหรฐัอเมรกิา (American Association of Advertising Agencies: 
4As) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ไว้ว่าแนวความคดิของการวาง
แผนการสื่อสารการตลาด ทีย่อมรบัคุณค่าเพิม่ของการวางแผนอย่างกวา้งขวางดว้ยการประเมนิบทบาท
เชงิกลยุทธ ์ถงึลกัษณ์เฉพาะของการตดิต่อสื่อสารในรปูแบบต่างๆ เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง 
การส่งเสรมิการขาย และการประชาสมัพนัธ ์และน าวธิกีารสื่อสารแบบต่างๆ เหล่านี้มารวมกนั เพื่อให้
การตดิต่อมคีวามชดัเจน สอดคลอ้งกลมกลนืและมผีลกระทบมากทีสุ่ด โดยผ่านข่าวสารต่างๆ ทีป่ระสาน
อยา่งกลมกลนืเป็นหน่ึงเดยีว 
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 Schultz (1993) กล่าวว่า แนวคดิของการสื่อสารแบบบูรณาการ IMC เกดิขึน้จากการพยายาม
พฒันาตนเองของบรษิทั และองคก์ร ในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ ต่างกต็้องการจะบริการใหไ้ดใ้นแบบครบ
วงจร เพื่อความสะดวกรวดเรว็ ตลอดจนความถูกต้อง จงึท าให้เกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาซึ่งอาศัยการน า
กิจกรรมหลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ถูกต้องกับปัญหาของการตลาด โดยอาศัย
รปูแบบทางการสื่อสารเป็นสิง่ส าคญั  
 จากมุมมองของนักวชิาการข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดการสื่อสารแบบผสมผสานเป็นกลยุทธ์
ประสานรปูแบบการสื่อสาร ทัง้การใชส้ื่อและเนื้อหาของข่าวสาร ที่ใชโ้ดยหน่วยงานหรอืองค์กรเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพโดยรวมและสรา้งให้เกดิผลกระทบทางการสื่อสาร  มใิช่เพยีงการใช้เครื่องมอืการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบผสมผสานกนัเท่านัน้ นอกจากนี้ยงัต้องเน้นความส าคญักบัลูกค้าหรอืกลุ่มเป้าหมาย
ทางการสื่อสารดว้ยว่าใครจะใชก้ารสื่อสารแบบใดจงึจะเขา้ถงึทีน่ าไปสู่เป้าหมายสุดทา้ย คอื การซือ้สนิคา้ 
บทบำทของกำรส่งเสริมกำรตลำด  (The Role of Promotion)  
 ความต้องการความส าเรจ็ของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนัน้ คอืสิง่ที่องคก์รต้องศกึษา
ถึงเครื่องมอืการส่งเสรมิการตลาดและวธิทีี่ถูกต้อง ซึ่งแต่ละเครื่องมอืมคีวามส าคญัต่อการเลอืกใช้ให้
สอดคลอ้งกลมกลนืกบัผลติภณัฑห์รอืสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยแต่ละเครือ่งมอืมคีวามส าคญั ดงัต่อไปนี้  
 1.การโฆษณา (Advertising) เป็นเครื่องมือซึ่งมุ่งหวงัที่จะโน้มน้าวผู้บรโิภคเป้าหมายให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า โดยการส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบรกิารในรูปแบบที่ผ่าน
สื่อมวลชน และส่งโดยตรงไปยงัผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย  
 E. Belch and A.Belch (2001) ได้ใหค้วามหมายของโฆษณา หมายถงึ สิง่ที่ต้องเสยีงค่าใชจ้่าย
ให้กบัหน่วยงานทีไ่ม่ใช่บุคคล ซึง่ท าหน้าทีใ่นการสื่อสารค่าใชจ้่ายนัน้ คอืสิง่ทีต่้องจ่ายใหก้บัพืน้ทีใ่นการ
โฆษณา หน่วยงานที่ไม่ใช่บุคคล หมายถงึ การโฆษณาที่เกี่ยวขอ้งกบัสื่อ เช่น โทรทศัน์  วทิยุ นิตยสาร 
หนงัสอืพมิพ ์ทีส่ามารถถ่ายทอดขอ้ความใหก้บัคนกลุ่มใหญ่ 
 การโฆษณามสี่วนส าคญัในการส่งเสรมิการตลาดของนักการตลาด เพราะการโฆษณาช่วยสรา้ง
ภาพลกัษณ์ใหก้บัตราสนิคา้ และสญัลกัษณ์ทีป่รากฏของตราสนิคา้ หรอื องคก์รทีส่ าคญัคอื สามารถช่วย
ใหบ้รษิทัหรอืองคก์รขายสนิคา้หรอืบรกิารทีม่หีลากหลายของตนเองได้ 
 2.การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) เป็นเครื่องมอืสื่อสารการตลาดรปูแบบหนึ่งที่มุ่งหวงั
กระตุ้นพฤติกรรมผู้บรโิภคเป้าหมาย ให้ท าการซื้อสนิค้าโดยรวดเรว็ขึ้น ทัง้นี้มกีารเสนอผลประโยชน์
พเิศษแก่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย 
 3.การสื่อสาร ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Communication) เป็นเครื่องมอืที่ใช้การจดัแสดง
สนิคา้ โปสเตอร ์สญัลกัษณ์ หรอื วสัดุ อื่นๆ ภายในรา้นเพื่อต้องการมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้
สนิคา้ ณ จดุซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย 
 4.การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ส่งข่าวเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไปยงัผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อาจเป็นไปในรปูการส่งทางไปรษณีย ์การใช้
โทรศพัท์ หรอื ทางสื่อโดยตรงอื่นๆ ซึ่งเป็นกจิกรรมเพยีงอย่างเดยีวที่ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายสามารถ
ตอบกลบัโดยสัง่ซือ้ผลติภณัฑไ์ด ้
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 5.การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) เป็นเครื่องมอืสื่อสารการตลาดที่มุ่งภาพลกัษณ์ของ
บรษิทั ผลติภณัฑ ์และบรกิารมากกว่าการขายผลติภณัฑอ์ยา่งการโฆษณา 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2546) กล่าวถงึ การประชาสมัพนัธท์ีด่มีกีระบวนการ ดงันี้ 
 5.1 การวางแผนก่อนว่างสนิค้า มจีุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรูว้่าบรษิัทก าลงัจะน า
ผลติภณัฑ์ออกวางตลาด ซึ่งอาจใช้วธิกีารให้ข่าว การจดังานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การกระจายข่าว 
แจกภาพ การเขยีนบทความสนบัสนุนกจิกรรมของบรษิทั การสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 5.2 การวางแผนในช่วงวางสนิคา้ ในขณะทีส่นิค้าออกวางตลาด จะต้องมกีารวางแผนแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชน การแถลงข่าวต่อกลุ่มผูข้าย การเปิดตวัสนิคา้ ตลอดจนการแจกข่าว หรอืการจดักจิกรรม
บางอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคท์างการตลาด 
 5.3 การวางแผนหลงัจากวางสนิคา้ เป็นการท าประชาสมัพนัธห์ลงัจากทีส่นิคา้ออกวางตลาดแลว้ 
โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ ของบรษิทั และตราสนิคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ในสายตาของผูบ้รโิภค ซึง่อาจ
ใชว้ธิกีารใหข้า่ว การจดักจิกรรมส่งเสรมิสงัคม และการจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ เป็นต้น 
 6.การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มุ่งการ
สื่อสารแบบตวัต่อตวั เพื่อโน้มน้าวผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายซือ้ และทดลองใชผ้ลติภณัฑ์ 
 7.การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารการตลาด ที่
เจา้ของผลติภณัฑท์ีไ่ดล้งทุนในกจิกรรมทางการตลาด เพื่อท าใหบ้รรลุจดุประสงคข์องบรษิทัมากยิง่ขึน้ 
 8.กจิกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นเครื่องมอืสื่อสารการตลาดที่มลีกัษณะคล้ายๆ 
กบัการสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เพยีงแต่กิจกรรมทางการตลาดมุ่งเน้นเป็น
พเิศษในการสรา้งความสนใจ และท าความรูจ้กัยีห่อ้ผลติภณัฑก์บัประชาชนทัว่ไป 
 ธรีพนัธ ์โล่ทองค า (2545) กล่าวสรปุ หลกัเกณฑส์ าคญัของเครือ่งมอืการสื่อสารการตลาด คอื 
 1.มุ่งหวงัผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัส าคญัในการใช้
เครื่องมอืสื่อสารการตลาด คอื การเน้นทีพ่ฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย การสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ 
ทีต่อ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิพฤตกิรรมในการซือ้และใชส้นิคา้ 
 2.การเริ่มต้นวางแผนส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  (Start with the 
Customer or Prospect) เป็นลกัษณะเฉพาะอกีอย่างของการสื่อสารการตลาด คอื จะไม่เริม่ต้นวางแผน
จากความตอ้งการของบรษิทัผูผ้ลติสนิคา้แลว้ไปศกึษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
 แต่จะวางแผนศกึษาถงึความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายก่อน แลว้จงึก าหนดวธิกีาร หรอื รปูแบบ
เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นวิธีที่ดีกว่าเพราะท าให้ผู้ผลิตสินค้าทราบถึง
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย ไมว่่าจะเป็นความตอ้งการดา้นตวัสนิคา้ ขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจน
สามารถก าหนดกจิกรรมต่างๆ ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และพฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิของกลุ่มเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3.ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของการตดิต่อสื่อสารหรอืทุกรูปแบบ (Use Any and All Forms of 
Contacts) การโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ และใช้สินค้าให้ได้ซึ่งหลกัการหนึ่งที่
ส าคญั ไดแ้ก่ การก าหนดจดุยนืของตราสนิคา้ (Brand Positioning) ใหช้ดัเจน  
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 เพราะจะเป็นสิง่ที่ส าคญัที่เขา้ไปอยู่ในความรูส้กึและความทรงจ าของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อ
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย โดยการน าเสนอขอ้มลูเกี่ยวกบัตราสนิคา้ผ่านสื่อต่างๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมายโดยใช้
ทุกรปูแบบของการสื่อสารการตลาดตามความเหมาะสม 
 4.ต้องบรรลุการท างานร่วมกนั (Achieve Synergy) หมายความว่า ทุกรูปแบบของการสื่อสาร
การตลาด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การสื่อสาร ณ จุดขาย การจดักจิกรรมพเิศษ 
หรอื รูปแบบใดก็ตามต้องมีเนื้อหา สัญลักษณ์และแนวคิดเหมือนกัน เพียงแนวคิดเดียว ร้อยรวม
องคป์ระกอบต่างๆ ใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนัเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีแ่ขง็แกรง่และ
ความเป็นหนึ่งเดยีวของตราสนิคา้ในการโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ และสนิคา้ใหไ้ด้ 
หลกัการหนึ่งทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การก าหนดจุดยนืตราสนิคา้ (Brand Positioning) ใหช้ดัเจนเพราะจะเป็นสิง่
ทีส่ าคญัทีเ่ขา้ไปอยู่ในความรูส้กึและความทรงจ าของกลุ่มเป้าหมายว่า เป็นสนิคา้อะไร ต่างจากสนิคา้อื่น
อย่างไร ทัง้นี้ รูปแบบต่างๆ ของการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่ มเป้าหมายเก่ามี
ความส าคญัมากกว่าการหาลูกคา้ใหม่ เพราะกลุ่มเป้าหมายใหม่ จะใชเ้วลาและงบประมาณสงูในการโน้ม
น้าวและจงูใจ การสื่อสารการตลาดจะตอ้งช่วยกนัตอกย า้ในจดุยนืนี้รวมกนั 
 5.ต้องสรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมาย (Build Relationships) ลกัษณะเฉพาะทีส่ าคญัอย่าง
สุดทา้ยของการสื่อสารการตลาด คอื ต้องพยายามสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลกัของตราสนิค้าให้ได้ นักการตลาดสมยัใหม่ยอมรบัวธิกีารท าตลาดด้วยการสรา้งความสมัพนัธ์กบั
ลูกค้า โดยมกีารสื่อสารการตลาด เป็นเครื่องมอืในการสรา้งความสมัพนัธ์ได้เป็นรูปธรรมมากขึน้ ทัง้ใน
รปูของการซือ้ซ ้าและความภกัดใีนตราสนิคา้ นักสื่อสารการตลาดเชื่อว่าการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์
กบัลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเก่ามคีวามส าคญัมากกว่าการหาลูกค้าใหม่ เพราะกลุ่มเป้าหมายใหม่จะใช้เวลา
และงบประมาณสูงในการโน้มน้าวและจูงใจไม่เหมอืนกบักลุ่มลูกค้าเก่าที่เคยรูจ้กั คุ้นเคยกบัตราสนิค้า 
และทีส่ าคญัมโีอกาสเคยใชส้นิคา้แลว้ ยอ่มมกีารตอบสนองต่อกจิกรรมทางการตลาดของสนิคา้ไดง้า่ย 
 แนวคดิและทฤษฏทีี่สองผู้วจิยัได้เลอืกมา คอื แนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบั การสื่อสารทางการตลาด 
เพราะจากการรวบรวมขอ้มูลในเบือ้งต้นพบว่า การโฆษณาเป็นหนึ่งในเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดที่
ถูกใช้ในปัจจุบนัถงึแมจ้ะมกีารเปลี่ยนแปลงภาพรวมจากในอดตีมากก็ตาม การใช้เครื่องมอืการสื่อสาร
การตลาดอย่างการโฆษณา นัน้ เป็นการ “เชื่อม” ระหว่างสนิคา้บรกิาร กบั กลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย และ
ในการปฏวิตัอุิตสาหกรรมยุค 4.0 มกีารใชเ้ครื่องมอืการสื่อสารการตลาด (การโฆษณา) ดว้ยวธิกีารและ
รูปแบบใหม่ๆ เพื่อหวงัจะให้ผู้บรโิภคเป้าหมายจดจ าสินค้าบรกิารได้ แนวคิดดงักล่าวจะถูกใช้เพื่อ
วเิคราะหอ์ภปิรายประเดน็น้ีต่อไป 
 
4.แนวคิดและทฤษฎีควำมคิดสร้ำงสรรค ์
 
 นกัจติวทิยาและนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรคไ์วห้ลายท่าน ดงันี้  
 Guilford (1956:128) ได้ศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์
ประกอบดว้ยลกัษณะ ดงันี้ 
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1.ความคล่องแคล่วในการคดิ คอื ความสามารถของบุคคลในการหาค าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
2.ความคดิยดืหยุน่ในการคดิ คอื ความสามารถของบุคคลในการคดิหาค าตอบไดห้ลายประเภท 
3.ความคดิรเิริม่ คอื ความสามารถของบุคคลในการคดิหาสิง่แปลกใหมแ่ละเป็นค าตอบทีไ่มซ่ ้า 
4.ความคดิละเอยีดลออ คอื ความสามารถในการก าหนดรายละเอยีดของความคดิเพื่อบ่งบอกถงึ

วธิสีรา้งและการน าไปใช ้
      กิลฟอร์ด กล่าวโดยสรุปว่า ความคดิสรา้งสรรค์เป็นความสามารถด้านสมองที่จะคดิได้หลาย
แนวทางหรอืคดิไดห้ลายค าตอบ เรยีกว่า การคดิแบบอเนกนยั  
         Torrance (1962:16) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิด
สรา้งสรรค์ผลติผล หรอืสิง่แปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่รูจ้กัมาก่อน ซึ่งสิง่ต่างๆ เหล่านี้อาจจะเกิดจากการรวม
ความรูต่้างๆ ที่ได้รบัจากประสบการณ์แล้วเชื่อมโยงกบัสถานการณ์ใหม่ๆ สิง่ที่เกิดขึน้แต่ไม่จ าเป็นสิง่
สมบรูณ์อยา่งแทจ้รงิ ซึง่อาจออกมาในรปูของผลผลติทางศลิปะ วรรณคด ีวทิยาศาสตร์ 
           Wallach and Kogan (1965:13-20) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดโยง
สมัพนัธ ์(Association) คนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์คอื คนทีส่ามารถจะคดิอะไรไดอ้ยา่งสมัพนัธเ์ป็นลกูโซ่ 
          อาร ีพนัธ์มณี (2537:25) ได้กล่าวถงึความคดิสรา้งสรรค์ว่า เป็นกระบวนการทางสมองที่คดิใน
ลกัษณะอเนกนัย อนัน าไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคดิดดัแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิม
ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทัง้การประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี
หลกัการไดส้ าเรจ็  
 โดย ความคดิสรา้งสรรคจ์ะเกดิขึน้ไดม้ใิช่เพยีงแต่คดิในสิง่ทีเ่ป็นไปได ้หรอืสิง่ทีเ่ป็นเหตุผล เพยีง
อย่างเดยีวเท่านัน้ หากแต่คดิจนิตนาการก็เป็นสิง่ส าคญัยิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่
กนัไปกบั ความพยายามที่จะสรา้งความคดิฝันหรอืจนิตนาการให้เป็นไปไดห้รอืเรยีกว่าเป็นจนิตนาการ
ประยกุตน์ัน้เอง จงึจะท าใหเ้กดิผลงาน 
          สมศกัดิ ์ภู่วภิาดาวรรธณ์ (2537:56) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 2 ลกัษณะ 
ดงัต่อไปนี้ 
           1.ความคดิสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สลบัซบัซ้อน ยากแก่การให้ค าจ ากัดความที่แน่นอนตายตัว  
           2.ถา้พจิารณาความคดิสรา้งสรรคใ์นเชงิผลงาน ผลงานนัน้ตอ้งแปลกใหมแ่ละมคีุณค่า 
          สรุปไดว้่า ความคดิสรา้งสรรค์ คอื ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคดิได้หลายทศิหลาย
ทาง หรอืคดิได้หลายค าตอบ และความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธ์ของสิง่ต่างๆโดยมสีิง่เรา้
เป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดใหม่
ผสมผสานกบัประสบการณ์กไ็ด ้
แนวทำงควำมคิดสร้ำงสรรค ์

Davis (กรมวชิาการ. 2544:6-7 ; อ้างองิจาก Davis. 1973) ไดร้วบรวมแนวคดิเกี่ยวกบัความคดิ
สรา้งสรรคข์องนกัจติวทิยาทีไ่ดก้ล่าวถงึทฤษฎขีองความคดิสรา้งสรรคโ์ดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 
  1.ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ชงิจติวเิคราะห์ นักจติวทิยาทางจติวเิคราะหห์ลายคน เช่น ฟรอยด ์
และครสิ ไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบัการเกดิความคดิสรา้งสรรคว์่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นผลมาจากความ
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ขดัแย้งภายในจติใต้ส านึกระหว่างแรงขบัทางเพศ (Libido) กบัความรูส้กึรบัผดิชอบทางสงัคม (Social 
conscience) ส่วน คูไบและรคั ซึ่งเป็นนักจติวิทยาแนวใหม่ กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์นัน้  เกิดขึ้น
ระหว่างการรูส้ตกิบัจติใตส้ านึก ซึง่อยูใ่นขอบเขตของจติส่วนทีเ่รยีกว่า จติก่อนส านึก 
           2.ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ชงิพฤตกิรรมนิยม นักจติวทิยากลุ่มนี้มแีนวความคดิเกี่ยวกบัเรื่อง
ความคดิสรา้งสรรคว์่า เป็นพฤตกิรรมที่เกดิจากการเรยีนรู ้โดยเน้นที่ความส าคญัของการเสรมิแรง การ
ตอบสนองทีถู่กต้องกบัสิง่เรา้เฉพาะหรอืสถานการณ์ นอกจากนี้ยงัเน้นความสมัพนัธท์างปัญญา คอืการ
โยงความสมัพนัธจ์ากสิง่เรา้หนึ่งไปยงัสิง่เรา้ต่างๆ ท าใหเ้กดิความคดิใหม ่หรอืสิง่ใหมเ่กดิขึน้ 
           3.ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษยนิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีแนวคิดว่าความคิด
สรา้งสรรคเ์ป็นสิง่ทีม่นุษยม์ตีดิตวัมาตัง้แต่เกดิ ผูท้ีส่ามารถน าความคดิสรา้งสรรคอ์อกมาใชไ้ดค้อืผูท้ีม่สีจั
การแห่งตน คอืรูจ้กัตนเอง พอใจตนเอง และใชต้นเองเตม็ตามศกัยภาพของตนมนุษยจ์ะสามารถแสดง
ความคดิสรา้งสรรคข์องตนเองมาไดอ้ย่างเตม็ทีน่ัน้ขึน้อยูก่บัการสรา้งสภาวะหรอืบรรยากาศทีเ่อือ้อ านวย 
ได้กล่าวถงึบรรยากาศที่ส าคญัในการสรา้งสรรค์ว่า ประกอบด้วยความปลอดภยัในเชงิจติวทิยา ความ
มัน่คงของจติใจ ความปรารถนาทีจ่ะเล่นความคดิและการเปิดกวา้งทีจ่ะรบัประสบการณ์ใหม่ 
            4.ทฤษฎีอูต้า (AUTA) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล มีแนวคิดว่า
ความคดิสรา้งสรรคม์อียูใ่นมนุษยท์ุกคนและสามารถพฒันาใหส้งูขึน้ได ้รปูแบบอูตา้ประกอบดว้ย 
              4.1 การตระหนัก (Awareness) คอื ตระหนักถึงความส าคญัของความคดิสรา้งสรรค์ที่มต่ีอ
ตนเอง สงัคม ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต และตระหนกัถงึความคดิสรา้งสรรคท์ีม่อียูใ่นตนเองดว้ย 
              4.2 ความเขา้ใจ (Understanding) คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจอย่างลกึซึ้งในเรื่องราวต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค ์
              4.3 เทคนิควธิี (Techniques) คือ การรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทัง้ที่เป็น
เทคนิคส่วนบุคคล และเทคนิคทีเ่ป็นมาตรฐาน 
              4.4 การตระหนักในความจรงิของสิ่งต่างๆ (Actualization) คือ การรู้จกัหรอืตระหนักใน
ตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใชต้นเองและพยายามใช้ตนเองเต็มศกัยภาพ รวมทัง้การเปิดกวา้ง
รบัประสบการณ์ต่างๆ โดยมกีารปรบัตวัได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกนั การ
ผลติผลงานดว้ยตนเอง และมคีวามคดิทีย่ดืหยุน่เขา้กบัทุกรปูแบบของชวีติ 
            องคป์ระกอบทัง้ 4 นี้ จะผลกัดนัใหบุ้คคลสามารถดงึศกัยภาพเชงิสรา้งสรรคข์องตนเองออกมา
ใชไ้ด ้จากทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคท์ีก่ล่าวมาแลว้ทัง้หมด จะเหน็ว่าความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นทกัษะทีม่ใีน
ตวับุคคลทุกคน และสามารถทีจ่ะพฒันาใหส้งูขึน้ไดโ้ดยอาศยัการเรยีนรูแ้ละบรรยากาศทีเ่อือ้อ านวย 
  องคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคน์ี้  ไดร้บัอทิธพิลมาจากทฤษฎโีครงสรา้งทางสตปัิญญาของ
กลิฟอรด์ (Guilford. 1967:62) ทีไ่ดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคไ์ว้ ดงันี้ 
          1.ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ความคดิแปลกใหม่ไม่ซ ้ากนักบัความคดิของคนอื่น และ
แตกต่างจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจเกดิจากการคดิจากเดมิทีม่อียูแ่ลว้ใหแ้ปลกแตกต่างจาก
ทีเ่คยเหน็ หรอืสามารถพลกิแพลงใหก้ลายเป็นสิง่ทีไ่มเ่คยคาดคดิ  
          2.ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถงึ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
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             2.1 ความคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า (Word Fluency) สามารถใชถ้อ้ยค าอยา่งคล่องแคล่ว 

  2.2 ความคดิคล่องแคล่วทางดา้นการโยงสมัพนัธ ์(Associational Fluency) เป็นความสามารถ
ทีจ่ะคดิหาถอ้ยค าทีเ่หมอืนกนัไดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด 

   2.3 ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (Expression Fluency) เป็นความสามารถในการ
ใช้วลีหรอืประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะน าค ามาเรยีงกันอย่างรวดเรว็เพื่อให้ได้ประโยคที่ต้องการ 
              2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดค้นสิ่งที่
ตอ้งการภายในเวลาทีก่ าหนด ซึง่อาจเป็น 5 นาท ีหรอื 10 นาท ี
          3.ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรอืแบบของการคดิ สามารถแบ่งออกเป็น 
               3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถที่จะ
พยายามคดิได้หลายทางอย่างอสิระ ตวัอย่างของคนที่มคีวามคดิยดืหยุ่นในด้านนี้จะคดิได้ว่าประโยชน์
ของหนงัสอืพมิพม์อีะไรบา้ง ความคดิของผูท้ีย่ดืหยุน่สามารถจดักลุ่มไดห้ลายทศิทางหรอืหลายดา้น เช่น 
เพื่อรูข้่าวสาร เพื่อโฆษณาสนิค้า เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไม่มคีวามคดิสรา้งสรรค์จะคดิได้เพยีง
ทศิทางเดยีว คอื เพื่อรูข้า่วสาร เท่านัน้ 
              3.2 ความคดิยดืหยุ่นทางดา้นการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถงึ ความสามารถใน
การดดัแปลงความรู ้หรอืประสบการณใหเ้กดิประโยชน์หลายๆ ดา้น ซึง่มปีระโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ผูท้ี่
มคีวามยดืหยุน่จะคดิดดัแปลงไดไ้มซ่ ้ากนั 
          4.ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคดิในรายละเอยีดเป็นขัน้ตอน สามารถ
อธบิายให้เห็นภาพชดัเจน หรอืเป็นแผนงานที่สมบูรณ์ขึน้ ความคดิละเอียดลออจดัเป็นรายละเอียดที่
น ามาตกแต่ง ขยายความคดิครัง้แรกใหส้มบรูณ์ขึน้ 
          ทฤษฎโีครงสรา้งทางสตปัิญญาของกลิฟอรด์ (Guilford. 1956:53) ไดแ้บ่งเป็น 3 มติ ิคอื 
          1.เนื้อหาที่คิด (Content) หมายถึง สิง่เร้าหรอืข้อมูลต่างๆ ที่สมองรบัเข้าไปคิดม ี4 ประเภท 
ไดแ้ก่ ภาพ สญัลกัษณ์ ภาษา และพฤตกิรรม 
          2.วธิกีารคดิ (Operation) หมายถงึ ลกัษณะกระบวนการท างานของสมองแบบต่างๆ ม ี5 แบบ 
ได้แก่ ความรูค้วามเข้าใจ ความจ า การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) การคดิแบบอเนกนัย 
และการประเมนิผล 
           3.ผลของการคิด (Product) เป็นผลของกระบวนการความคิดกับข้อมูลเนื้อหา ผลิตผลของ
ความคิดออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ และประยุกต์จากแบบทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาจะเห็นว่า
องคป์ระกอบส่วนหนึ่งในมติทิีว่่าดว้ยการคดิแบบอเนกนัยมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความคดิสรา้งสรรค ์
และองคป์ระกอบส่วนหน่ึงในมติทิีว่่าดว้ยผลของคดิทีเ่รยีกว่า การแปลงรปูเป็นส่วนทีแ่สดงถงึความคดิ 
ขัน้ตอนควำมคิดสร้ำงสรรค ์
  จากการวเิคราะหข์องนักการศกึษาและนักจติวทิยา ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละได้
จดัล าดบัขัน้ตอนการเกดิความคดิสรา้งสรรคไ์ว ้4 ขัน้ตอน ดงันี้ (นิพนธ ์จติตภ์กัด.ี2523:20) 
 1.ขัน้เตรยีม (Preparation) เป็นขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ทัว่ไปและ
ความรูเ้ฉพาะ เพื่อมาประกอบการพจิารณา โดยอาศยัพืน้ฐานของกระบวนการต่อไปนี้ 
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 1.1 การสงัเกต นกัคดิสรา้งสรรคจ์ าเป็นตอ้งเป็นนักสงัเกตทีด่แีละสนใจต่อสิง่ใหมท่ีไ่ดพ้บเหน็ 

1.2 การจ าแนก หมายถงึ กระบวนการจ าแนกข้อมลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตเป็นหมวดหมู่เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการล าดบัความคดิต่อไป 

1.3 การทดลอง เป็นหวัใจของการสรา้งสรรค์งาน เพราะผลการทดลองจะเป็นขอ้มูลส าหรบัคดิ
สรา้งสรรคต่์อไป 
          2.ขัน้ฟักตวั (Incubation) เป็นขัน้ที่ใช้เวลาส าหรบัการครุ่นคดิเป็นระยะที่ยงัคิดไม่ออกบางครัง้
แทบไมไ่ดใ้ชค้วามคดิเลย การฟักตวันี้บางครัง้ความคดิอื่นจะแวบมาโดยไม่รูต้วั 
          3.ขัน้คดิออก (Illumination or Inspiration) เป็นขัน้ของการแสดงภาวะสร้างสรรค์อย่างแท้จรงิ 
คอืสามารถมองเหน็ลู่ทางในการรเิริม่ หรอืสรา้งสรรคง์านอยา่งแจ่มชดั โดยตลอด 
          4.ขัน้พิสูจน์ (Verification) เป็นขัน้การทบทวน ตรวจสอบ ปรบัปรุงประเมนิค่าวธิกีารว่าใช้ได้
หรอืไม ่เพื่อใหค้ าตอบทีถู่กตอ้งแน่นอนเป็นกฎเกณฑต่์อไป 

Divito (1971:208) ไดก้ าหนดขัน้ตอนของการเกดิความคดิสรา้งสรรคไ์ว ้ดงันี้ 
1.ขัน้วเิคราะห ์(Analysis) คอื ขัน้สมัผสัหรอืเผชญิกบัสถานการณ์  
2.ขัน้ผสมผสาน (Manipulate) หลงัจากรูส้ภาพปัญหา วเิคราะห์ปัญหา ความคดิที่จะแก้ปัญหา

จะถูกน ามาผสมผสานกนั ซึง่จะตอ้งอาศยัความคบัขอ้งใจและความเขา้ใจในปัญหา 
3.ขัน้การพบอุปสรรค (Impasse) เป็นขัน้ทีเ่กดิขึน้บ่อยและเป็นขัน้สูงสุดของการแก้ปัญหาในขัน้

นี้จะมคีวามรูส้กึว่าวธิกีารบางอย่างในการแก้ปัญหานัน้ใช้ไม่ได ้คดิไม่ออกรูส้กึล้มเหลวในการแก้ปัญหา  
           4.ขัน้คดิออก (Eureka) เป็นขัน้คดิแก้ปัญหาได้ทนัททีนัใดหลงัจากที่ไดพ้บอุปสรรคมาแล้ว ซึ่ง
จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ในการแกปั้ญหานัน้ๆ 

5.ขัน้พิสูจน์ (Verification) เป็นขัน้ต่อจากขัน้พบอุปสรรคและขัน้คิดออกเพื่อพิสูจน์ตรวจสอบ
ความคดิเพื่อยนืยนัความคดิดงักล่าว 
         ซึง่ ในส่วนของแนวคดิเกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค ์นัน้ ผูว้จิยัใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาในส่วน
ของบุคคลที่ท างานในสายงานด้าน ความคดิสรา้งสรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างส าคญัในการศึกษาครัง้นี้  
รวมถงึใชใ้นการศกึษาอ้างองิรปูแบบการคดิงานโฆษณาเพื่อเปรยีบเทยีบระหว่างงานโฆษณาในอดตีกบั
การคดิงานโฆษณาในปัจจบุนั  
 
5.กำรปฏิวติัอตุสำหกรรมครัง้ท่ี 4.0 
 
 พิพัฒ น์  เพิ่มผัน  (Editors and Reporters) กล่ าวในงานเขียน (2017) เรื่อ ง การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 4.0 ยุคของอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเซ็นเซอรแ์ละศูนยข์อ้มูลเป็นหลกั ในประเดน็ที่น่าสนใจ 
ดงันี้ 

ในยุคการปฏิวัติ อุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก เพราะ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จ าเป็นต้องพึง่การวเิคราะหก์ารผลติทีแ่มน่ย าอกีไม่นานโลกของอุตสาหกรรมก าลงั
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ก้าวสู่การปฏวิตัคิรัง้ใหม่ทีเ่รยีกว่า อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ที่จะกลายเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้
ส าคญั  

หลายประเทศตื่นตวักบัผลกระทบทีจ่ะตดิตามมา เนื่องจากวนัน้ีทุกประเทศบนโลกมกีารเชื่อมต่อ
กนัอย่างไรพ้รมแดนในทุกมติิ ทัง้ความร่วมมอืทางการค้า ความร่วมมอืการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
ความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งแน่นอนว่าอกีมุมหนึ่งย่อมเกดิการแข่งขนักนัสูงขึน้ ด้วย
เหตุผลประการหลงันี้ หลายประเทศจ าต้องปรบัตวัเพื่อเพิม่ศกัยภาพของตนเองในการแข่งขนั และการ
ปฏวิตัอุิตสาหกรรมยคุ 4.0 นัน้ จะเป็นการใหค้วามส าคญักบัการสรา้งระบบอจัฉรยิะทีร่วมส่วนต่างๆ เขา้
ด้วยกนั ซึ่งรวมถงึกระบวนการผลติและครอบคลุมมากกว่าการเน้นแค่ไอโอท ีเนื่องจากเป็นการผสาน
ระบบอตัโนมตัทิีท่นัสมยั การส่งเสรมิการผลติ การพจิารณาทุกสิง่บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ เป็นตน้ 
กำรเปล่ียนแปลงของอตุสำหกรรมยคุ 4.0 

การปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4 จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลติเขา้กบัการเชื่อมต่อทาง
เครอืข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ทุกหน่วยของระบบการผลิต ตัง้แต่วตัถุดิบ เครื่องจกัร 
เครื่องมอือุปกรณ์ ระบบอตัโนมตัิ และหุ่นยนต์หน่วยต่างๆ เหล่านี้จะถูกติดตัง้ระบบเครอืข่ายเพื่อให้
สามารถสื่อสารและแลกเปลีย่น ขอ้มลูซึง่กนัและกนัอยา่งอสิระ เพื่อการจดัการกระบวนการผลติทัง้หมด 

จุดเด่นของยุคการปฏิวตัิอุตสาหกรรม 4.0 คอื การที่เครื่องจกัร หรอื ระบบอตัโนมตัิสามารถ
เชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมเครอืข่ายผ่านอนิเทอรเ์น็ต จงึสามารถแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารถงึกนัหมด 
รวมทัง้สามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันได้ เครื่องจักรกลส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะมี
ความสามารถทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก ทัง้ในดา้นการท างานดว้ยตนเอง ความยดืหยุ่น และการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัเงื่อนไขการผลติ รวมทัง้ มคีวามสามารถในการตรวจสอบและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้
เครือ่งจกัรในอนาคตจะมโีปรแกรมส าหรบัตรวจสอบและดแูลสภาพของเครื่องจกัร เพื่อยดือายกุารท างาน 
อนัจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนการผลติและประเมนิประสทิธภิาพโดยรวมของเครื่องจกัร 
กล่าวคอื เครือ่งจกัรจะมคีวามเป็นอจัฉรยิะมากขึน้นัน่เอง 

นอกจากตวัเครื่องจกัรที่เป็นอจัฉรยิะแลว้ โรงงานในยุคการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 กจ็ะมคีวาม
เป็นอัจฉรยิะมากขึ้นด้วย โดยที่โรงงานอัจฉรยิะนัน้จะสามารถก าหนดระบุกิจกรรมเงื่อนไข รวมทัง้
สภาพแวดลอ้มของการผลติ สามารถสื่อสารกบัหน่วยอื่นๆ ไดอ้ยา่งอสิระแบบไรส้าย  

และยงัจะสามารถผลติสนิค้าตามค าสัง่โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น การลดเงื่อนไขเรื่องเวลา 
การผลิต การลดต้นทุนการผลติ ค่าขนส่งที่สะดวกมากขึ้นด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั การรกัษาความ
ปลอดภยั ความน่าเชื่อถอื เป็นระบบการผลติทีใ่ชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าทีสุ่ด และลดต้นทุนดา้นแรงงานที่
เกนิความจ าเป็นอกีดว้ย 
ประเทศไทยกบักำรปฏิวติัอตุสำหกรรมยคุ 4.0 

ประเด็นของไทยจะต้องเขา้ใจว่าแนวคดิดงักล่าวเกิดขึ้นในประเทศที่พฒันาแล้ว เช่น ประเทศ
อุตสาหกรรมในยุโรปและสหรฐัอเมรกิา รวมถึงญี่ปุ่ นและเกาหลี ซึ่งประเทศเหล่านัน้ ได้มกีารพฒันา
เทคโนโลยขีัน้สูงเพื่อเตรยีมเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 มาก่อนหน้าประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี โดย
ส าหรบัประเทศไทยทางเลอืกคงมไีม่มากนัก นอกจากการน าเขา้และเลอืกใช้เทคโนโลยใีหม่ทีเ่หมาะสม
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กบัธุรกจิและตลาด ขณะที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยยงัอยู่ในระดบั 2.0 และ 3.0 การเตรยีมพรอ้ม
และปรบัตวัทัง้ภาคอุตสาหกรรมบรกิารอาจต้องมกีารประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีหมท่ีเ่หมาะสมกบัสงัคมของ
ประเทศไทย เพราะสงัคมไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมไทยเกนิกว่า
ครึง่ยงัต้องพึ่งแรงงานอย่างมาก ทัง้นี้เศรษฐกจิใหม่ในอนาคต หากมกีารออกแบบที่ไม่เหมาะสมจะเป็น
การขยายช่องว่างของรายได้ ท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าจากโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่และ
เทคโนโลยใีหมจ่ะเป็นปัญหาของสงัคมไทยในอนาคต 

ส าหรบัประเทศไทย ที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลติในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ 
จ าเป็นอยา่งยิง่ทีทุ่กฝ่ายทัง้ภาครฐัและภาคธุรกจิต้องตื่นตวักบัการปฏริปูอุตสาหกรรมครัง้นี้ ทีผ่่านมาเรา
จะเห็นว่ารฐับาลเองพยายามที่จะสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดจิทิลัมากขึ้น รวมทัง้ขยาย
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ส่งเสรมิ E-Commerce E-Document และ E-
Learning ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นการวางรากฐานการพฒันาสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 ทัง้สิน้ 

อย่างไรก็ตาม การปรบัตวัสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรบัคนไทยโดยการปรบัเปลี่ยนและน าเอา
เทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้งานนัน้ คงต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และต้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบับรบิท
ของอุตสาหกรรมในบา้นเรา และตอ้งค านึงถงึผลกระทบต่อวถิชีวีติของคนไทยอกีดว้ย 
เทคโนโลยีส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงของอตุสำหกรรม 

การเลอืกไม่ตอบรบักบัเทคโนโลยใีหม่ ซึ่งในกรณีนี้คอื อุตสาหกรรม 4.0 ถอืเป็นเรื่องเสยีหายที่
เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตบางแห่ง ซึ่งแนวคิดนี้ควรเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกที่องค์กรธุรกิจควรให้
ความส าคญั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรบัใชเ้ทคโนโลยใีหมแ่ละของเดมิทีส่ามารถใชต่้อได ้ในเรื่องการก้าวสู่
โลกดจิทิลัอยา่งแทจ้รงิ อาท ิการปรบัใชร้ะบบอตัโนมตัแิละการวเิคราะหข์อ้มลู รวมทัง้การน าไอโอทมีาใช้
ตรวจจบัและติดตามสถานะของเครื่องจกัรและแจ้งเตือนพนักงานเมื่อมเีหตุอนัตราย แม้เห็นได้อย่าง
ชดัเจนว่าเทคโนโลยทีี่อยู่เบื้องหลงัอุตสาหกรรม 4.0 ควรเป็นสิ่งที่ได้รบัความส าคัญเมื่อต้องปรบัใช้
เทคโนโลยตีามแผนงานที่วางไว ้แต่สิง่หนึ่งทีไ่ม่ควรมองขา้มคอื ทกัษะที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยนีัน้ แม้
จะยงัไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องกา้วเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึง่ใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเป็นหลกั 
แต่กจ็ าเป็นอย่างยิง่ทีอ่งคก์รจะต้องมองไปทีเ่ทคโนโลยสี าหรบัผูบ้รโิภคทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงครัง้
ใหญ่ดว้ยและพจิารณาว่าเทคโนโลยเีหล่านี้สามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งไรบา้ง 

อุตสาหกรรมและไอโอทีเป็นแนวโน้มที่ดีมากส าหรบัการน าวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาปรบัใช้ใน
กระบวนการผลิต แต่อย่าเพิ่งวิ่งหากคุณยงัเดินไม่ได้ ทัง้นี้เป็นเรื่องง่ายมากที่จะหลงเชื่อค าชักชวน
เกี่ยวกับไอโอทีจนต้องเสียเงนิไปกับระบบเซนเซอร์ที่ไม่ได้มคีวามจ าเป็นเลยแม้แต่น้อย ทัง้ยงัต้อง
สญูเสยีทรพัยากรทีน่่าจะน าไปใชป้ระโยชน์อย่างอื่นไดด้กีว่า  

สิง่ที่ต้องค านึงต่อการน าไอโอทมีาใช้ในองค์กรคอื อย่าพยายามตดัสนิทุกสิง่ทุกอย่างโดยทนัท ี
มฉิะนัน้อาจต้องลงเอยด้วยปรมิาณขอ้มูลที่มากเกนิกว่าจะสามารถจดัการได้ ก้าวถอยหลงัออกมาและ
พจิารณาสิง่ทีม่คีวามส าคญัต่อคุณจรงิๆ บางทอีาจมหี่วงโซ่การผลติบางจดุทีล่่าชา้และคุณต้องปรบัแกใ้ห้
ถูกต้องเฉพาะจุด หรอือาจต้องใช้การติดตามตรวจสอบงานจากระยะไกล แทนที่จะเสยีเงนิไปกบัการ
จดัส่งพนกังานไปดแูลเองโดยตรง 
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สรุปก็คอื การวเิคราะหก์ารผลติเป็นส่วนส าคญัของอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นสิง่ที่อุตสาหกรรม
ก าลงัให้ความสนใจอย่างมาก เราก าลงัเดนิหน้าเขา้สู่การแปรรปูระบบการท างานเป็นดจิทิลัและทุกสิง่มี
พรอ้มใหเ้ลอืกใชง้านอยู่แลว้ ซึง่มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องรกัษาสมดุลระหว่างการรบัเอานวตักรรม
มาใช้งานกบัความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งใหม่กับสิ่งที่มปีระโยชน์ ส าหรบั
องค์กรของเรา ฉะนัน้การเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบเดมิมาเป็นยุคอุตสาหกรรม 4.0 จ าเป็นต้องค านึงถึง
คุณภาพของคน ความพรอ้มขององคก์ร และเทคโนโลยทีีต่นเองมอียู่ ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสูงจ าเป็นต้องตก
ผลกึรปูแบบของธุรกจิให้เสรจ็สิ้นเสยีก่อน จากนัน้ค่อยไปมองว่าจะน าเทคโนโลยดีงักล่าวมาช่วยให้การ
ด าเนินงานสะดวกขึน้ไดอ้ยา่งไร 

นอกจากงานเขยีนดงักล่าว ยงัมผีูท้รงคุณวุฒอิกีจ านวนหนึ่งทีไ่ดพู้ดถงึภาพรวมของ “การปฏวิตัิ
อุตสาหกรรมยคุ 4.0” ไว ้ดงันี้ 
พลิกโฉมหน้ำกำรผลิต ปฏิวติัโลกอตุสำหกรรมครัง้ท่ี 4 (INDUSTRY 4.0) 
          จากงานเขยีนบทความในเวบ็ไซต์ Bangkokbiznews.com กล่าวถึง การปฏวิตัอุิตสาหกรรมไว้
น่าสนใจ คอื การปฏวิตัิอุตสาหกรรมครัง้ใหม่ถูกเรยีกว่า ยุคของการปฏวิตัิอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 หรอื 
INDUSTRY 4.0 ซึง่มนัจะเป็นวธิกีารใหม่ๆ  ของการผลติทีจ่ะเขา้มาพลกิโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรม 

การปฏวิตัอุิตสาหกรรม (INDUSTRIAL REVOLUTION) หมายถงึ กระบวนการเปลีย่นแปลงใน 
วธิกีารผลติ ระบบการผลติ จากระบบภายในครอบควั พ่อคา้มกัเป็น นายทุนซื้อวตัถุดบิแลว้แจกจ่ายให้
แต่ละครอบครวัรบัมาท า แล้วพ่อค้าจะรบัผลติภณัฑ์ที่ส าเรจ็ แล้วไปขาย คนงานก็จะได้ค่าจา้งเป็นการ
ตอบแทน การผลติสนิค้าเดมิใช้แรงงานคน แรงงานสตัว์ รวมทัง้พลงังานจากธรรมชาต ิเครื่องมอืแบบ
ง่ายๆ มาเป็นการใช้เครื่องจกัรกลแทน เริม่จากแบบ ง่ายๆ จนถงึแบบซบัซ้อนที่มกี าลงัผลติสูง จนเกดิ
เป็นการผลติในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) ส่วนการผลติภายในครอบครวักค็่อยๆ ลดลงไป 
        กลบัไปเริม่ต้นกนัเมื่อการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้แรกในช่วงปลายศตวรรษที ่18 เจมส์ วตัต์ ได้
ปรบัปรุงเครื่องจกัรกลไอน ้านิโคแมนให้ใช้งานได้ดขีึ้น สามารถสรา้งรถไฟลดระยะทางคมนาคม และ
น าไปสู่การสร้างเครื่องจักร เรียกว่า “สมัยแห่งพลังไอน ้ า” จากจุดนั ้นเรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครัง้ที่ 1 ความจรงิแล้ว เจมส์ วตัต์ ไม่ได้ประดษิฐเ์ครื่องจกัรไอน ้า แต่สิง่ที่เขาท าคอื สรา้ง
นวตักรรมจ านวนมากทีช่่วยใหป้ระสทิธภิาพของการผลติสิง่ทอเพิม่ขึน้อย่างน้อยสามเท่าจากทีเ่คยท าได ้
อาจกล่าวไดว้่า เขาเป็นจดุเริม่ตน้ของการมาถงึของโรงงานผลติทีใ่ชเ้ครื่องจกัรช่วยในการผลติก่อก าเนิด
เป็นโรงงานสมยัใหม ่
        จากนัน้การปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่2 เกดิขึน้ในช่วงต้นศตวรรษที ่20 เมือ่ เฮนรี ่ฟอรด์ ไดน้ า
ระบบสายพานเขา้มาใช้ในสายการผลติรถยนต์ในปี ค.ศ.1913 ท าให้เกดิเป็นรถยนต์โมเดลที่มจี านวน
การผลติมากถงึ 15 ลา้นคนั  
 จนกระทัง่หยุดสายการผลติไปในปี ค.ศ.1927 เป็นการเปลีย่นจากการใชเ้ครื่องจกัรไอน ้า มาใช้
พลงังานไฟฟ้าส่งผลใหส้ามารถผลติอยา่งทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน เทคนิคนี้ท าใหป้ระสทิธภิาพในการผลติ
เพิม่มากขึน้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลติลดลง ถงึตรงนี้เรยีกได้ว่า ยุคของการผลติสนิค้าเหมอืนๆ กนัเป็น
จ านวนมากหรอื Mass Production ไดเ้กดิขึน้แลว้ 

https://www.applicadthai.com/articles/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-industry-4-0/
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         ต่อมาการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 3 เป็นผลมาจากยุคเริม่ต้นของคอมพวิเตอรท์ี่เขา้มาช่วยใน
งานอุตสาหกรรมตัง้แต่ ค.ศ. 1970 ท าให้เกดิสายการผลติแบบอตัโนมตัขิึน้ และเขา้มาเสรมิการท างาน
เดมิทีม่แีต่ชุดกลไกเพยีงอย่างเดยีว เป็นการใชเ้ครื่องจกัรอตัโนมตัหิรอืหุ่นยนตใ์นการผลติแทนทีแ่รงงาน
มนุษยม์ากขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหสู้งขึน้อกีระดบัหนึ่ง จนทุกวนันี้แทบทุกโรงงานต่างตอ้งมี
ระบบการผลิตแบบอัตโนมตัิเข้าไปมสี่วนช่วยในการผลิตด้วยเสมอ จนมาถึงโรงงานผลิตที่ใช้ระบบ
อตัโนมตัขิ ัน้สงูเพื่อผลติสนิคา้อุปโภคทีม่คีวามซบัซอ้นมากๆ จดุประสงคก์เ็พื่อท าใหส้นิคา้มรีาคาต ่าพอที่
ผูบ้รโิภคจะสามารถจา่ยได ้

ส าหรบัการปฏิวตัิอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 ที่ก าลังจะมาถึงนัน้ คือการน าเทคโนโลยีดิจทิัลและ
อนิเทอรเ์น็ต มาใชใ้นกระบวนการผลติสินคา้ จุดเด่นทีส่ าคญัอย่างหนึ่งกค็อืสามารถเชื่อมความต้องการ
ของผูบ้รโิภคแต่ละรายเขา้กบักระบวนการผลติสนิคา้ไดโ้ดยตรง พูดง่ายๆ กค็อื โรงงานยคุ 3.0 สามารถ
ผลิตของแบบเดียวกันจ านวนมากในเวลาพริบตาเดียว แต่โรงงานยุค 4.0 จะสามารถผลิตของ
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั (ตามความต้องการเฉพาะของผู้บรโิภคแต่ละราย) เป็นจ านวนมากใน
เวลาพรบิตาเดยีว โดยใชก้ระบวนการผลติทีป่ระหยดัและมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัครบวงจร
แบบ “Smart Factory” 

แนวคดิ Industry 4.0 นี้ เป็นการบูรณาการโลกของการผลติเขา้กบัการเชื่อมต่อทางเครือ่ข่ายใน
รปูแบบ“The Internet of Things (IoT)” คอื ท าใหก้ระบวนการผลติสนิคา้เชื่อมกบัเทคโนโลยดีจิทิลั หรอื
แมก้ระทัง่ท าใหต้วัสนิคา้เองเชื่อมกบัเทคโนโลยดีจิทิลั เช่น มรีะบบป้อนขอ้มลูใหเ้ครื่องจกัรสามารถผลติ
สิง่ของตามแต่การสัง่ (ออนไลน์) จากผูบ้รโิภคโดยตรง การใส่ตวัส่งขอ้มลูในเครื่องใชไ้ฟฟ้า เพื่อประมวล
สถติกิารใช้และแจง้ (โดยอตัโนมตั)ิ กลบัไปยงัโรงงานเมื่อเกดิปัญหาทางเทคนิค  การใชค้อมพวิเตอรจ์ิว๋
กนิได ้(ขนาดเท่ายาเมด็) ใหผู้บ้รโิภคกลนืเขา้ไปเพื่อเกบ็ขอ้มลูสุขภาพในรา่งกาย ฯลฯ  

จะเหน็ไดว้่า Industry 4.0 ยงัเป็นแนวคดิทีใ่หม่มาก หลายอย่างอยู่ในช่วงทดลองและพฒันา แต่
ก็เป็นแนวคดิที่มศีกัยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงทุกวงการ ตัง้แต่แนวทางการบรโิภคสนิค้าของผู้คนทัว่ไป 
ตลอดจนแนวทางการรกัษาทางการแพทย ์

ส าหรบัประเทศไทย ซึง่ต้องพึง่พาอุตสาหกรรมการผลติในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ 
จ าเป็นอย่างยิง่ที่ภาครฐัจะต้องให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0 การประกาศนโยบายดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม (Digital Economy) เมื่อเรว็ๆ นี้ เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศในทุกๆ ดา้นเขา้สู่
ความเป็นดจิทิลั เน้นส่งเสรมิการขยายการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดจิทิัล และเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต
ความเรว็สงูใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ส่งเสรมิ E-Commerce, E-Documents และ E-Learning  

สิง่เหล่านี้นอกจากจะเป็นการวางพื้นฐานที่ส าคญัเพื่อให้ไทยก้าวเป็นผู้น าเศรษฐกิจดจิทิลัใน
ภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการปูทางรองรบั Industry 4.0 อีกด้วย และเนื่ องจากเทคโนโลยีของ 
Industry 4.0 ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ที่น่าสนใจคือการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบรบัความต้องการของตลาดได้ ส าหรบัแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต 
จะตอ้งปรบัสู่ Industry 4.0 ในเรว็ๆ นี้ โดยมแีนวทางองคป์ระกอบ 9 ดา้น ประกอบดว้ย 

1.หุ่นยนตอ์ตัโนมตั ิ(Autonomous Robots) มาเป็นผูช้่วยในการผลติ 
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2.การสรา้งแบบจ าลอง (Simulation) เช่น การพมิพแ์บบ 3D เสมอืนจรงิ 
3.การบรูณาการระบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั (System Integration) 
4.การเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตของสิง่ของ (Internet of Things) ทีท่ าใหเ้ป็นอุปกรณ์อจัฉรยิะ 
5.การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู (Cybersecurity) 
6.การประมวลและเกบ็ขอ้มลูผ่านระบบออนไลน์ (Cloud Computing) 
7.การขึน้รปูชิน้งานดว้ยเนื้อวสัดุ Additive Manufacturing เช่น การขึน้รปูในเครือ่งพมิพ ์3 มติ ิ
8.เทคโนโลย ีAugmented Reality (AR) ทีผ่สานเอาโลกแห่งความเป็นจรงิเขา้กบัโลกเสมอืน 
9.ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data) คอืชุมนุมของชุดขอ้มลูทีม่ขีนาดใหญ่และซบัซอ้น  
ส่วนการเปลีย่นแปลงทางกายภาพหลกัๆ ของอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบดว้ยสองส่วนส าคญั คอื 

ดา้นฮารด์แวร ์ซึง่หมายถงึเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านเครื่องจกัร ระบบอตัโนมตั ิและระบบคอนโทรล
ต่างๆ แต่อีกส่วนที่ส าคญัของอุตสาหกรรม 4.0 คือ ด้านซอฟท์แวร์ซึ่งคาดกันว่า Internet of Things 
(IoT) และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS) จะท าให้เกดิขอ้มูลในระบบการผลติขึน้อย่าง
มหาศาลซึง่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการบรหิารจดัการ  

ทัง้หมดนี้ จะเป็นโอกาสของประเทศไทยด้วยเช่นกนั เพราะว่าเรามนีักพฒันาซอฟท์แวร์และ
ผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ไม่น้อย ดงันัน้หากเรามคีวามเขา้ใจและเตรยีมความพรอ้มไว้ 
เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถรบัมอืกบัการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่4 และรกัษาสถานะการเป็นประเทศ
ผูผ้ลติทีส่ าคญัของภมูภิาคและของโลกไวไ้ด้ 

ในอุตสาหกรรมการโฆษณา ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รบัผลกระทบจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม จากบทความที่ผู้วจิยัรวบรวมมาจะพบว่า การปฏวิตัทิุกครัง้ก่อให้เกดิรปูแบบใหม่ๆ ของ
การผลติ รูปแบบใหม่ของการสื่อสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการโฆษณาที่ก้าวเข้าสู่ยุคดจิทิลั การศึกษา
ข้อเขียนเหล่านี้จะท าให้ผู้วิจยัได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในล าดับขัน้ต่างๆ และน าสิ่งที่พบนี้ มา
สงัเคราะห์และใช้เป็นประเด็นในการถามจากผู้ทรงคุณวุฒถิึงผลกระทบของการปฏวิตัิอุตสาหกรรมที่
ส่งผลต่อการโฆษณาในยคุปัจจบุนั 

 
6.แนวคิดเจนเนอเรชัน่ 
 
 รชัฎา อสสินธสิกุลและอ้อยอุมา รุ่งเรอืง (http://www.bizexcenter.com/บทความทางธุรกจิ/เจน-
เนอเรชัน่วายการท าการตลาดแต่ละเจเนอเรชัน่) ได้กล่าวถึง กลุ่มเจเนอเรชัน่ต่างๆ ว่า ในองค์การมี
คนท างานที่หลากหลายมากขึน้ บ่อยครัง้ทีม่กัได้ยนิค าปรารภจากคนวยัใกลเ้คยีงกนัถงึเพื่อนร่วมงานที่
อาวุโสน้อยกว่า พูดง่ายๆ คอื “เดก็กว่า” ค าปรารภเหล่านี้จะคล้ายๆ กนั แมว้่าผู้พูดจะอยู่คนละองค์กร
และไม่เคยเจอกนัมาก่อน ในท านองทีว่่า “เดก็รุน่ใหม่เดีย๋วนี้ท างานไม่อดทน ใจไม่สูเ้หมอืนพวกเราเลย” 
หรอื “วนัๆ เอาแต่เล่นโทรศพัทก์นัไดเ้ป็นชัว่โมงๆ” และ “ไมม่สีมัมาคารวะเลย ไมรู่จ้กัอาวุโสในทีท่ างาน”  
  เบื้องหลงัค าปรารภเหล่านี้ คอื ความไม่เข้าใจ ความผิดหวงั ที่อีกฝ่ายไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้พูด
คิด นานวนัเข้าก็อาจบ่มเพาะเป็นความไม่พอใจซึ่งกันและกัน  เป็นความขดัแย้ง หรอือาจกลายเป็น
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ปัญหาการท างานรว่มกนัในทีสุ่ด “ความเขา้ใจต่อความแตกต่างของบุคลากร” เป็นแนวคดิการบรหิารยุค
ใหม่ที่กล่าวถงึการบรหิารความแตกต่างของบุคลากร หรอื Diversity ซึ่งเป็นแนวคดิที่น่าสนใจ เกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ก็ได้กล่าวถึงการบรหิารทรพัยากรบุคคล ที่
ต้องค านึงถึงความต้องการและความหลากหลายของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านเพศ 
การศึกษา รวมทัง้อายุ และกลายเป็นประเด็นส าคญัที่ได้รบัความสนใจอย่างมากในหลายด้าน ตัง้แต่
การตลาดจนถงึการบรหิารบุคลากร 
           คนรุ่นต่างๆ หรอื ที่เรยีกทบัศัพท์ภาษาอังกฤษว่า เจนเนอเรชัน่ (Generation) ในองค์กรที่
ด าเนินงานมาระยะหนึ่งอาจสงัเกตเห็นความแตกต่างของคนท างาน เรามกัพูดกนัสัน้ๆ ว่า “คนรุ่นเก่า” 
กบั “คนรุ่นใหม่” และมกัแบ่งกลุ่มกันโดยมองเรื่องอายุคนเป็นเกณฑ์มากกว่าอายุงาน ถ้าจะแบ่งกลุ่ม
คนท างานตามช่วงอายุให้ชดัเจนยิง่ขึน้ นักวชิาการและนักเขยีนจ านวนมากได้ใช้แนวทางการแบ่งกลุ่ม
คนตามแนวคดิตะวนัตก แบ่งคนท างานออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงอายแุละคุณลกัษณะเด่น ไดแ้ก่ 
1.เบบีบ้มูเมอรส์ (Baby Boomers) 
            กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.1946-1964 (พ.ศ. 2489-2507) หรอื ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่
สองเป็นต้นมา เป็นกลุ่มประชากรทีม่จี านวนมากโดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิา ลกัษณะนิสยัมกัยดึมัน่ ไม่
เปลี่ยนแปลงความคดิง่ายๆ บางครัง้ถูกมองว่าเป็นพวกอนุรกัษ์นิยม หรอื หวัเก่าให้ความส าคญักับ
ผลงานแมว้่าจะตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะประสบความส าเรจ็ มคีวามทุ่มเทกบัการท างานและองคก์รมาก 
2.เจนเนอเรชัน่เอก็ซ ์(Generation X)  
           เป็นกลุ่มประชากรที่เกดิระหว่างปี ค.ศ. 1965-1976 (พ.ศ. 2508-2519) ชอบเสี่ยงและยนิดรีบั
การเปลีย่นแปลง ใชเ้ทคโนโลยใีนการท างานไดด้ี  ใหค้วามส าคญัต่อสมัพนัธภาพทัง้เพื่อนร่วมงานและ
ครอบครวั จะใชจ้า่ยเงนิเพื่อความสุขของชวีติ ซือ้หาสิง่ของทีห่รหูรามากกว่าพวกเบบีบ้มูเมอรส์ 
3.เจนเนอเรชัน่วำย (Generation Y) 
           ชื่ อที่ เรียกคน เจน เนอ เรชัน่ นี้  ได้แ ก่  Y – Why, Generation Next, Echo Boom, Digital 
Generation อายุระหว่าง 11-25 ปี นักวชิาการบางท่านให้ช่วงอายุของเจเนอเรชัน่วายถึง 28 ปีก็ม ีคอื
เกิดระหว่าง ค.ศ. 1977-1994 (พ.ศ. 2520-2537) จากการรวบรวมของ Ron Zemke พบว่า เจนเนอ
เรชัน่อื่นๆ มกัมมีมุมองต่อภาพลกัษณ์ของเจนเนอเรชัน่วาย เริม่ตน้ในดา้นไมค่่อยดเีท่าไร เช่น  
           “ตอ้งอดทนมากกว่านี้” 
              “ใชภ้าษาไมสุ่ภาพและมคีวามคดิเหน็รนุแรงมากเกนิไป” 
              “พ่อแมต่อ้งกวดขนัพวกนี้ใหม้ากขึน้” 
 “อนาคตของประเทศจะเป็นอยา่งไรถา้ตอ้งฝากไวก้บัคนเหล่านี้” 
 สิง่ทีเ่จนเนอเรชัน่อื่นไม่ค่อยชื่นชอบเจนเนอเรชัน่วาย มกัเป็นเรื่องบุคลกิภาพ การแสดงออก แต่
จะยอมรบัในเรื่องความสามารถดา้นเทคโนโลย ีโดยเฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
นอกจากนี้ ลกัษณะนิสยัและการแสดงออกของเจนเนอเรชัน่วายยงัมลีกัษณะเป็นพวก Hip-Hop ต้องการ
ทราบเหตุผลว่า “ท าไม” ต้องท าเช่นนัน้ มวีฒันธรรมเป็นแบบสากลมากกว่ารุ่นอื่น ตดิวดิโีอเกม เชื่อมัน่
ในตนเองสงู บา้งกถ็ูกมองว่าเป็นคนทีเ่อาแต่ใจตนเอง เหน็แก่ตวั เป็นพวกชอบสรา้งปัญหา 
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 การสนใจเทคโนโลยีอย่างมาก ท าให้เจนเนอเรชัน่วายกลายคนที่ “ฉลาด” และเป็นผู้คอย
แก้ปัญหา เพราะพวกเขาทราบว่าจะค้นหาขอ้มูลได้จากที่ใด เวลาไหน และท าได้อย่างรวดเรว็ เจเนอ
เรชัน่วายจะมคีวามสามารถในการท างานหลายด้านที่เกี่ยวกบัการตดิต่อสื่อสาร และสื่อหลายประเภท 
และยงัสามารถท างานหลายๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดยีวกนั 
เจนเนอเรชัน่วำยในเมืองไทย 
           มาดูในเมอืงไทยกันบ้าง เจนเนอเรชัน่วายของไทยมลีกัษณะหลายประการที่ทัง้เหมอืนและ
แตกต่างจากนักวชิาการตะวนัตก สิง่หนึ่งทีท่ าใหเ้จนเนอเรชัน่วายของไทยมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัเจนเนอ
เรชัน่วายในอเมรกิาหรอืตะวนัตก มาจากอิทธิพลของโลกาภิวตัน์ ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้าน
คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต การไดร้บัขอ้มลู การดูภาพยนตรแ์ละฟังเพลงตะวนัตก ท าใหเ้จนเนอเรชัน่
วายของไทยมทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่ป็นตะวนัตกมากขึน้ 
 จากการวจิยัของณฐัวุฒ ิศรกีตญัญู เรื่อง “รปูแบบการด าเนินชวีติ พฤตกิรรมการเปิดรบสือ่ และ
พฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ของเจนเนอเรชัน่วายในกรงุเทพมหานคร” พบว่า เจนเนอเรชัน่วายเปิดรบัสื่อ
มากขึน้ ชอบเล่นกฬีา อยากมอีนาคตทีด่ ีทราบความส าคญัของสิง่แวดล้อมและยาเสพตดิ ใชเ้สือ้ผา้กฬีา
และยนีส ์มลีกัษณะตาม “นิยาม” ของนักการตลาดในเมอืงไทย คอื ชอบฟังเพลง ตามแฟชัน่   ใชเ้สือ้ผา้
จากต่างประเทศ ต้องการสทิธเิสรภีาพและการยอมรบัจากสงัคม เล่นเกมคอมพวิเตอรเ์ป็นงานอดเิรก 
บางคนก็เล่นเอาจรงิเอาจงัไม่หลบัไม่นอน นักวชิาการไทยบางท่านขนานนามว่าเป็น“เจนเนอเรชัน่นิน
เทนโด” ตามชื่อบรษิทัเกมรายแรกของญีปุ่่ นกม็ ี 
 โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์ส าคัญประจ ากายของเจนเนอเรชัน่วาย  ตื่นเช้าขึ้นมาต้องเปิด
คอมพวิเตอรเ์พื่อเชค็อเีมล์ วนัไหนเน็ตล่มหรอืมปัีญหาจะรูส้กึหงุดหงดิไปทัง้วนั เหมอืนกบัวนัไหนถา้ลมื
พกโทรศพัทม์อืถอื จะรูส้กึเหมอืนถูกตดัขาดจากสงัคมไปเลย 
 ควำมส ำคญัของเจนเนอเรชัน่วำย 
 เจนเนอเรชัน่ (Generation) คอื ยุคสมยัของกลุ่มคนตามช่วงอายุซึ่ง หมายถึง ช่วงเวลาเฉลี่ย
ระหว่างการมลีูกคนแรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูก ดงันัน้ในแต่ละเจนเนอเรชัน่ก็จะห่างกัน 
ประมาณ 20 ปีหรอืพูดให้เขา้ใจง่ายๆ ก็คอืรุ่นของแต่ละรุ่นที่เกดิขึน้มาเรื่อยๆ จากประชากรคนทัง้โลก 
ซึ่งในเรื่องเจนเนอเรชัน่นี้มคีนศกึษากนัมากมายโดยเฉพาะสายทางด้านสงัคมศาสตรท์ี่จะศึกษาทัง้ใน
ดา้นพฤตกิรรม สงัคม การใชช้วีติ ความคดิต่างๆ แมแ้ต่ในดา้นการตลาดเองกใ็หค้วามสนใจกบัเรือ่งนี้ไม่
น้อย เนื่องจากพฤติกรรมต่างๆ ส่งผลต่อการบรโิภคอย่าง เห็นได้ชดั การท าความเข้าใจต่อลกัษณะ
พฤติกรรมของคนในเจนเนอเรชัน่ ต่างๆ ถือเป็นสิ่งส าคญั สาเหตุที่คนแต่ละช่วงวยัมี ความคิดและ
พฤตกิรรมต่างกนัเป็น เพราะว่า สภาพสงัคมในช่วงนัน้ๆ เป็น ปัจจยัทีห่ล่อหลอมความคดิและท าใหเ้กดิ 
พฤตกิรรมเหล่านัน้ขึน้มา เช่นเดยีวกนั พฤตกิรรมการรบัขา่วสารผ่านสื่อต่างๆ ของแต่ละเจนเนอเรชัน่ ก็
ย่อมมคีวาม แตกต่างกนั การท าความเข้าใจและเรยีนรู้ ของคนในเจนเนอเรชัน่นัน้จะช่วยให้ สามารถ
เลอืกใชส้ื่อโฆษณาไดต้รงกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการ               
          จากรายงานการส ารวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2545 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่า 
ประชากรรอ้ยละ 17.8 ของจ านวนประชากรทัง้หมดของประเทศ หรอืจ านวน 11.3 ล้านคน เป็นกลุ่ม
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เยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็น “คนกลุ่มใหญ่” ทีเ่ริม่เขา้สู่การท างาน มรีายไดข้องตนเอง และจดัเป็น
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่นักการตลาดให้ความสนใจกบัวถิชีวีติและพฤตกิรรมด้านการรบัสื่อของพวก
เขาอยา่งมาก เพื่อใชพ้ฒันาสนิคา้และบรกิารเฉพาะกลุ่ม 
          เจนเนอเรชัน่วายเริม่เขา้สู่การท างานในองคก์ารมากขึน้ พวกเขามพีฤตกิรรมและความต้องการ
ด้านการท างานในแบบฉบับของตนเอง ซึ่งจะแตกต่างจากบุคลากรเจนเนอเรชัน่อื่นๆ ในองค์การ 
นักวชิาการตะวนัตกได้รวบรวมข้อมูลเปรยีบเทยีบเจนเนอเรชัน่ต่างๆ ในที่ท างาน (ในตาราง) ท าให้
ทราบถงึอุปนิสยัและความต้องการในการท างานที่แตกต่างกนั ทัง้นักวชิาการและนักบรหิารบุคคลของ
ตะวนัตกต่างก็ให้ความสนใจต่อความแตกต่างนัน้ เพื่อน าไปบรหิารด้านการจดังาน  สวสัดิการ การ
ฝึกอบรมและพฒันา ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของคนแต่ละรุน่ 
 

เจนเนอเรชัน่ คุณลกัษณะ ลกัษณะการท างาน งานทีพ่งึพอใจ 
Baby Boom 

 
 
 
  

·    ยดึมัน่ ไมเ่ปลีย่นแปลงงา่ย 
·    ใหค้วามส าคญัต่อผลลพัธ์ 
·    อนุรกัษ์นิยม 
  

·    มชีวีติเพือ่ท างาน 
·    สูง้าน ชอบท างาน 
·    ไมค่่อยเปลีย่นงาน 
·    ภกัดต่ีอองคก์าร 
·    อดทน 
·    ตอ้งการงานทีม่คีวามมัน่คง 
·    เคารพกฎเกณฑ ์กตกิา 

·    มคีวามมัน่คง 
·    งานที่อาศยัความเชี่ยวชาญช านาญ
เชงิลกึ 
·    มกีารเลือ่นต าแหน่ง 
  

X  ·    ช อ บ เสี่ ย ง  ยิ น ดี ร ับ ก า ร
เปลีย่นแปลง 
·    ใชเ้ทคโนโลย ี
·    ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ
สมัพนัธภาพ 
·    ใชช้วีติแบบยปัป้ี (Yuppy) 

·    ท างานเพื่อให้มีชีวิตที่สุขสบาย
ตามใจตนเอง 
·    ตอ้งการความยดืหยุ่นในชวีติ 
·    ทุ่มเทเมือ่เหน็ว่าทา้ทาย 
·    เปลีย่นงานงา่ย เป็น Job Hopper 
  
  

·    ทา้ทาย 
·    งานทีใ่ชท้กัษะหลากหลาย 
·    การท างานเป็นก้าวหนึ่งของการไปสู่
สิง่ทีด่กีว่า 
·    สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ไีด ้
·    มคีวามรูใ้หม่ๆ  
·    อิสระในการเลือกสถานที่และเวลา
ท างาน 
·    ต้องการทราบมุมมองและแง่คิดใน
การท างานจากผูอ้ื่น 
·    มคี่าตอบแทนสงู 

Y ·    Hip-Hop 
·    ต้ อ ง ก า ร ท ร า บ เห ตุ ผ ล
ว่า “ท าไม” ตอ้งท าเช่นนัน้ 
·    มคีวามเป็นสากล 
·    ตดิวดิโีอเกม 
·    เชือ่ม ัน่ในตนเองสงู 

·    ปรบัตวัเก่งและมคีวามคดิรเิริม่ 
·    มปีระสทิธภิาพ ใชเ้ทคโนโลยเีก่ง 
·    มุง่มัน่ แต่บางครัง้ไมอ่ดทน 
·    ไมผ่กูพนัต่อองคก์าร 
·    ไมส่นใจเรือ่งอาวุโส 
·    ช่างสงสยั 

·    ใชเ้ทคโนโลย ีWi-Fi 
·    บรหิารจดัการตนเองได ้
·    งานทีม่คีวามสนุกสนาน 
·    มเีวลาพกัผ่อน 
·    ตอ้งการความจรงิ 
  
  

 ตารางที ่2 เจนเนอเรชัน่ในทีท่ างาน 
            
 ส าหรบั “เจนเนอเรชัน่วายในทีท่ างาน” ตามการศกึษาวจิยัของผูเ้ขยีนพบว่า เจนเนอเรชัน่วายใน
สถานทีท่ างาน หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตเป็นอย่าง
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ด ีมคีวามคดิสรา้งสรรค์ มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองสงู สามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลง ต้องการท างาน
ที่มีความก้าวหน้า สามารถแสดงความคิดเห็นและบรหิารจดัการด้วยตนเอง ทัง้ในเรื่องเวลาและ
สถานที ่ใหค้วามส าคญัต่อสมัพนัธภาพทีด่ใีนการท างาน 
 นอกจากนี้ เจนเนอเรชัน่วายบางคนยงับอกว่า พวกเขาต้องการความท้าทาย และขอเลอืกวธิี
ปฏบิตังิานดว้ยตนเอง พวกเขามกัอดึอดัเมื่อไมม่โีอกาสแสดงความคดิเหน็หรอืเมือ่ความคดิเหน็ของพวก
เขาไม่ไดร้บัการยอมรบัจากหวัหน้างาน เจนเนอเรชัน่วายจะพอใจอย่างมาก ถ้าสามารถเลอืกเวลาท างาน
ตามความสะดวกของตนเองหรอืท างานจากสถานที่อื่นได้ เช่น ทีบ่้าน หรอื นอกสถานที่ท างาน โดยยดึ
ผลงานตามก าหนดเวลา สิง่ที่พวกเขาไม่ชอบอย่างมาก คือ ระเบียบวนิัยที่มากเกินไป  เช่น ห้ามใช้
โทรศพัทม์อืถอืระหว่างท างาน หา้มใชค้อมพวิเตอรใ์นเรื่องส่วนตวั ฯลฯ เจนเนอเรชัน่วายบางคนสามารถ
ลาออกจากงานทนัทโีดยไมต่้องรอสมคัรงานใหม่  ลาออกดกีว่าทนอยู ่เจนเนอเรชัน่วาย บอกว่า เจนเนอ
เรชัน่วายไม่สนหรอกถ้าจะถูกไล่ออก ผู้จดัการบางคนไม่มโีอกาสนัน้ด้วยซ ้า เพราะพวกเขาไปเสยีก่อน 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า เจนเนอเรชัน่วายมีความสามารถด้านเทคโนโลยแีละความคิด
สรา้งสรรค ์ซึง่เป็นสิง่ทีห่ลายองคก์ารต่างกต็อ้งการเพื่อสรา้งนวตักรรม แต่ความเป็นตวัของตวัเองสูงและ
มวีถิชีวีติทีไ่มเ่หมอืนเจนเนอเรชัน่อื่น อาจท าใหก้ารบรหิารทรพัยากรบุคคลไมใ่ช่เรือ่งง่ายอกีต่อไป 
 การน าแนวคดิเกี่ยวกบัเจนเนอเรชัน่มาใช้ในการวเิคราะห์และศึกษาในบรบิท ที่เกี่ยวกบัการ
ท างานของคนในแต่ละเจนเนอเรชัน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่การท างานในวงการโฆษณาที่ ได้รบัผลกระทบ
ของช่องว่างระหว่างผูค้นในแต่ละเจนเนอเรชัน่ นอกจากนัน้ยงัท าใหเ้หน็ถงึภาพรวมของกระบวนการคดิ 
รปูแบบการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปอกีดว้ย   
  
งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 พิชญำ นิวิตำนนท์  (2558) ได้ท างานวิจัยและเขียนบทความในหัวข้อ “แนวทางการคิด
สร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจทิัล” (Guidelines on Advertising Execution in Digital Media) ตีพิมพ์ใน
วารสารการสื่อสารและการจดัการนิด้า ปีที่ 1 ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม – สงิหาคม 2558) ปัจจุบนั การ
สื่อสาร นัน้ได้ก้าวสู่สื่อดิจิทัลท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจทิัลต้องปรบัตัวให้เข้ากับยุคสื่อที่
เปลี่ยนแปลง งานวิจยันี้  มีว ัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา  กระบวนการคิด
สรา้งสรรคโ์ฆษณาและปัจจยัทีม่ผีลต่อความคดิสรา้งสรรคโ์ฆษณาของนักสรา้งสรรคโ์ฆษณาในสื่อดิจทิลั 
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางในการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจทิัล  โดยใช้วธิีการ
สมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในการคิดสร้างสรรค์งานในสื่อดิจทิัล  จ านวน
ทัง้หมด 18 ท่าน 

 ซึง่ ผลการศกึษาพบว่า วธิกีารคดิสรา้งสรรคโ์ฆษณาในสื่อดจิทิลัมทีี่มาของความคดิสรา้งสรรค์
เกดิจากโจทยท์างการสื่อสารและประสบการณ์ โดยใหค้วามส าคญัไปทีก่ลุ่มเป้าหมายและผลติภณัฑ์ ซึ่ง
องค์ประกอบของความคดิสรา้งสรรค์เกิดจากความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางด้าน
จติใจและความรูส้กึ โดยแบ่งประเภทของความคดิสรา้งสรรค์จากแนวคดิและต าแหน่งของผลติภณัฑ์ 
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ทางด้านกระบวนการคดิสรา้งสรรค์โฆษณาในสื่อดจิทิลัพบว่า ขัน้ตอนการคดิสรา้งสรรค์แบ่งออกเป็น  4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การทราบขอ้มลูพืน้ฐาน การคดิแนวคดิหลกั การออกเทคนิคความคดิควบคู่ไปกบัรปูแบบ
การน าเสนอ และการสะทอ้นความคดิ อกีทัง้วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกของนักสรา้งสรรคโ์ฆษณา
ในสื่อดจิทิลัพบว่า ปัจจยัทางดา้นสงัคม ด้านเศรษฐกจิ ดา้นนโยบาย และด้านเทคโนโลย ีเป็นปัจจยัที่มี
ผลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องนกัสรา้งสรรคโ์ฆษณาในสื่อดจิทิลั 
 วรรณรจุ มณีอินทรแ์ละสุธำทิพย ์หอมสุวรรณ (2554) กลยทุธก์ารสรา้งสรรคใ์นงานโฆษณา 
(Creative Strategy) มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า กลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน
โฆษณา (Creative Strategy) และ การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ (Creative Execution) เป็นปัจจยั
ส่วนหนึ่งทสี าคญัอย่างยิง่ ที่จะส่งต่อข้อมูล หรอื สารจากผู้โฆษณาส่งต่อไปยงัผู้ชมหรอืผู้รบัสาร โดย
อาศัยตัวกลางซึ่งเรยีกว่า “โฆษณา (Advertising)” ท าให้ผู้คิดและออกแบบงานโฆษณาจ าเป็นต้อง
ก าหนดกลยุทธ ์หรอื หาแนวทางทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทางการตลาด และวตัถุประสงค์ใน
การโฆษณา ตลอดจนปัจจยัหรอืตวั แปรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 โดยผ่านขัน้ตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ประกอบด้วย  1.การท าความเข้าใจโจทย ์
(Understand the Assignment) 2.การศกึษาหาขอ้มูล (Begin Background Research) 3.การพฒันากล
ยุทธ ์(Develop Strategy) 4. การหาแนวความคดิสรา้งสรรค์ (Search for Creative Concept) 5.การคดิ
หาวธิหีรอืรปูแบบการน าเสนอ (Figure Out The Execution Details) 6. การผลติงานโฆษณา (Produce 
The Advertisement) เพื่อใหไ้ดง้านสรา้งสรรค์ทีด่จีงึต้องอาศยัปัจจยัทนี ามาพจิารณาเพื่อก าหนดกลยุทธ์
การสรา้งสรรคโ์ฆษณา อาท ิเช่น 1.โฆษณาท าไม 2.ใครคอืกลุ่มเป้าหมาย 3.ใชจุ้ดขายอะไร 4.จะให้การ
สนบัสนุนอยา่งไร 5.บุคลกิภาพตราสนิคา้เป็นอยา่งไร 6. โอกาสจากสื่อเป็นอยา่งไร  
 เมื่อรูปั้จจยัดงักล่าวแลว้ก็สามารถทีจ่ะคดิกลยุทธท์ีจ่ะน ามาใช้ในการโฆษณาให้ไดป้ระสทิธภิาพ
สงูสุดโดยเลอืกใชว้ธิทีีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางจากวงการโฆษณา เช่น The Generic Strategy /  
The Preemptive Claim / The Unique Selling Point (USP) / The Brand Image Strategy / Product 
Positioning / The Resonance Approach / Affective Strategy / Product Category Strategy / Head 
and Heart Strategy และ The Selling Promise เป็นตน้ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีกำรวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ โดยมรีายละเอยีดระเบยีบวธิกีารวจิยั ดงันี้ 
 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

 การวจิยัครัง้นี้ มุง่เน้นการศกึษามวีตัถุประสงคเ์พื่อทราบถงึการปรบัตวัขององคก์รโฆษณาในยุค
การปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่4.0 ดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูก่้อตัง้บรษิทัโฆษณาของไทยและผูบ้รหิาร
ระดบัสูงที่มปีระสบการณ์การท างานด้านการโฆษณามากกว่า 15 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านความคิด
สรา้งสรรคแ์ละดา้นสื่อโฆษณาจ านวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 

ผูก่้อตัง้บริษทัโฆษณำ 
 1.วรีชน วรีวรวทิย ์(ผูก่้อตัง้และผูอ้ านวยการฝ่ายสรา้งสรรค ์บรษิทั Well Done Bangkok จ ากดั) 
 2.คมเศก พรอ้มนาวนิ (ผูก่้อตัง้และผูอ้ านวยการฝ่ายสรา้งสรรค์ บรษิทับนัลอื สหีนาท จ ากดั) 

 ผูส้ร้ำงสรรคง์ำนโฆษณำ 
 1.กิง่รกั องิคะวตั (อดตีผูอ้ านวยการฝ่ายสรา้งสรรค ์บรษิทัประกติ FCB Bangkok จ ากดั) 
 2.ธรีเดช วงษ์เพง็ (อดตีผูอ้ านวยการฝ่ายสรา้งสรรค ์บรษิทัได-อจิ ิคคิากุ (ประเทศไทย) จ ากดั) 
 3.ศกานต ์กาญจนารมย ์(ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารและฝ่ายสรา้งสรรค์ Works Creative จ ากดั) 
 4.วรรณลกัษณ์ พุทธเิอกสกุล (Associate Creative Director Socius Hakuhodo Group) 

 ผูว้ำงแผนงำนด้ำนส่ือโฆษณำ 
 1.ศริทิพิย ์เมตไตรพนัธ ์(Assistant Media Buying Director บรษิทั L&R MEDIA จ ากดั) 
 2.อรณชิา พงศนนัทน์ (Corporate Digital & Social Media Manager ELCA Thailand จ ากดั) 
วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคลากรสายงานดา้นการโฆษณา ด าเนินการ ดงันี้ 
1.ผูส้มัภาษณ์ตดิต่อและนดัหมาย บุคลากรในสายงานดา้นการโฆษณา แบ่งเป็น ผูก่้อตัง้ ผู้

สรา้งสรรคแ์ละผูว้างแผนสื่อโฆษณา โดยพจิารณาจากประสบการณ์การท างานทีม่ากกว่า 15 ปีและตอ้ง
มปีระสบกาณ์ทางดา้นวชิาการ เช่น เป็นอาจารยพ์เิศษ หรอื เคยบรรยายในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัการโฆษณา
ในฐานะผูช้ านาญเฉพาะทางทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
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2.ช่วงเวลาทีส่มัภาษณ์จะอยู่ระหว่าง เดอืนมกราคมถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์โดยผูว้จิยัจะเป็นผูน้ัด
หมายตดิต่อและเดนิทางไปสมัภาษณ์บนัทกึเสยีงดว้ยตนเอง 

3.ผูว้จิยัไดส้่งประเดน็ค าถาม เพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ไดม้เีวลาพจิารณาก่อน
อยา่งน้อย 2 สปัดาหก่์อนวนันดัสมัภาษณ์ 
 นอกจากขอ้มลูจากการสมัภาษณ์แลว้ ผูว้จิยัได ้ด าเนินการศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1.ศกึษาขอ้มูลจากการเขา้ร่วมเป็นอาจารยพ์เิศษและอาจารยท์ี่ปรกึษาจุลนิพนธ ์ของสาขาวชิา
การโฆษณา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กันยายน-
กุมภาพันธ์) โดยผู้วิจยัได้มีโอกาสเข้าร่วม พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวงการโฆษณาจากนักวชิาชพีและนักวชิาการในสายงานโฆษณาที่เขา้ร่วมเป็นจ านวน
มาก ท าใหไ้ดข้อ้มลูและแงมุ่มทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างยิง่ ซึง่ผูว้จิยัไดแ้รงบนัดาลใจ
และขอ้มลูเบือ้งตน้จากการเขา้รว่มเป็นกรรมการฯ และได้น าขอ้มลูมาเป็นจดุตัง้ตน้ในการท าวจิยัในครัง้นี้ 

2.ขอ้มูลเอกสารใช้การอ่าน จดัแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์และสงัเคราะห์เนื้อหาเอกสาร
ตามค าถามวิจัย (Content Analysis) จากเอกสารและต าราที่ เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และการ
สร้างสรรค์ การวางแผนสื่อโฆษณา การปฏิวตัิอุตสาหกรรม 4.0 เป็นต้น ในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมามี
ข้อเขียน และบทความ ตลอดจนงานวิจัยบางส่วนที่มีการพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การ
เปลีย่นแปลงและภยัคุกคามทีม่ต่ีอวชิาชพีทางดา้นการโฆษณา ทีถู่กพูดถงึผ่านสื่อต่างๆ เป็นจ านวนมาก
ทีส่ามารถน ามาใชส้งัเคราะหแ์ละเป็นขอ้มลูในการท าวจิยัครัง้นี้ 
วิธีกำรวิเครำะหข้์อมลู 

ในการศกึษาครัง้นี้ใช้วธิกีารวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิคุณภาพดว้ยการตคีวามตามเนื้อหา โดยการจดั
หมวดหมูข่องขอ้มลูและจ าแนกวเิคราะหต์ามประเดน็ค าถามการวจิยั  
แนวค ำถำมในกำรวิจยั 
 ประเดน็ค าถามในการวจิยั ไดม้กีารจดัแบ่งเป็นหมวดหมูข่องชุดค าถาม 7 ขอ้ ดงันี้ 
 1.ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณาในอดตี (10-20 ปีก่อน)  
 2.ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณาในปัจจบุนั  
 3.การปรบัตวัของ “บุคลากรในสายงาน” เพื่อเขา้สู่การโฆษณาในยคุการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0  

ก. เปรยีบเทยีบความแตกต่างรปูแบบการท างานของบุคลากรในสายงาน (อดตี-ปัจจบุนั)  
ข. คุณสมบตัเิฉพาะ หรอื บุคลกิภาพแบบใดทีบุ่คลากรในสายงานนัน้ควรม ี
ค. ทกัษะความสามารถทีค่วรม ี(เป็นพเิศษทีเ่หมาะสมกบัการปฏวิตัอุิตสาหกรรมยคุ 4.0) 
ง. ท่านคดิว่าภาพรวมของบุคลากรในสายงานโฆษณาที่ท าอยู่ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างใน

อนาคต 
 4.กระบวนการ / รปูแบบในการท างานในสายงานโฆษณาทีท่่านท าอยูม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างไร? ใน

 ประเดน็ ดงันี้ 
ก. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของ “กระบวนการท างาน” ในสายงานของท่าน (อดตีกบัปัจจบุนั) 
ข. สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่างหรอืเปลีย่นแปลงการท างาน (เช่น คน เทคโนโลย ีกระแส ฯลฯ) 



42 
 
 5.แนวคิด / กลยุทธ์ในการสื่อสารกับ “ผู้บรโิภคเป้าหมาย” มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง? ใน
ประเดน็ ดงันี้ 

ก. แนวคดิ / กลยทุธ ์/ วธิทีีท่่านใชใ้นการสื่อสารกบั “ผูบ้รโิภคเป้าหมาย” (อดตีกบัปัจจบุนั) 
ข. อะไรคอื Key ที่ส าคญัท าให้การสื่อสารของท่านในทุกระดบั (บุคลากรในองค์กร-ลูกค้าผู้ว่า

จา้ง-ผูบ้รโิภคเป้าหมาย) ประสบความส าเรจ็ หรอื ลม้เหลวในการสื่อสาร 
 6.ในมมุมองของท่าน “การปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0” สรา้งผลกระทบดา้นใดบา้งต่อท่าน  
 7.บทสรปุภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล”้  
ข้อจ ำกดัในกำรวิจยั 

การศกึษาครัง้นี้ มขีอ้จ ากดัอย่างมากในเรื่องเงือ่นไขของเวลาในการท าการวจิยัซึง่เป็นระยะเวลา
ทีส่ ัน้มากส าหรบังานวจิยัเชงิคุณภาพทีต่อ้งรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มบุคคลทีม่ขีอ้จ ากดัในเรือ่งของเวลานัด
หมาย และตอ้งสงัเคราะหง์านดา้นเอกสารไปพรอ้มๆ กนั 
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บทท่ี 4 

ผลกำรวิเครำะหข้์อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “การโฆษณากับการปรับตัวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0” มี
วตัถุประสงคข์องการวจิยัในครัง้นี้ จะช่วยให้ทราบถงึ การปรบัตวัขององค์กรโฆษณา บุคลากรทางการ
โฆษณาและได้รบัองค์ความรู้เกี่ยวกบัการโฆษณาที่ทนัสมยั ส าหรบันักศึกษาและผู้สนใจการโฆษณา 
เพื่อทราบถงึแนวโน้มทศิทางในอนาคตของการโฆษณาในยุคการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0 จากผล
การศกึษา ผูว้จิยัไดม้กีารวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 
ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 

 ผลการสมัภาษณ์การสมัภาษณ์เชงิลกึ ผู้ก่อตัง้บรษิทัโฆษณาของไทยและผู้บรหิารระดบัสูงที่มี
ประสบการณ์การท างานด้านการโฆษณามากกว่า 15 ปีขึน้ไป ในสายงานด้านความคดิสรา้งสรรค์และ
ดา้นสื่อโฆษณาจ านวน 8 ท่าน สามารถแบ่งเป็นประเดน็ต่างๆ และวเิคราะหข์อ้มลูได้ ดงันี้ 
 
1.ภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรโฆษณำ (ในอดีต) 
 วีรชน วีรวรวิทย์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562) ท างานในสายงานด้านความคิด
สรา้งสรรค์มามากกว่า 25 ปี ได้พูดถึงประเดน็ของภาพรวมและความส าคญัของการโฆษณาในอดตีว่า 
“การโฆษณาในอดตี เป็นยุคที่การบรหิารจดัการและการด าเนินงานดมีากหลงัการจดัรูปร่างของวงการ
โฆษณาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2530-2540 บรษิัทโฆษณาชัน้น าในต่างประเทศเขา้มาวางระบบ
การท างานในประเทศไทย มกีารท างานโฆษณาอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องตัง้แต่การรบัขอ้มูลจากลูกค้า 
จนมาถงึการคดิงาน สิง่ทีเ่กดิขึน้ในยุคนัน้กส็่งผลมาถงึระบบการท างานในปัจจุบนั นอกจากอุตสาหกรรม
การโฆษณาจะมรีะบบการท างานทีด่แีลว้ ยงัเป็น “ยุคทอง” ของวงการโฆษณา คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันและตัง้ใจ
อยากจะเรยีนสาขาวชิาการโฆษณา โดยดูได้จากการเลอืกคณะวชิาและการเลอืกล าดบัในการสอบเข้า
มหาวทิยาลยัจะม ี“สาขาวชิาการโฆษณา” เป็นตวัเลอืกล าดบัแรกๆ ของผู้สนใจศกึษาต่อในยุคนัน้ คนที่
เรยีนจบด้านการโฆษณา ก็มเีป้าหมายจะไปอยู่ในองคก์รหรอืบรษิทัใหญ่ๆ มเีงนิเดอืนสูง มคีวามมัน่คง
ในการท างานและเป็นอาชพีที่มภีาพลกัษณ์ทีด่มีาก โฆษณาทางโทรทศัน์เป็น “กระแส” ทีค่นเชื่อถอืมาก 
โฆษณามพีลงัช่วยใหส้นิคา้และบรกิารทีล่งโฆษณาสามารถขายได ้คนคดิงานโฆษณาคนท างานโฆษณา
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ก็มคีวามสุขเพราะได้ใช้ความคดิสรา้งสรรค์อย่างเต็มที่ คดิอะไรก็มอีสิระคนเชื่อ ลูกค้าผู้ว่าจา้งท าการ
โฆษณากเ็ชื่อถอื” 

   ผู้ให้สัมภาษณ์ “กิ่งรกั อิงคะวตั” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562) กล่าวสอดคล้องใน
ประเดน็ภาพรวมของการโฆษณาในอดตีว่า  “เมื่อก่อน วงการโฆษณาเป็นลกัษณะการท างานที่มคีวาม
เป็นมอือาชพีสูง บรษิทัโฆษณามแีผนกย่อยลงไปตามรายละเอยีดของงาน บรษิทัโฆษณาขนาดใหญ่เป็น
บรษิทัทีม่อีทิธพิล การโฆษณามบีทบาทมากในการขบัเคลื่อนการซือ้การขาย โฆษณาเป็นสิง่ทีผู่ค้นในยุค
สมยันัน้พูดถึง ยกตวัอย่างถ้าท าโฆษณาออกไป วนัรุ่งขึน้ก็จะมกีระแสที่คนพูดถงึทนัที ถ้าเราพูดในแง่
การท างาน การท างานโฆษณาสมยัก่อนจะมคีวามพถิพีิถนัมาก ถงึแมเ้ทคโนโลยกีารท างานไม่ทนัสมยั
เท่าวนันี้ ลูกคา้ผู้ว่าจา้งรูส้กึว่าคุม้ค่าที่ลงทุนในการท าโฆษณา บางครัง้บรษิทัโฆษณากบัลูกคา้ผูว้่าจา้งก็
ท างานรว่มกนัเป็นสบิๆ ปีดว้ยความเชื่อมัน่ศรทัธาในกนัและกนั” 
 ธีรเดช วงษ์เพ็ง (สัมภาษณ์เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2562) กล่าวในประเด็นความส าคัญและ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมไว้ใกล้เคยีงกนั คอื “ในยุคแรกระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างเจา้ของสนิค้า 
ผู้บรโิภค เจ้าของสื่อโฆษณาเป็นการติดต่อที่มขี ัน้ตอนเยอะมาก เลยมกีารว่าจ้างบรษิัทโฆษณาเป็น
ตัวกลางในการติดต่อทุกด้าน เชื่อมต่อระหว่างเจ้าของสินค้ากับผู้บรโิภค และการเชื่อมต่อประสาน
ระหว่างหน่วยงานกบัเจ้าของสนิค้า เมื่อบ้านเมอืงพฒันาขึ้น การโฆษณาก็มอีิทธพิลมากตามไปด้วย 
ไมใ่ช่เป็นเพยีงผูป้ระสาน แต่เป็นองคก์รทีม่อีทิธพิลมาก พดูอะไร บอกอะไรใครกเ็ชื่อ ลูกคา้เชื่อ ผูบ้รโิภค
เชื่อ โฆษณาสามารถวดัผลไดว้่าสนิค้าขายไดห้รอืภาพลกัษณ์ขององคก์รดขีึน้จากการท าโฆษณา จากที่
การโฆษณากลายเป็นศาสตร์ที่คนรู้เฉพาะกลุ่ม ก็กลายเป็นมหาวิทยาลยัต่างเปิดการเรยีนการสอน
กลายเป็นสาขาวชิาที่คนเรยีนกันมาก เพราะคาดหวงัว่าจะมรีายได้ด ีเป็นอาชีพที่ดูดี นัน่คือภาพรวม
แรกๆ ของอุตสาหกรรมการโฆษณาเมือ่ 20 ปีก่อน” 

  วรรณลกัษณ์ พุทธเิอกสกุล (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2562) กล่าวว่า “เมื่อ 10-20 ปีที่
แลว้ เป็นยคุทีโ่ฆษณาเตบิโตมากทีสุ่ด โฆษณาสามารถท าหนงัไดเ้ป็นสบิๆ เรือ่ง บรษิทัทีท่ าอยูเ่ป็นทีแ่รก
จากที่เป็นบรษิัทขนาดเล็กๆ ก็ขยายบรษิัทหลงัการรบังานแค่ชิ้นเดียว เพิ่มบุคลากรเข้ามาท างานขึ้น
หลายสิบคน หนังเรื่องหนึ่งที่ท าก็มงีบเป็นหลายล้านบาท เรยีกว่าสมยันัน้คนท างานโฆษณามรีายได ้
ค่าตอบแทน โบนัส ในยุคนัน้เศรษฐกจิด ีโฆษณาก็เตบิโตไปในทางเดยีวกนักบัเศรษฐกจิที่เตบิโตอย่าง
มากในยคุนัน้” 

  อรณิชา พงศนันทน์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2562) กล่าวในประเดน็ภาพรวมของการ
โฆษณาที่เกี่ยวขอ้งกบัสายงานด้านสื่อโฆษณาว่า “โฆษณายงัไม่มอีอนไลน์เหมอืนทุกวนันี้ สื่อโฆษณา
ตอนนัน้วางแผนง่ายมากเป็นรปูแบบชดัเจน คอื เรื่องของการเขา้ถงึและการสรา้งการรบัรูเ้ป็นหลกั สนิคา้
กว็างโฆษณารปูแบบนี้หมด คอื เขา้ถงึและคนจดจ าได ้ผูบ้รโิภคไมม่ีทางเลอืกยงัไงตอ้งดลูะครกต็้องเหน็
โฆษณาที่วางสื่อไว้ ถ้าเป็นเรื่องของการท างานในสมยันัน้ ขอ้มูลมาจากแหล่งเดยีวคอื AC Nielsen สื่อ
โฆษณาสมยัก่อนมแีค่โทรทศัน์  สื่อสิง่พมิพ์ วทิยุฯ หลงัจากนัน้ก็มสีื่อโฆษณานอกบา้น (Out of Home) 
และมสีื่อโฆษณาดจิทิลั ซึ่งตอนนี้ ที่ทุกอย่างเป็นดจิทิลัหมด เปลี่ยนการใช้ชวีติ ที่เหน็ภาพชดัที่สุดเมื่อ
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ประมาณสบิปีคอื ปี ค.ศ.2009 อนิเตอรเ์น็ตและระบบดจิทิลัได้เขา้มาในสมารท์โฟนที่ใครๆ กม็ ีคราวนี้ทุก
อยา่งเป็นเรือ่งงา่ย และสื่อโฆษณากไ็มเ่หมอืนเดมิอกีต่อไป”  

  สุดท้าย ศริทิพิย ์เมตไตรพนัธ ์(สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2562) ผูเ้ชีย่วชาญสื่อโฆษณา 
กล่าวถึงภาพรวมของการโฆษณาว่า “ย้อนไป 10 ปี บรษิัทโฆษณาที่ท ามีพนักงานฝ่ายสื่อโฆษณา 
(มเีดยี) เพียงแค่ 3 คน คอื ความส าคญัด้านสื่อโฆษณามน้ีอย ส่วนใหญ่น ้าหนักจะไปทางฝังความคิด
สร้างสรรค์ คนท าด้านสื่อโฆษณาสมยัก่อน อาจไม่จ าเป็นต้องเก่งข้อมูลมากมาย เรยีนจบอะไรท าได้
เพราะมรีปูแบบการท างานทีง่่าย มแีค่ตวัเลขเรตติ้ง (Rating) ใชเ้ป็นตวัวดัตดัสนิว่าจะวางสื่อโฆษณาไป
ทางไหน ดา้นความสมัพนัธ ์ความน่าเชื่อถอืของบรษิทักบัลกูคา้ที่มมีานานท าใหส้ิง่เหล่านี้สะทอ้นการเอื้อ
และช่วยเหลอืกนัตลอดเป็นสบิปี การวางแผนสื่อโฆษณาเน้นความเคยชิน สรา้งการจดจ า สมยัก่อน
ท างานง่าย สื่อโฆษณายงัไม่ได้หลายหลายอะไร ด้วยความที่สื่อโฆษณามจี ากัด ผู้บรโิภคเองไม่ได้มี
ทางเลอืกมากในการเปิดรบัสื่อโฆษณาเหมอืนทุกวนันี้” 
2.ภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรโฆษณำ (ในปัจจบุนั) 

  ภาพรวมของอุตสาหกรรมการโฆษณาในปัจจบุนันัน้ ศริทิพิย ์เมตไตรพนัธ ์(สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่5 
กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวว่า “สื่อโฆษณามีความหลากหลาย มีช่องทางโทรทัศน์กว่า 100 ช่อง มีสื่อ
โฆษณาออนไลน์ สื่อโฆษณานอกสถานที่ เป็นยุคเฟ่ืองฟูของสื่อโฆษณาออนไลน์ และมสีื่อนิตยสาร สื่อ
หนังสอืพมิพ์ปิดตวัเพราะพฤติกรรมของผู้บรโิภคเปลี่ยนไป สื่อโฆษณาทางวทิยุฯ ถ้าไม่มฐีานคนฟังที่
เหนียวแน่น หรอื ไมพ่ฒันากต็้องปิดตวัลงเช่นกนั จากตรงน้ีจะเหน็ว่าสื่อโฆษณาเดมิเริม่มขีอ้จ ากดั แต่จะ
มทีางเลอืกใหมใ่นสื่อโฆษณาออนไลน์เขา้มาทดแทน สื่อโฆษณาในยคุนี้ ตอ้งมคีวามทนัสมยั เขา้ถงึความ
ตอ้งการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดจ้รงิ” 
 อรณิชา พงศนันทน์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) กล่าวเสรมิในประเด็นด้านสื่อ
โฆษณา ว่า “การท างานในวงการสื่อโฆษณามผีลกระทบมาก บางบรษิทัโฆษณาทีเ่คยไดร้บัความนิยมมี
ลูกคา้ผูว้่าจา้งมากมาย พอเวลาผ่านมาสื่อโฆษณาดจิทิลัเขา้มาแลว้ปรบัตวัไม่ทนักไ็ดร้บัผลกระทบลูกค้า
หลุดไปไม่ว่าจ้างต่อ ลูกค้าสมยัก่อนจะเชื่อบรษิัทโฆษณา แต่ปัจจุบนัลูกค้ารู้มากขึ้น รู้เยอะกว่าคนใน
วงการโฆษณาเพราะลูกค้าก็มาจากคนในบรษิัทโฆษณา (เดมิ) ท าให้บรษิัทเกี่ยวกบัสื่อโฆษณาในวนันี้
ตอ้งปรบัตวัมาก” 
 วรรณลกัษณ์ พุทธเิอกสกุล (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2562) ได้กล่าวว่า “ตอนนี้การ
ท างานด้านความคดิสรา้งสรรค์ ต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ด ีทุกแบรนด์ต้องมเีรื่องราว สมยัก่อนคนท างาน
ดา้นความคดิสรา้งสรรค์จะบอกว่าสนิคา้ช่วยอะไรได้บา้ง วนันี้ต้องเล่าเรื่องแลว้ค่อยบอกว่าสนิค้าจะช่วย
อะไรเป็นประเดน็รอง วนันี้เทคโนโลยกี้าวไปไกลมากทุกอย่างอยู่ในสมารท์โฟนที่ใครๆ เขา้ถงึตลอด 24 
ชัว่โมง และเรื่องเล่าที่นักโฆษณาน ามาเล่าก็อยู่ในนี้ มนัคอืเรื่องราวคอื กระแสที่เกดิขึน้ในโลกออนไลน์ 
คนท างานสายสรา้งสรรคก์็รอเรื่องที่เป็นกระแสในสงัคม มาสรา้งสรรค์งาน ต่างจากการคดิงานสมยัก่อน
มาก เรยีกว่าการคดิงานเกดิขึน้ไดใ้นทุกวนิาท”ี 
 ศกานต์ กาญจนารมย์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562) กล่าวว่า “ลูกค้าเริม่ลังเลไม่
เชื่อมัน่ในการโฆษณา ลูกคา้เขา้ใจและท าโฆษณาเองไดด้ว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั คราวนี้กลายเป็นว่าใคร
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กท็ าโฆษณาเองได ้เรือ่งทีเ่คยเชื่อ เคยใหค้วามส าคญักบัการโฆษณากล็ดน้อยลงไป ตอนน้ีเทคโนโลยถีูก
พฒันาใหง้่ายขึน้ใครกเ็ขา้ถงึ ใครก็ใช้ได้สะดวก คราวนี้มนัก็เหลอืแค่...ความคดิสรา้งสรรค์ ที่เทคโนโลยี
ยงัพัฒนาไปไม่ถึง คนในวงการโฆษณาจงึได้เปรยีบอยู่เพราะเป็นที่รวมกันของกลุ่มคนที่มคีวามคิด
สรา้งสรรคท์ีว่งการอื่นยงัมน้ีอยอยู่”  
 ในประเดน็เรื่องการท างานและเทคโนโลยทีี่เขา้มามผีลกระทบต่อการท างานโฆษณา สอดคลอ้ง
กบัมุมมองของ ธรีเดช วงษ์เพ็ง (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2562) ที่กล่าวว่า “โฆษณายงัอยู่ได้
จนกระทัง่การมาถึงของเทคโนโลยดีจิทิลั จากที่ลูกค้าผู้ว่าจ้าง มคีวามเชื่อมัน่กบัค าแนะน าของบรษิัท
โฆษณาคราวนี้ไม่จ าเป็นแลว้ เพราะลูกคา้เริม่เหน็แลว้ว่าควรจะท ายงัไงกบัสนิคา้ของพวกเขา เริม่เหน็เท
รนด ์คอื ทุกอยา่งมนัอยูใ่นสมารโ์ฟนหมดเพยีงแค่กดปุ่ ม เหน็รายละเอยีดบางอยา่งและเริม่ท าไดเ้องหมด 
ความทนัสมยันี้จะพฒันาขึน้ไปเรื่อยๆ เจา้ของสนิค้าสามารถตดิต่อกบัลูกคา้ได้โดยตรงผ่านสื่อออนไลน์
รปูแบบต่างๆ สุดทา้ยบรษิทัโฆษณาเริม่ไม่มคีวามส าคญัและจ าเป็นอกีต่อไป” 

  กิ่งรกั อิงคะวตั (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2562) กล่าวในประเด็นสนับสนุน “ช่วงขาลง” 
ของการโฆษณาว่า “วนันี้ไม่มโีฆษณาที่คนพูดถึง ไม่มงีานโฆษณาที่ท าให้เกดิกระแส บรษิัทโฆษณามี
ขนาดเลก็ลง ปิดตวั เปลี่ยนรูปแบบจากบรษิัทโฆษณาขนาดใหญ่มพีนักงานรอ้ยคนเหลอืสบิคน ลูกค้า
สามารถเปลี่ยนการว่าจา้งไปได้เรื่อยๆ ลูกค้าเองมศีกัยภาพที่จะท าอะไรได้ด้วยตนเองเพราะเทคโนโลยี
เอือ้ใหท้ าแบบนัน้ไดเ้กอืบทัง้หมด” 

  คมเศก พรอ้มนาวนิ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2562) กล่าวว่า “วงการการโฆษณามกีาร
แข่งขนักนัสูง เมื่อก่อนมแีข่งกันไม่กี่บรษิัทที่เป็นรายใหญ่ผูกขาดการท างาน วนันี้มบีรษิัทขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง ขนาดเล็กเกิดขึ้นเต็มไปหมด บางแห่งมพีนักงานไม่กี่คนคดิงานได้แล้ว ไม่มภีาพองค์กร
โฆษณาขนาดใหญ่ทีม่พีนกังานเป็นรอ้ย มสีวสัดกิารมโีบนสัค่าตอบแทนสงู วนัน้ีอะไรแบบนัน้อกีแลว้” 

  และสุดท้าย วรีชน วรีวรวทิย ์(สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2562) กล่าวสรุปไว้น่าสนใจมาก 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครัง้นี้  ว่า “การท างานวนันี้ เหนื่อยมากเพราะเหมือนสู้กับอะไรหลายอย่าง 
เรยีกว่าสูก้บัความต้องการของลูกค้าผู้ว่าจา้งทีไ่ม่มทีี่สิน้สุด สูก้บัการวางแผนคดิอะไรใหม่ๆ ให้ผุบ้รโิภค
สนใจ การสรา้งเนื้อหา การเข้าใจรู้จกัผู้บรโิภคที่ส าคญัมาก สู้กบัทางเลอืกที่ผู้บรโิภคมมีากมายและที่
ส าคัญสู้กับคนทัว่ไปที่ไม่ได้ท างานในสายงานนี้  แต่มีอิทธิพลในการท าให้คนเชื่อในการขายของได้
มากกว่า เช่น ไอดอล ดารา ในส่วนของสนิคา้เองกม็กีารแขง่ขนักนัสงูมาก มสีนิคา้ใหม่ๆ  เกดิขึน้มากมาย 
บางสินค้ามรีายละเอียดในการบอกเล่าที่ยากมาก บางสนิค้าก็ต้องช่วยในการสร้างจุดขายขึ้นมาใหม ่
คนท างานโฆษณาตอ้งเจอสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลาย ทุกครัง้เวลาท างานจงึเหมอืนการเริม่ตน้ใหมเ่สมอ” 

 
3.กำรปรบัตวัของ “บคุลำกรในสำยงำน (โฆษณำ)” เพ่ือเข้ำสู่กำรปฏิวติัอตุสำหกรรม 4.0 
 กิ่งรกั อิงคะวตั (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2562) กล่าวว่า “ยุคดจิทิลั ความคดิไอเดยีที่
เรยีกว่า Big Idea แลว้ครอบความคดิไดท้ัง้หมดทุกสื่อโฆษณา วนันี้มนัไม่ใช่อย่างนัน้แล้ว ผู้สรา้งสรรค์
งานโฆษณา ต้องคดิไอเดยีที่หลากหลายตามสื่อโฆษณาและพฤตกิรรมของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ซึง่ผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตลอดเวลา เรยีกว่าคนคดิงานโฆษณาต้องปรบักระบวนความคดิตาม
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค”  
 สอดคลอ้งกบั วรีชน วรีวรวทิย ์(สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2562) ที่กล่าวว่า “คนท างานใน
สายงานด้านความคดิสรา้งสรรค ์ต้องมคีวามรอบรู้  รูเ้ร ื่องคน รูเ้รื่องพฤตกิรรมของคน รูค้วามชอบของ
คน รูเ้ร ื่องความแตกต่างของสื่อโฆษณาชนิดต่างๆ ยกตวัอย่างเมื่อก่อน เนื้อหาเดยีวทีค่ดิขึน้มาใช้ได้ใน
ทุกสื่อโฆษณาเพราะสื่อโฆษณาไม่ไดซ้บัซอ้นคดิงานโฆษณามากล็งเนื้อหาหลกัทางสื่อโทรทศัน์ ปรบัลง
นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ดึงบางส่วนมาอ่านสปอตโฆษณาลงสื่อโฆษณาทางวิทยุฯ แต่ตอนนี้มสีื่อ
โฆษณาออนไลน์ ในโฆษณาออนไลน์ยงัแบ่งย่อยออกตามลกัษณะสื่ออีก วิธีการ ขนาด ช่วงเวลา 
ลกัษณะที่ต่างกันของสื่อออนไลน์ เรยีกว่าการคิดงานต้องปรบัตัวตามสื่อโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงไป 
ไอเดยีความคดิสรา้งสรรคก์ต็อ้งปรบัเปลีย่นไปดว้ย” 
 คมเศก พรอ้มนาวนิ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2562) กล่าวว่า “สื่อโฆษณาดัง้เดมิต้อง
ปรบัตัว เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนการท างานไปอย่างสิ้นเชิง ส าหรบัการโฆษณาผ่านสื่ออีเว้นท์ยัง
เหมอืนเดมิ เพยีงแต่มเีทคโนโลยชี่วยให้การท างานสะดวกขึน้ ส่งงานผ่านไลน์ได้ คนท างานสายงานนี้
ต้องเก่ง เชี่ยวชาญเทคโนโลยกีารสื่อสารพื้นฐานและมคีวามคดิสรา้งสรรค์ เพราะประเดน็นี้ส าคญัมาก
เพราะเรามเีวลาหยุดคนดู (ผู้บรโิภค) ให้สนใจน้อยลงกว่าในอดตี ถ้าผู้บรโิภคไม่ชอบสิง่ที่นัก โฆษณา
น าเสนอหรอืเนื้อหาไมน่่าสนใจเขาปิดรบัเรา (สนิคา้) ทนัท”ี 
 วรรณลกัษณ์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2562) มมีุมมองในประเดน็นี้สอดคลอ้งกนัว่า 
“การท างานวนันี้ต้องเรว็ ทุกอย่างท างานตดิต่อสื่อสารกนัตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ปรบัแก้เปลี่ยนกนัเรว็
มาก เช่น กระแสเรือ่งนี้มาแลว้ลกูคา้สนใจหรอืไม ่ถา้สนใจผูส้รา้งสรรคง์านตอ้งคดิใหท้นัท ีและตรวจสอบ
การท างานกนัทางไลน์และลงโฆษณาไดเ้ลย คนท างานโฆษณาตอนน้ีตอ้งเรว็จรงิๆ ใชส้ื่อออนไลน์ไดเ้ก่ง
ดว้ย อนัน้ีส าคญัทีสุ่ด” 
 ศกานต์ กาญจนารมย ์(สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2562) กล่าวว่า “สิง่ทีส่อนน้องรุน่ใหม่ใน
การท างาน คอื เมื่อท างานต้องตัง้ค าถามกบัตวัเอง เช่น ถ้าอยากเป็นนักโฆษณาต้องเปิดดูงานโฆษณา 
หรอื ถ้าอยากท างานด้านออกแบบ รูไ้หมว่าว่ากระแสการออกแบบงานโฆษณาไปถึงไหนแล้ว คอื เรา
ตอ้งรกัและสนใจทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดเวลาอนัน้ีคอื สิง่ที่ตอ้งปรบัตวัเพราะโลกเปลีย่นไปเรว็มาก”  
 ศริทิพิย ์(สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2562) กล่าวไว้เกี่ยวกบัการปรบัตวัของบุคลากรใน
สานงานโฆษณาว่า “สิง่แรกทีค่วรมคีอื ความคดิสรา้งสรรค ์วนันี้ผูบ้รโิภคมปีระมาณ 5 วนิาทเีท่านัน้หรอื 
อาจจะมเีวลาน้อยกว่านัน้ เวลาทีจ่ะเปิดรบัเนื้อหาสารหรอืปฏเิสธโฆษณาไดท้นัทแีละตลอดเวลา ความคดิ
สร้างสรรค์จงึส าคัญมากไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดของโฆษณาก็ตามเพราะจะเป็นสิ่งที่เอาไว้หยุดให้
ผู้บรโิภคสนใจงานโฆษณา และคุณสมบตัทิี่สอง คอื ความกระตอืรอืรน้สนใจ ที่จะเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา 
เพราะสื่อโฆษณาใหม่เขา้มาตลอด สื่อโฆษณาออนไลน์ยุคนี้ใครท า เรื่องสื่อต้องรูจ้กัสื่อโฆษณาออนไลน์
ว่าซือ้ยงัไง ขายยงัไง วดัผลยงัไง อะไรคอืช่องทางที่ควรใช ้ทีส่ าคญัทีสุ่ดจะสื่อสารกบัผูบ้รโิภคเป้าหมาย
ดว้ยวธิกีารใด คนท างานดา้นน้ีจงึหยุดนิ่งทีจ่ะเรยีนรูไ้มไ่ด”้  
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 อรณิชา พงศนันทน์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2562) กล่าวปิดท้ายว่า “การท างานดา้น
มเีดยีสื่อโฆษณาออฟไลน์จะไม่ซบัซ้อนเพราะมรีูปแบบที่ตายตวั แต่การท างานสื่อโฆษณาออนไลน์จะ
ยุ่งยากกว่ามาก คนที่เริม่งานออนไลน์ไปท าออฟไลน์จะง่าย แต่กลบักนัคนที่เริม่งานโฆษณาออฟไลน์
คราวนี้มาท าออนไลน์กต็้องปรบัตวัมากการลงสื่อโฆษณาทางหนังสอืพมิพ ์นิตยสาร วทิยุฯ ไม่ยากเพยีง
เขา้ระบบแลว้ดงึขอ้มลูมา แต่สื่อโฆษณาออนไลน์มรีายละเอยีดที่มากกว่า การปรบัตวัทีเ่กดิขึน้ต่อไป คอื 
คนท างานต้องปรบัตวัได้เรว็ ถงึจะสู้กบัฝัง่ลูกค้าที่มาจากคนท างานในบรษิทัโฆษณาระดบัซเีนียร ์ไม่ใช้
ลูกคา้ทีไ่ม่รูเ้ร ื่องการโฆษณาอกีต่อไป การโฆษณาในยุคดจิทิลัต้องเริม่จากการปฏวิตัติวัเองก่อน อดทน 
เรยีนรู ้ตัง้ใจในการท างานนี่คอื การปรบัตวัทีส่ าคญัทีสุ่ด” 
 
4.กระบวนกำรท ำงำน รปูแบบกำรท ำงำนในสำยงำน (โฆษณำ)  
 ในสายงานดา้นสื่อโฆษณา อรณิชา พงศนันทน์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2562) กล่าว
ว่า “เมื่อก่อนข้อมูลสื่อโฆษณาดัง้เดมิหรอืสื่อโฆษณาออฟไลน์จะมฐีานข้อมูลให้ คอื จาก AC Nielsen 
เป็นขอ้มูลที่ถูกอ้างองิในทุกบรษิทัที่ท าด้านสื่อโฆษณา กระบวนการท างานสื่อออฟไลน์กเ็ริม่จากขอ้มูล
ตรงนัน้ รายการโทรทศัน์ไหนคนดูมาก นิตยสารเล่มไหนคนอ่านมากก็วางแผนสื่อโฆษณาจากตรงนัน้ 
แต่พอมาสื่อโฆษณาออนไลน์แบบในปัจจุบนัที่ไม่มฐีานขอ้มูลกลางในการท างาน คราวนี้เลยเป็นที่มาว่า 
พวกดจิทิลัเอเยนซีข่นาดใหญ่ รวมพวกมเีดยีเอเยนซี่หลกัมารวมตวักนัแลกเปลี่ยนแชรข์อ้มูลกลางเป็น
สมาคมมเีดยีดจิทิลั เพื่อใหข้อ้มูลนัน้เป็นมาตรฐานทีใ่ชเ้หมอืนกนั ลูกคา้เองจะไดม้คีวามเชื่อมัน่และ เกดิ
ความเชื่อถอืขอ้มลูเป็นขอ้มลูทัง้หมด การใชจ้า่ย ราคาทีเ่ป็นมาตรฐานจดัอนัดบั” 

สอดคลอ้งกบักระบวนการท างานในสายสื่อโฆษณาที ่ศริทิพิย ์เมตไตรพนัธ ์(สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่
5 กุมภาพนัธ ์2562) กล่าวว่า “ถา้จะใหเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างของ กระบวนการท างานแบ่งเป็น 2 ฝัง่ 
คือ ซื้อสื่อโฆษณา (Buyer) Media Buyer TV จะเก่งแค่ทีวี Media Buyer Print จะเก่งแค่สื่อสิ่งพิมพ ์
Media Buyer Radio จะซือ้สื่อนิตยสารไม่เป็น Media Buyer ถูกแยกไปดูแลในแต่ละสื่อเพื่อความสะดวก
และง่ายต่อการติดต่อกบัตวัแทน เพราะขัน้ตอนในการซื้อแต่ละสื่อโฆษณาจะยุ่งยากกว่า ยุ่งยากตัง้แต่
การซื้อจนถงึการมอนิเตอร ์(Monitor) ส่วนการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ (Online) ก็จะมคีวามยุ่งยากมาก
ทีสุ่ดมคีวามซบัซอ้น และฝัง่ทีส่องคอื วางแผนสื่อโฆษณา (Planner) กระบานการท างานยากขึน้ใชเ้วลา
วเิคราะหเ์ยอะขึน้ กระบวนการวางแผนทัง้หมดจะชา้ไม่ไดต้้องเรว็มากนาทต่ีอนาทเีปลีย่น ปรบั แก้ไขได้
ตลอดเวลา สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่าง หรอื เปลีย่นแปลงการท างานกค็อื ทุกอยา่งทัง้ลกูคา้ผูว้่าจา้ง ทีม่ ี
ความรูด้า้นการโฆษณา หรอื ผูบ้รโิภคเอง ทีม่พีฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาเปลีย่นไป เทคโนโลยกีาร
เขา้ถงึของสื่อ และความหลากหลายของสื่อ ท าใหก้ระบวนการท างานเปลีย่นไปหมด” 
 ส าหรบักระบวนการท างานในสายงานด้านความคดิสรา้งสรรค์นัน้ วรีชน วรีวรวทิย ์ (สมัภาษณ์
เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2562) มคีวามเหน็ ดงันี้ “กระบวนการท างานมกีารผสมผสานน าสื่อดจิติอลเขา้มา
ใช้ร่วมกบั สื่อดัง้เดมิ จนกลายเป็นหนึ่งในสื่อกระแสหลกัในปัจจุบนั กลยุทธ์การสื่อสารเปลี่ยนเป็นการ
สื่อสารไดเ้ปลีย่นเป็นแบบ 2 ทาง ผู้บรโิภคไม่ใช่แค่ผูร้บัสารฝ่ายเดยีวเหมอืนเมื่อก่อน แต่สามารถแสดง
ความคดิเหน็ไดด้ว้ย เนื่องจากสื่อดิจติอลมคีุณลกัษณะส าคญัคอืการโต้ตอบได้ท าใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธ์
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ระหว่างสนิค้ากบัผู้บรโิภคใกล้ชดิมากขึน้นอกจากนัน้ ถ้าคุณภาพสนิค้า หรอื การสื่อสารมปัีญหา เช่น 
สนิค้าไม่เป็นไปตามการโฆษณา สงสยัคุณภาพสนิค้า สอบถามมาที่เจา้ของสนิค้าในสื่อออนไลน์ต่างๆ 
แล้วไม่ตอบกลับผู้บรโิภค พวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นทันที หรอื หาช่องทางต าหนิ หรอื มี
ความคดิดา้นลบกบัแบรนดท์นัท ีฉะนัน้การท างานจงึต้องรวดเรว็ รอบคอบ เกดิขอ้ผดิพลาดใหน้้อย หรอื 
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างกับสินค้าขึ้นต้องรบีท าความเข้าใจขอโทษชี้แจงผู้บรโิภคทันที ฉะนัน้
คนท างาน บุคลากรดา้นการโฆษณาสมยัน้ี ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะใชง้านสื่อดจิติอลใหเ้ป็น” 
 กิง่รกั องิคะวตั (สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่8 มกราคม 2562) ให้ความเหน็สอดคลอ้งว่า “เมื่อก่อนการ
ท างานโฆษณามนัเริม่จากไอเดยีทีด่ ีคอื กระบวนการท างานจะเริม่จากการหาไอเดยี คนทีค่ดิงานต้องมี
ความละเอยีด เขา้ใจโจทยท์ี่ลูกค้าจา้งมา แต่วนันี้ คนรุ่นใหม่มาพรอ้มกบัความสามารถท าอะไรได้หมด 
แต่ไม่สามารถเริม่ต้นจากการหาไอเดียที่ดไีด้ นักโฆษณารุ่นใหม่อาจคดิงานจากเครื่องมอื คดิงานจาก
การใช้เทคโนโลยตีอนนี้ มปีรากฏการณ์เล็กที่เกิดขึ้น คอื การเข้ามาท างานของชาวต่างชาตใินบรษิัท
โฆษณาไทยมากขึน้ อาจเป็นเดก็ต่างชาตทิี่จบมา หรอื เรยีนอยู่ในเมอืงไทย (ใช้ภาษาองักฤษ) พวกนี้
ไดเ้ปรยีบมากเรือ่งภาษา เรื่องกระบวนความคดิแบบใหม ่ฉะนัน้ทกัษะดา้นภาษาและกระบวนการคดิจงึมี
ความส าคญัมาก ทกัษะทางด้านภาษาเมื่อก่อนจะรูภ้าษาองักฤษ แต่วนันี้ต้องรูม้ากกว่านัน้ ภาษาจนี 
ภาษาญี่ปุ่ น วนันี้กระบวนการท างานเปลี่ยนไปมาก ผสมผสานด้วยการหาขอ้มูลภายใน หาไอเดยีใหม่
เอาเรือ่งเทคโนโลยมีาผสมผสานใหล้งตวัในทีสุ่ด” 
  ศกานต์ กาญจนารมย์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2562) กล่าวสรุปให้เห็นภาพชดัเจน
ของกระบวนการท างานว่า “วนันี้การท างานเปลีย่นแปลงไปมาก คนท างานดา้นโฆษณาต้องเรยีนรูเ้กอืบ
ทุกวนั เพราะโลกวนันี้เชื่อมต่อกนัเรว็การเปลีย่นแปลงตรงนี้ ท าใหก้ารท างานต้องรูง้านในสายงานอื่นๆ 
ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณาต้องรู้เรื่องการตลาด รู้เรื่องแบรนด์ คนท างานสายงานลูกค้าต้องเข้าใจด้าน
ความคดิสรา้งสรรค์ และส าหรบัลูกค้าผู้ว่าจ้างเปลี่ยนแปลงตลอด คอื พวกเขารูเ้รื่องโฆษณามากและ
ลูกค้าก็มีพื้นฐานการเป็นนักการตลาดที่รู้จกัสินค้าดี ฉะนั ้นถ้าคุณ “ธรรมดา” ลูกค้าผู้ว่าจ้างก็ไม่
จ าเป็นต้องว่าจา้งบรษิทัของคุณ ฉะนัน้สิง่ที่เอาไปขาย “ไอเดยี” ให้ลูกค้าก็ต้องดจีรงิๆ คอื เมื่อก่อนมนั
เริม่จากเขามาจา้งใหท้ าโฆษณา คุณกไ็ปคดิมาขาย ลูกคา้ซื้อไอเดยีกจ็บ แต่วนันี้ลูกคา้เก่งมากรอบรูท้ก
ด้านเพราะอาจมาจากอดตีคนท างานในเอเยนซี่ด้วย เขาก็มไีอเดยีของเขาส่วนหนึ่ง บรษิัทโฆษณาจะ
ท างานแบบเดมิอกีไมไ่ดแ้ลว้” 

 5.แนวคิด หรือ กลยทุธก์ำรส่ือสำรกบั “ผูบ้ริโภคเป้ำหมำย” มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงไร  
  กิง่รกั องิคะวตั (สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่8 มกราคม 2562) กล่าวว่า “การโฆษณาตอ้งใชทุ้กเครื่องมอื

ทีม่อียู่ทัง้หมด ใชก้ารวจิยัน าเพราะผูบ้รโิภคยคุนี้มคีวามสนใจทีห่ลากหลายและกเ็จาะจงดว้ย มขีอ้สงัเกต 
เช่น ถ้าชอบการท่องเทีย่วขอ้มลูท่องเทีย่วจะมาหาเราเองตลอดในสื่อออนไลน์ กลบัมาทีต่วัเองทุกวนัเรา
รบัแต่ขอ้มลูการเทีย่ว คอื คนทุกวนันี้จะสนใจในเรือ่งที่สนใจเท่านัน้ เช่น ชอบสตัวเ์ลีย้งกจ็ะเปิดรบัแค่นัน้
ไม่รูเ้ร ื่องอื่นเลย ทัง้ที่สื่อโฆษณาดัง้เดมิมขีอ้มูลที่หลากหลาย เรยีกว่าสนิค้ารูว้่าจะเขา้ไปหาผู้บรโิภคใน
โลกออนไลน์ได้ยงัไง การสื่อสารกบัผู้บรโิภคจงึดูเหมือนมชี่องทางที่ง่ายในการเขา้ถึงแต่ยากในการหา
ประเดน็สื่อสารเพราะผูบ้รโิภคมคีวามหลากหลาย” 
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 วรีชน วรีวรวทิย์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2562) กล่าวว่า “สมาร์ทโฟนเป็นช่องทาง
ส าคญัทีสุ่ดในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคยคุใหม่ แต่การโฆษณาบนสมารท์โฟนไมใ่ช่ทัง้หมดของการสื่อสาร เป็น
เพยีงช่องทางหนึ่งในการเขา้ถงึผู้บรโิภค เพราะแมส้ื่อจะเปลีย่นไป แต่หลกัการของการโฆษณาและการ
สรา้งแบรนด์ยงัคงเหมอืนเดมิ เพยีงแต่นักโฆษณาต้องผสมผสานให้เป็น และไม่ทิ้งการใช้ สื่อโฆษณา
แบบดัง้เดมิที่ยงัคงมอีทิธพิลต่อผู้บรโิภคในทุกยุคสมยัและครอบคลุมกลุ่มคนทุกรุ่น เหน็ได้จากกระแส
ความนิยมที่คนไทยมต่ีอ The Mask Singer กบัละครเรื่องบุพเพสนันิวาส ขณะเดียวกัน สื่อโทรทัศน์
เหล่านี้ก็มกีารปรบัตวัเขา้หาพฤตกิรรมใหม่ๆ ของผูบ้รโิภคด้วยการต่อเขา้กบัเนื้อหาของรายการเขา้กบั
โลกออนไลน์และสมารท์โฟน ช่วยให้นักโฆษณาสามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคยุคใหม่ได้อย่างทัว่ถึงมากขึ้น
ตลอดเวลา” 
 มุมมองของ คมเศก พรอ้มนาวนิ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2562) กล่าวถงึอนาคตของ
การโฆษณาว่า “ผู้บรโิภคเปลีย่นไปมาก พวกเขามเีวลาน้อยลง ฉะนัน้เวลาเขามาดูงานแสดงสนิค้าหรอื
เปิดตวัสนิคา้ งานขายของจะมพีฤตกิรรมอยูส่องอยา่งทีส่งัเกต คอื เดนิแบบเกบ็ทุกรายละเอยีด กบั การ
เดนิผ่านไปอย่างรวดเรว็ กลยุทธ์ในการจะหยุดพวกเขามนัต้องมาจากแนวคดิที่น่าสนใจ มหีลกัการ
ส่วนตวัคอื “ประสบการณ์” ทีเ่ขาไดจ้ากการมาดูงานอเีวน้ทจ์ะหาไม่ไดจ้ากการเปิดรบัทางสื่อโฆษณาอื่น 
ผูบ้รโิภคอาจดูรวีวิ เหน็โฆษณา มคีนไลฟ์สดมาให้ดูก็ไม่เท่ากบัประสบการณ์ที่เขามาเหน็สนิค้านัน้ดว้ย
ตวัเอง ได้ทดลองสนิคา้ ไดส้นิคา้ราคาพเิศษ ได้สนิค้าก่อนจะวางจ าหน่ายจรงิ หาซือ้ในออนไลน์ไม่ได้นี่
คอื ประการณ์ ทีเ่ราใชใ้นการสรา้งเป็นกลยทุธใ์หผู้บ้รโิภคสนใจสนิคา้”  
 ศกานต์ กาญจนารมย ์(สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2562) กล่าวเสรมิในประเดน็นี้ว่า “วนันี้
การสื่อสารกบัผูบ้รโิภค ต้องรูว้่าเขาคดิอะไรอยูข่า้งใน (Insight) คอื หวัใจส าคญัของการสื่อสารวนันี้ รูว้่า
เขาต้องการอะไร ชอบอะไรที่ส าคญัที่สุดในหวัของเขานี่คดิอะไรก็กลบัไปที่บอก อ่านเยอะ ดูเยอะ ตัง้
ค าถาม สงัเกตกจ็ะรูว้่าผูบ้รโิภคคดิอะไร แลว้กเ็อาสิง่ที่เขาคดิต่อยอดเป็นงานสรา้งสรรคส์ื่อสารกบัเขากม็ี
โอกาสที่งานจะประสบความส าเรจ็ เกิดการจดจ าและเกิดสิ่งที่ตามมาคือ ผู้บรโิภคจะรู้สึกทึ่งว่ารู้ได้
อยา่งไรว่าพวกเขาตอ้งการสิง่นี้” 

  วรรณลกัษณ์ พุทธเิอกสกุล (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2562) กล่าวว่า “เมื่อก่อนเราคดิ
งานโดยเอาโจทยข์องลูกคา้มาแลว้ท าใหต้วัเองไดร้างวลั คดิงานใหห้วอืหวาใหส้รา้งสรรคข์ายไดไ้ม่ไดอ้กี
เรื่องหนึ่ง อนันี้ไม่ใช่ทัง้หมดแต่ครเีอทฟีบางคนเป็นแบบนัน้ หลายคนถงึชอบเวลาเจอลูกคา้ทีเ่อาดว้ยกบั
ความคดิแปลก แต่ในความเป็นจรงิแล้วเราต้องคดิงานเพื่อสื่อสารกบัคน คอื ผู้บรโิภคไม่ใช่คดิงานเพื่อ
รางวลัเพื่อเอาไปเพิม่ค่าตวัตอนยา้ยบรษิทั วธิกีารสื่อสารที่ดตี้องเริม่จากการบรฟี (โจทย)์ ต้องดูกระแส
ทางผู้บรโิภคด้วยว่าไปทางไหน เช่น เมื่อก่อนเราเริม่ต้นสื่อสารผ่านหนังโฆษณาทางโทรทศัน์ แล้วตาม
ดว้ยสื่อโฆษณาอื่นๆ แต่เดีย๋วนี้ตอ้งมสีื่อออนไลน์เพราะมนัคอืทางเขา้ถงึผูบ้รโิภคทีเ่ชื่อว่าดทีีสุ่ด เมือ่ก่อน
ตอนงบโฆษณาเหลอืกล็งโฆษณาออนไลน์วนัน้ีไมใ่ช่ ตอ้งสื่อโฆษณาออนไลน์น า” 

ส าหรบัการวางแผนด้านสื่อโฆษณาเพื่อสื่อสารกบัผู้บรโิภคนัน้ ศิรทิพิย์(สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2562)  กล่าวว่า “ใช้กลยุทธ์เหมือนเดิม แต่วิธีการอาจซับซ้อนขึ้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมผู้บรโิภคมากกว่า คนวางสื่อโฆษณาก็ปรบัตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย
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เท่านัน้ เพยีงแต่สมยันี้เจาะเฉพาะกลุ่มได้แคบขึน้โฟกสัเลอืกความชอบของผู้บรโิภคได้ง่ายขึ้น ส่วนที่
ส าคญัก่อนทีจ่ะสื่อสารกบัผูบ้รโิภคเป้าหมาย กค็อื กลุ่มลกูคา้เจา้ของสนิคา้ทีแ่ต่ละรายไมเ่หมอืนกนั ตอ้งรู้
ใจ บางรายชอบขอ้มลูเรากใ็หข้อ้มลูแลว้ลกูคา้จะไปตดัสนิใจเอง ส่วนใหญ่วนันี้ลูกคา้เจา้ของสนิคา้จะเป็น
คนรุ่นใหม่ เจา้ของกจิการรุ่นลูก หรอื คนที่มาจากสายงาน การตลาดหรอืเคยผ่านงานในบรษิทัโฆษณา
มาก่อนพวกนี้จะรูทุ้กอย่างทีเ่กี่ยวกบัโฆษณา บางรายชอบใหแ้นะน าเรากแ็นะน า อนัน้ีอยู่ทีป่ระสบการณ์ 
ความเชื่อใจของลูกค้ากบัเรา สุดท้ายถ้าจะสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายให้ประสบความส าเรจ็ เราต้องลอง 
“สวมบท” เป็นเขา (ผูบ้รโิภค) ด ูถ้าจะคุยกบัวยัรุน่ เราต้องลองเป็นวยัรุน่คดิแบบวยัรุ่นคดิแต่ถ้าไม่ได้ คง
ต้องลองถามวยัรุ่น ต้องหาขอ้มูลของพวกเขาว่า เปิดรบัสื่อโฆษณาอะไรบ้างและมคีวามสนใจอะไรบ้าง
เป็นพเิศษ” 
 และสุดทา้ยเพิม่เตมิในมุมมองดา้นการวางแผนสื่อโฆษณา เพื่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย อรณชิา 
พงศนันทน์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2562) กล่าวว่า “ในการสื่อสารกบัผูบ้รโิภคต้องเรยีลไทม ์
(Real Time) ไม่ต้องกงัวลว่าจะถูกมองว่าเป็นโฆษณาถ้าถูกใจ ตลก สนุกสนาน ดราม่าและมเีรื่องราว 
ผูบ้รโิภคจะแชร ์(เผยแพร่) ให้ ฉะนัน้การสื่อสารมนัต้องแข่งกบัเวลาตลอด 24 ชัว่โมง เราไม่ท าคู่แข่งก็
ท า ต้องคดิแบบนี้ แต่การท างานแบบเรยีลไทม์ (Real Time) อาจมขี้อเสยีที่ขาดความรอบคอบ โดย
ธรรมชาติของคนมกัจะชอบแชรเ์รื่องเสยี เช่น แบรนด์นี้ใช้แล้วไม่ด ีบรกิารไม่ด ีฉะนัน้การสื่อสารต้อง
จดัการผลกระทบดา้นลบทีม่ต่ีอแบรนดด์ว้ย” 
6.กำรปฏิวติัอตุสำหกรรม 4.0 สร้ำงผลกระทบด้ำนใด 
 ธรีเดช วงษ์เพ็ง (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2562) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ตอนนี้เหมอืน
การปฏวิตัยิุค 4.0 ในวงการโฆษณาสามารถขุดรากถอนโคนคนรุน่เก่าทีไ่ม่เปลีย่นแปลงไปจนหมดสิน้ ถ้า
คดิแบบเดมิก็อยู่กนัไม่ได้แล้ว มกีารเตรยีมตวัรบัมอือยู่สองอย่าง คอื ความพรอ้มด้านการเงนิก็สามารถ
ออกไปท าอยา่งอื่นได ้สองตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงถา้ไมเ่ปลีย่นกอ็ยูไ่มไ่ดเ้พราะอยู่บนทางทีเ่สีย่งมาก” 
 กิง่รกั องิคะวตั ิ(สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2562) มคีวามเหน็ว่า “ปัจจบุนักระแสเทคโนโลยี
และยคุทีเ่รยีกว่าการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 เหมอืนคลื่นซนึาม ิทีก่วาดคนโฆษณารุน่เก่าตกไปหมดไม่มี
เหลอืเลย เป็นยุคทีก่ารท างานโฆษณาเหนื่อยมากเพราะต้องเรยีนรูอ้ะไรมากมายไปหมด เป็นยุคของคน
โฆษณาทีอ่ายยุีส่บิตน้ๆ เป็นยคุของการโฆษณาในรปูแบบใหมท่ีค่นรุ่นเดมิไม่มทีางปรบัตวัไดท้นั” 
 คมเศก พรอ้มนาวนิ (สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2562) กล่าวว่า “คนท างานในสายงานนี้มา
นานจะรูว้่าโฆษณาเปลี่ยนไปมาก การปฏิวตัิอุตสาหกรรม 4.0 หรอืยุคดจิทิลักระทบในด้านดแีละไม่ด ี
ดา้นดคีอื ท างานง่ายขึน้ ส่งงาน แก้งาน ดูงาน อนุมตังิานผ่านสมารท์โฟนได้ตลอด 24 ชัว่โมง เมื่อก่อน
ท าไมไ่ดเ้ลย ลกูคา้ตอ้งมาดหูน้างาน ใกลไ้กลแค่ไหน เวลาไหนกต็อ้ง การแกง้านเป็นเรือ่งใหญ่ เพราะงาน
ทีอ่อกแบบผ่านกระดาษกบังานจรงิอาจไม่เหมอืนกนัเลย แต่ด้วยความทนัสมยัของเทคโนโลยที าให้การ
ท างานงา่ย ส่วนผลกระทบดา้นไม ่กค็อื การสื่อสารทีง่า่ย ลกูคา้เลยเกดิความตอ้งการเปลีย่นตลอดเวลา” 
 ส าหรบัคนท างานด้านสื่อโฆษณา นัน้ ศริทิพิย ์เมตไตรพนัธ์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์
2562) มีมุมมองคือ “ที่ชัดที่สุดที่ได้ร ับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 คือ 
พฤตกิรรมคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามความทนัสมยัของเทคโนโลย ีวนันี้คนดูโทรทศัน์น้อยลง แต่เดมิสื่อ
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โฆษณาทางโทรทศัน์เป็นสื่อหลกั มงีบประมาณมหาศาล ถ้าวนันี้คนไม่ดูโทรทศัน์กเ็ลยมผีลกระทบมาก
กบัคนในแวดวงโฆษณาและกลุ่มคนทีท่ างานสายงานดา้นโทรทศัน์ดว้ย อกีประการทีช่ดัมากทีก่ระทบต่อ
สื่อโฆษณา คอื ผูบ้รโิภคหรอืคนทัว่ไปแทบไมไ่ดอ่้านสื่อสิง่พมิพเ์ลย ไมอ่่านนิตยสาร ไมอ่่านหนังสอืพมิพ ์
อ่านทุกอย่างเล็กๆ น้อยๆ หรือ ข้อมูลที่ปลอมในสมาร์ทโฟนทัง้นัน้ ตัวอย่างที่ชัดที่สุด แม้กระทัง่
คนท างานโฆษณาดา้นมเีดยี ดา้นสื่อโฆษณากก็้มหน้าอ่านรวีวิ ดูรวีวิสวยๆ อ่านบทความในออนไลน์บา้ง
ท าอะไรตามกระแสในโลกออนไลน์ และกระแสกม็าเรว็ดบัเรว็จรงิๆ นี่คอืวถิคีนเมอืงและวถิชีวีติของคนทัว่
โลกในปัจจบุนั ซึง่เคนโฆษณากเ็ป็นแบบนัน้” 
 อรณิชา พงศนันทน์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2562) มองว่า “ในฐานะเป็นคนรุ่นกลาง 
มองว่าการปฏวิตัิอุตสาหกรรม คอื การปรบัเปลี่ยนที่ท้าทายมากในวงการโฆษณา ถ้ามองในด้านบวก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ชีวิตสะดวกขึ้น มองในแง่การท างานมันก็ท้าทายให้เราตื่นตัว
ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ศกึษาหาความรู ้อ่านและศกึษาทุกอย่างเพราะการท างานในวงการโฆษณาตอนนี้
ต้อง 24 ชัว่โมง ลูกค้าเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เจออะไรก็มาบอกได้ตลอดเวลา ไม่ใช่ท างานเช้าถึงเย็น
เหมอืนเมื่อก่อนแล้ว มคีนทีย่อมยกธงและไม่สูก้บัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีเ่ขา้มา อนันี้ไม่จ ากดั
ว่าคนรุ่นไหน คนรุน่ใหมท่ีไ่มสู่ก้ม็ ีแต่ส่วนตวัรูส้กึว่าเทคโนโลยเีป็นเรื่องน่าสนใจ ถา้เราเขา้ใจพืน้ฐานแลว้
ท างานไมย่ากเลย งานสื่อโฆษณากเ็หมอืนกนัถา้เริม่เรยีนรูแ้ลว้กพ็อจะเดาทศิทางไดใ้นทีสุ่ด” 
 
7.บทสรปุภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรโฆษณำใน “อนำคตอนัใกล้”  

  กิ่งรกั อิงคะวตั (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2562) กล่าวว่า “บรษิัทโฆษณาขนาดใหญ่จะ
หายไป เหลอืเป็นเพยีงบรษิทัโฆษณาขนาดเลก็ที่ท างานมคีวามช านาญเฉพาะทาง หรอื อาจจะต้องถูก
รวมกบับรษิัทสื่อโฆษณาออนไลน์ หรอื บรษิัทที่ท าการโฆษณาประเภทดจิทิลัเท่านัน้ ดจิทิลัจะเข้ามา
ครองหมดทุกองค์ประกอบของการโฆษณาในอนาคต การตดิต่อสื่อสาร การท างาน การคดิสรา้งสรรค์
งาน ส าหรบัการตดิต่อกบัลูกคา้ ลูกคา้ผู้ว่าจา้งเองกต็้องคดิการใชเ้งนิอย่างคุ้มค่า งบก้อนใหญ่ทีม่าลงใน
โฆษณาแบบเป็นกองทพัใหญ่ๆ ไม่มอีกีแล้ว ส าหรบัคนที่เรยีนด้านสาขาวชิาการโฆษณา หรอื นิเทศ
ศาสตรใ์นอนาคต ต้องเป็นคนเก่ง ในสมยัก่อนคนเก่งๆ ดา้นนี้มเียอะเพราะเป็นสาขาวชิายอดนิยม วนันี้
ไม่ใช่แล้วเหลอืคนเก่งน้อยมาก อายุการท างานของคนที่สนใจด้านนี้น้อยลงตามไปด้วย อาจท างานใน
วงการโฆษณาไม่กี่ปีแล้วเปลี่ยนสายงานอื่นไป ไม่มอีีกแล้วที่จะท างานในวงการนี้เป็นยี่สิบสามสบิปี 
เพราะอกีหน่อยคลื่นซนึาม ิ(เปรยีบเทยีบกบัการปฏวิตัอุิตสาหกรรม) จะมาถี่มากขึน้ ใครที่ปรบัตวัไม่ได ้
ปรบัตวัไมท่นัไมว่่าสาขาวชิาชพีไหนทีก่พ็รอ้มทีถู่กคลื่นของการปฏวิตัอุิตสาหกรรม ซดัหายไปในทีสุ่ด” 
 ธรีเดช วงษ์เพง็ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2562) กล่าวสนับสนุนว่า “การมาสมคัรท างาน
ในวงการโฆษณาจะไม่ยืน่ผลงานทีส่รา้งขึน้มาสมคัรแลว้ คุณต้องมาพรอ้มงานจรงิเลย เช่น ผมสรา้งเพจนี้
ขึน้มามคีนตามเท่านี้ มคีนกดไลคเ์ท่านี้สนใจรบัผมเข้าท างานในต าแหน่งนี้หรอืเปล่า อาจจะมกีารยกทมี
ของพวกเขาเขา้มาทัง้หมดเขา้มากนัทัง้ทมีเป็นยนูิตหนึ่งเลยค่าจา้งแพง ไม่ไดจ้บโฆษณา จบนิเทศศาสตร ์
และปรญิญาอาจไม่จ าเป็นแล้วในอนาคตที่ดูที่ผลงานจรงิๆ อนันี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ และส าหรบั
รปูแบบการท างานวนัหนึ่งทุกคนสามารถท างานทีไ่หนกไ็ด ้สื่อสารไดต้ลอดเวลา ไมถู่กยดึตดิดว้ยสถานที ่
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แต่เวลามงีานด่วน ต้องตามได ้ต้องส่งงานไดเ้สมอ ในภาพใหญ่อนาคตค าว่าเอเยนซี่ หรอื บรษิทัตวัแทน
โฆษณาไม่ได้มคีนแบบเป็นรอ้ยคนอกีต่อไป คนไม่กี่คนก็ท างานได้ คอื เทคโนโลยยีุคดจิทิลัหรอืที่เรยีก
กนัว่ายุค 4.0 ท าให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย สะดวก สุดท้ายการเรยีนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยัอาจไม่
จ าเป็นอกีต่อไป อนันี้พูดถงึงานอื่นดว้ย คอื ทุกอยา่งจบไดใ้นโลกออนไลน์ ท าหนงัเอง ตดัต่อเอง ใส่เพลง
เอง มวีธิกีารมากมายใหเ้ลอืกท าขอเพยีงคุณใชโ้ลกดจิทิลัเป็นใครๆ กท็ าได้” 
 “ในอนาคตสื่อโฆษณาและกลยุทธก์ารโฆษณาทีจ่ะอยูไ่ด ้คอื การสื่อสารขอ้มลูข่าวสารไปยงักลุ่ม
คนทีเ่ป็น กลุ่มเฉพาะและสามารถเล่นกบัวถิชีวีติของคนกลุ่มนัน้ ซึง่จะเหน็ว่าสื่อโฆษณาทางวทิยฯุ ท าได้
มแีฟนเหนียวแน่นที่ตามผู้จดัรายการมาอย่างยาวนานเป็นสบิปี ถงึแมร้ปูแบบรายการจะเปลีย่นไปแต่ก็
ถอืว่ายงัสื่อสารไดต้รงกลุ่ม มกีารจดักจิกรรมร่วมกนัระหว่างคลื่นวทิยุกบักลุ่มผูฟั้งอย่างต่อเนื่อง แต่บาง
สื่อท าแบบนัน้ไม่ได้ อนาคตการโฆษณาวดักนัตรงความเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคน 
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นตวัน า เพราะวนัหนึ่งทุกอย่างมนัต้องตดัสนิทีค่วามคดิที่
จะหยุดใหค้นสนใจในเวลาที่กลุ่มเป้าหมายมใีหก้บัการโฆษณาน้อยลง” คมเศก พรอ้มนาวนิ (สมัภาษณ์
เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2562) ไดก้ล่าวใหค้วามเหน็ไว ้

  ศกานต์ กาญจนารมย์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2562) กล่าวว่า “เรื่องการศกึษาในสาย
งานโฆษณา คนทีม่าเรยีนตรงน้ีอาจไมไ่ดม้คีวามตัง้ใจเหมอืนเมื่อก่อน เมื่อก่อนคนเรยีนโฆษณามภีาพชดั
เลยว่าเป็นคนแบบไหน วนันี้คนที่อยากเรยีนแบบตัง้ใจจรงิมน้ีอย อุตสาหกรรมการโฆษณาจงึถงึทางตนั 
เดก็จบใหมท่ างานสกัระยะกอ็อกไปท าอย่างอื่น ออกไปขายของ ทีม่อียูก่ไ็ม่อดทนไม่ตัง้ใจ ท าใหภ้าพรวม
ทัง้อุตสาหกรรมโฆษณามปัีญหา และระบบการศกึษาถ้ามองยอ้นกลบัไปต าราเล่มเดยีวถูกพมิพ์ซ ้า เรา
เรยีนโฆษณาก็มตี าราอยู่ไม่กี่เล่ม เดก็บางคนไม่รูจ้ะเรยีนอะไรก็มาเรยีนโฆษณาเพราะมหีน้าตาในสงัคม 
รายไดด้ ีเราควรสรา้งระบบการศกึษาใหมใ่หเ้ขารูว้่าเขาอยากเป็นอะไรก่อน ในอนาคตคนท างานดา้นการ
โฆษณาไม่จ าเป็น  ต้องจบด้านการโฆษณา เรามนีักเขยีนเก่งๆ ที่ไม่ได้จบอกัษรศาสตร ์ก็เขยีนเก่งได้
เหตุเพราะว่าเขาเป็นคนชอบอ่าน การโฆษณาก็เหมอืนกนั คนเขยีนงานโฆษณาเก่งจบกฎหมายก็ม ีอกี
ประการทีส่ าคญัมากในอนาคตอุตสาหกรรมการโฆษณาต้องคดิต่าง ไม่มกีารลอกเลยีนแบบกนัในวธิกีาร
คดิ ตอนน้ีใครคดิแลว้ประสบความส าเรจ็กเ็ลยีนแบบกนั ในอนาคตจะยิง่แขง่กนัเรือ่งวธิคีดิทีเ่ป็นกระแสให้
ไดเ้หมอืนงานโฆษณาในสมยัก่อน วนันี้ โฆษณามนัผ่านจุดสูงสุดมาแลว้ และคงไม่ตกลงไปและไม่ขึน้ไป
สูงกว่านี้แล้ว ในอนาคตองค์กรดา้นการโฆษณาจะเลก็ลงเรื่อยๆ และเฉพาะทางมากขึน้ ซึ่งสิง่ที่จะท าให้
อุตสาหกรรมการโฆษณาอยูไ่ดใ้นอนาคตคอื ค าว่า คุณภาพในการท างานของคนรุน่ใหมเ่ท่านัน้” 

   “ตอนนี้เป็นยุคของบรษิัทโฆษณาเฉพาะทาง” วรรณลกัษณ์ พุทธเิอกสกุล (สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่
12 กุมภาพนัธ ์2562) ไดใ้หค้ าจ ากดัความไว ้คอื “มบีรษิทัโฆษณาทีร่บังานเฉพาะโฆษณาสนิคา้ผูห้ญงิ มี
บรษิทัทีท่ างานโฆษณาเฉพาะกลุ่มสนิคา้เดก็ แนวโน้มจะเป็นแบบน้ีไปหมด ไมม่แีลว้พนกังานเป็นรอ้ยคน 
ทุกอย่างเปลีย่นไปตามเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมคนทีเ่ปลีย่นไปว่ากนัว่า การปฏวิตัอุิตสาหกรรมทุกครัง้
จะมอีาชพีทีห่ายไปและอาชพีทีเ่กดิขึน้มาใหม่ไดเ้สมอ ซึง่ คนทีท่ างานโฆษณากต็้องปรบัตวัต้องและรูส้กึ
สนุกไปกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ บางคนไม่ชอบเทคโนโลยกี็ต้องมองว่า จรงิๆ แล้วเทคโนโลยเีป็น
เรื่องสนุก เรยีนรูก้บัสิง่เหล่านี้ไป สุดท้ายโลกในวนัขา้งหน้า คนท างานโฆษณาต้องเป็นคนที่เก่งมากใน
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เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เขยีนเก่ง เป็นนักเล่าเรื่อง เป็นคนชอบการวเิคราะห์มองในมุมที่แตกต่าง สิง่เหล่านี้จะ
หล่อหลอมใหเ้ป็นนกัโฆษณาทีเ่ก่ง ไมจ่ าเป็นว่านกัโฆษณาคนนัน้ตอ้งจบอะไร เรยีนอะไรมาอกีต่อไป  
 “ในวงการโฆษณา อุตสาหกรรมการโฆษณายงัขาดคน คนที่มคีุณภาพในการท างาน อย่างที่
บอกไปว่าคนโฆษณาทีเ่ก่งๆ สลบัขา้งไปอยู่ฝัง่ลูกค้าหมดแลว้ ส่วนคนใหม่เขา้มากม็คีวามอดทน ความ
ตัง้ใจน้อย ในอนาคตคนจะเริม่หนัมาใหค้วามส าคญักบัสื่อโฆษณาออนไลน์มากขึน้ แต่กย็งัไมท่ิง้ออฟไลน์
เพราะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นเก่ายงัมอียู่ตรงนัน้ พูดง่ายสื่อโฆษณาจะเป็นการถ่ายเทส่วนแบ่งไปตามความ
เจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่ความเจรญิก้าวหน้านัน้ในอีกมุมหนึ่งก็จะมีคนรุ่นเก่าที่เปิดรบัสื่อ
โฆษณาแบบเดิมอยู่เป็นจ านวนมากเช่นกัน” อรณิชา พงศนันทน์ (สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพันธ ์
2562) กล่าวสรปุถงึอนาคตของอุตสาหกรรมการโฆษณาในดา้นสื่อโฆษณาไวอ้ย่างชดัเจน 

บทท่ี 5 

สรปุผลกำรวิจยั อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรื่อง “การโฆษณากบัการปรบัตวัเขา้สู่ยุคการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0” ในครัง้นี้

เป็นการวจิยัเพื่อมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 
เพื่อทราบถึงการปรบัตัวขององค์กรโฆษณา บุคลากรทางการโฆษณาและได้รบัองค์ความรู้

เกี่ยวกบัการโฆษณาทีท่นัสมยั ส าหรบันักศกึษาและผูส้นใจการโฆษณา เพื่อทราบถงึแนวโน้มทศิทางใน
อนาคตของการโฆษณาในยคุการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0 

ในการด าเนินการวิจยั ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Dept 
Interview) แบบกึ่ งโครงสร้างในรูปแบบอิสระ (Semi-structured interview in a free format) จาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานโฆษณาในสายงานด้านความคดิสร้างสรรค์งานโฆษณาและด้านการวางแผนสื่อ
โฆษณา จ านวน 8 คน โดยเกบ็ขอ้มลูระหว่างเดอืนมกราคม พ.ศ.2562 - กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2562 

 
สรปุผลกำรวิจยั 
 ผลการวิจยัเรื่อง “การโฆษณากับการปรบัตัวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4.0” 
สามารถสรปุผลการวจิยั เป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งันี้ 
 
1.ภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรโฆษณำ (ในอดีต) 
 การโฆษณาในอดตี มกีารบรหิารจดัการและการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ดมีาก เกดิขึน้จากการ
จดัรูปร่างของวงการโฆษณาในประเทศไทยในช่วงปี พ .ศ. 2530-2540 ที่มีบรษิัทโฆษณาชัน้น าใน
ต่างประเทศเขา้มาวางระบบการท างาน มกีารท างานโฆษณาอย่างเป็นระบบถูกต้อง ตัง้แต่การรบัขอ้มูล
จากลกูคา้ การคดิงาน ผลติงาน ประเมนิผลสิง่ทีเ่กดิขึน้ในยคุนัน้กส็่งผลมาถงึระบบการท างานในปัจจบุนั  



55 
 
  การโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นที่นิยมมาก มีพลังช่วยให้สินค้าและบรกิารที่ลงโฆษณานั ้น 
สามารถขายได้ คนคิดงานโฆษณาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ การท างานโฆษณามคีวาม
พถิพีถินัมาก ถงึแมเ้ทคโนโลยกีารท างานไม่ทนัสมยัเท่าวนันี้ ลูกคา้ผู้ว่าจา้งรูส้กึคุ้มค่าที่ลงทุนในการท า
โฆษณา บรษิทัโฆษณากบัลกูคา้ผูว้่าจา้งท างานรว่มกนัเป็นสบิๆ ปีดว้ยความเชื่อมัน่ศรทัธาในกนัและกนั 
 จากตอนแรกที่โฆษณาเป็นศาสตร์เฉพาะทางที่อาจต้องเรียนมาจากต่างประเทศ ก็เริ่มมี
มหาวทิยาลยัในประเทศเปิดการสอนในสาขาการโฆษณา มากขึน้ และเป็นสาขาวชิาที่คนเรยีนกนัเป็น
จ านวนมาก เป็น “ยุคทอง” ของวงการโฆษณา ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันและตัง้ใจอยากจะเรยีน โดยดูจากการ
เลอืกคณะวชิาและเลอืกล าดบัการสอบเขา้มหาวทิยาลยัจะม ี“สาขาวชิาการโฆษณา” เป็นตวัเลอืกล าดบั
แรกๆ คนทีจ่บดา้นการโฆษณา กม็เีป้าหมายในองคก์รใหญ่ เงนิเดอืนสูง มคีวามมัน่คงและเป็นอาชพีทีม่ ี
ภาพลกัษณ์ทีด่ ี
2.ภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรโฆษณำ (ในปัจจบุนั) 

  สื่อโฆษณามีความหลากหลาย มีช่องทางโทรทัศน์กว่า 100 ช่อง มีสื่อโฆษณาออนไลน์ สื่อ
โฆษณานอกสถานที ่เป็นยุคเฟ่ืองฟูของสื่อโฆษณา ลกูคา้สมยัก่อนจะเชื่อโฆษณา แต่ปัจจุบนัลกูคา้รอบรู้
ขึน้จากเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ลูกค้ามาจากคนในบรษิัทโฆษณา (เดมิ) ท าให้บรษิัทโฆษณาต้องปรบัตวั
มากในการทีจ่ะคดิงานโฆษณา การท างานโฆษณาทีท่ าใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่ และส าหรบัการคดิงาน
โฆษณา ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณาควรเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี วันนี้ เหลือแค่ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่
เทคโนโลยพีฒันาไปไม่ถึง คนในวงการโฆษณาจงึได้เปรยีบเพราะเป็นที่รวมของกลุ่มคนที่มคีวามคิด
สรา้งสรรคท์ีว่งการอื่นยงัมอียู่น้อย วนันี้ไม่มโีฆษณาทีค่นพูดถงึ ไม่มงีานโฆษณาทีท่ าใหเ้กดิกระแสเพราะ
การคดิงานแตกต่างจากเมื่อก่อน ผู้บรโิภคเองกเ็ปลี่ยนไปตามเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้าขึน้  บรษิทัโฆษณามี
ขนาดเลก็ลง จากเดมิบรษิทัโฆษณาขนาดใหญ่ทีม่พีนักงานมากกว่ารอ้ยคน วนันี้เหลอืไม่กีค่น ลูกคา้ผูว้่า
จา้งก็เปลี่ยนไปสามารถเปลี่ยนการว่าจา้งไปได้เรื่อยๆ การท างานโฆษณาวนันี้ต้องสู้กบัความต้องการ
ของลูกคา้ สู้กบัการวางแผนคดิอะไรใหม่ๆ สูก้บัการเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภค ที่ส าคญัผู้สรา้งสรรคง์าน
หรอื ผูว้างแผนสื่อโฆษณาตอ้งเขา้ใจและรูจ้กัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคให้มากทีสุ่ด 

 
3.กำรปรบัตวัของ “บคุลำกรในสำยงำน (โฆษณำ)” เพ่ือเข้ำสู่กำรปฏิวติัอตุสำหกรรม 4.0 
 บุคลากรในสายงานดา้นความคดิสรา้งสรรคก์ารโฆษณา ต้องมคีวามรอบรู ้ รูเ้ร ื่องคน พฤตกิรรม
ของคน รูเ้รือ่งความแตกต่างของสื่อโฆษณาชนิดต่างๆ การคดิงานโฆษณาตอ้งปรบัตวัตามสื่อโฆษณาที่
มรีูปแบบที่เปลี่ยนไป บุคลากรในสายงานโฆษณาต้องเก่งและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยกีารสื่อสาร
พื้นฐาน มคีวามคดิสรา้งสรรค์ งานโฆษณามเีวลาหยุดผู้บรโิภคใหส้นใจน้อยลงกว่าในอดตี ถ้าผูบ้รโิภค
ไม่ชอบสิง่ทีน่กัโฆษณาน าเสนอหรอืเนื้อหาไม่น่าสนใจเขาปิดรบัขอ้มลู (สนิคา้) ทนัท ีดว้ยเหตุนี้ความคดิ
สร้างสรรค์ จงึส าคญัไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดของโฆษณา นอกจากนัน้บุคลากรในสายงานด้านการ
โฆษณาต้องมคีวามรวดเรว็ ทุกอย่างท างานตดิต่อสื่อสารกนัตลอดเวลา 24 ชัว่โมง การท างานด้านสื่อ
โฆษณาดัง้เดมิ (ออฟไลน์) มกีระบวนการท างานที่ไม่ซบัซ้อนเพราะมรีปูแบบการท างานที่แน่นอน การ
ท างานในสื่อโฆษณาใหม่ (ออนไลน์) ยากกว่านัน้ สื่อโฆษณาออนไลน์มรีายละเอยีดทีม่ากกว่าสื่อโฆษณา
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อื่น คนท างานต้องปรบัตวัเรว็มากเพราะสื่อโฆษณาออนไลน์มรีายละเอยีดเยอะมาก และเปลีย่นไปตาม
พฤตกิรรมของคน  
 
4.กระบวนกำรท ำงำน รปูแบบกำรท ำงำนในสำยงำน (โฆษณำ)  
 สื่อโฆษณาดัง้เดมิ (ออฟไลน์) จะมฐีานขอ้มลูกลางทีถู่กอา้งองิ กระบวนการท างานเริม่จากขอ้มลู
ตรงนัน้ วนันี้มสีื่อโฆษณาออนไลน์จงึเกดิเป็นสมาคมมเีดยีดจิทิลั เพื่อใหข้อ้มลูเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการ
อ้างองิเช่นกนั ส าหรบักระบวนการท างานด้านสื่อโฆษณาแบ่งเป็น การซื้อ (Buyer) ท าหน้าทีต่ ัง้แต่การ
ซื้อจนถึงการมอนิเตอร์ (Monitor) อีกหน้าคือ การวางแผน (Planner) กระบานการท างานใช้การ
วเิคราะห์ กระบวนการทัง้หมดต้องเรว็มาก ปรบั แก้ไขไดต้ลอด สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่าง ลกูคา้ผูว้่า
จา้งทีม่คีวามรูด้า้นการโฆษณา มากขึน้และผูบ้รโิภคเองทีม่พีฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาเปลีย่นไป  
 ดา้นความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ มกีารผสมผสานน าสื่อดจิทิลัเขา้มาใชร้่วมกบัสื่อดัง้เดมิ กลยุทธก์าร
สื่อสารเปลี่ยนเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง ผู้บรโิภคไม่ใช่แค่ผู้รบัสารฝ่ายเดียวเหมือนเมื่อก่อน แต่
สามารถแสดงความคดิเหน็ไดด้ว้ย การท างานโฆษณาสายงานดา้นสรา้งสรรคใ์นสมยัก่อนเริม่จากไอเดยี
หลกัใชไ้ดต่้อเนื่อง แต่วนัน้ีการคดิงานเปลีย่นไปตามเนื้อหาและสื่อโฆษณาทีเ่ปลีย่นไป 
  การท างานในสายงานด้านการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปมาก ต้องเรยีนรู้ตลอดเวลา เพราะโลก
เชื่อมต่อกนัเรว็ การท างานโฆษณาต้องรู้งานในสายงานอื่นด้วย ผู้สรา้งสรรค์งานโฆษณาต้องรู้เรื่อง
การตลาด คนท างานในสายงานลูกค้าต้องเขา้ใจด้านความคดิสรา้งสรรค์ และส าหรบัลูกค้าผู้ว่าจา้งเอง
พวกเขาเริม่รูแ้ละดูงานโฆษณามาก ลกูคา้มพีื้นฐานเป็นนักการตลาด หรอื มาจากงานดา้นการโฆษณา
มาก่อน ฉะนัน้ถา้เป็นนกัโฆษณาที ่“ธรรมดา” ลกูคา้ผูว้่าจา้งกไ็มจ่ าเป็นตอ้งจา้งบรษิทัโฆษณาท างานให ้ 
 

 5. แนวคิด หรือ กลยทุธก์ำรส่ือสำรกบั “ผูบ้ริโภคเป้ำหมำย” มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงไร  
 “ต้องเป็นนักเล่าเรื่อง” การสื่อสารกบัผูบ้รโิภค สมารท์โฟนเป็นช่องทางส าคญัที่สุดในการเขา้ถงึ
ผู้บรโิภคยุคใหม่ แต่การโฆษณาบนสมารท์โฟนไม่ใช่ทัง้หมดของการสื่อสาร เป็นเพยีงช่องทางหนึ่งใน
การเข้าถึงผู้บรโิภค เพราะแม้สื่อโฆษณาจะเปลี่ยนไป แต่หลกัการของการโฆษณายงัคงเหมอืนเดิม 
ฉะนัน้ การสื่อสารกบัผูบ้รโิภค ต้องรูว้่าเขาคดิอะไรอยู่ขา้งใน (Insight) คอื หวัใจส าคญัของกลยทุธใ์นการ
สื่อสาร และส าหรบัการวางแผนด้านสื่อโฆษณาเพื่อสื่อสารกับผู้บรโิภคนัน้  กลยุทธ์ยงัเหมือนเดิม 
(ความถีแ่ละการเขา้ถงึ) แต่วธิกีารอาจซบัซอ้นขึน้บา้งตามรปูแบบสื่อโฆษณาทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้บรโิภค ข้อดคีือ การเจาะเฉพาะกลุ่มได้แคบขึ้นโฟกสัหรอืเลอืกความชอบของ
ผูบ้รโิภคไดง้่ายขึน้ การสื่อสารกบัผู้บรโิภคต้อง “Real Time” สื่อสารแข่งกบัเวลา ขอ้เสยีคอื การสื่อสาร
อาจตอ้งเจอกบัผลกระทบดา้นลบทีเ่กดิขึน้จากการรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคผ่านสื่อออนไลน์ไดต้ลอดเวลา 

 
6.กำรปฏิวติัอตุสำหกรรม 4.0 สร้ำงผลกระทบด้ำนใด 
 การปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 ในวงการโฆษณาเปรยีบเหมอืนคลื่นขนาดใหญ่ (ซนึาม)ิ ทีก่วาดคน
โฆษณารุ่นเก่าตกไป เป็นยุคของคนโฆษณารุ่นใหม่ ส าหรบัคนท างานด้านสื่อโฆษณา นัน้ ได้รบั
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ผลกระทบโดยตรงจากการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 คอื พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามความ
ทนัสมยัของเทคโนโลย ีวนันี้คนดูโทรทศัน์น้อยลง อ่านหนังสอืและสื่อสิง่พมิพน้์อยลง ไม่เปิดรบัฟังขอ้มลู
จากสื่อโฆษณาดัง้เดมิเลย แม้กระทัง่คนท างานโฆษณาด้านสื่อก็มพีฤติกรรมที่ติดกบัสื่อออนไลน์ตาม
กระแสเช่นเดยีวกนั 
 การปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 คอื การเปลีย่นแปลงทีท่า้ทายมากในวงการโฆษณา ถา้มองดา้นบวก 
ท าให้ชวีติสะดวกขึน้มาก มองในแง่การเปลี่ยนแปลงก็ท้าทายให้คนท างานโฆษณาตื่นตวัตลอดเวลาไม่
หยุดนิ่ง ต้องศกึษาหาความรู ้อ่านและศกึษาทุกอย่างเพราะการท างานในวงการโฆษณาตอนนี้ต้อง 24 
ชัว่โมง ลูกค้าเพิม่เติมและเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ไม่ใช่ท างานเชา้ถงึเยน็เหมอืนเมื่อก่อน มคีนทีย่อม
ยกธงและไม่สู้กบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยทีี่เข้ามาก็ต้องออกจากวงการโฆษณาไป เหลอืเพยีง
กลุ่มคนทีย่อมรบัการเปลีย่นแปลง ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้กก็ระทบกบัทุกสายงานและทุกอาชพีเหมอืนกนั 
7.บทสรปุภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรโฆษณำใน “อนำคตอนัใกล้”  

  ในอนาคตอาจไม่มีบรษิัทโฆษณาขนาดใหญ่ เหลือเพียงบรษิัทโฆษณาขนาดเล็ก ที่มีความ
ช านาญเฉพาะทาง วนันี้ ดจิทิลัเขา้มาครองหมดทุกองค์ประกอบของการโฆษณา การตดิต่อสื่อสาร การ
ท างาน การคดิและสรา้งสรรคง์าน การตดิต่อกบัลกูคา้ จะอยู่ในวงจรของโลกดจิทิลัทัง้หมด ลกูคา้ผูว้่าจา้ง
เองกต็อ้งคดิการใชเ้งนิอยา่งคุม้ค่า งบกอ้นใหญ่ทีม่าลงในโฆษณาไมน่่าจะมอีกีแลว้ 

   วนันี้โฆษณามใีครก็ไม่รู้ (ไอดอล ยูทูปเปอร์) มาเล่าเรื่องมาบอกว่าสนิค้านัน้ดหีรอืไม่ด ีด้วย
ถอ้ยค าภาษาเฉพาะตวั บางครัง้เป็นขอ้ความทีห่ยาบคาย หรอื การแต่งตวัทีไ่มเ่หมาะสม มโีปรดกัชัน่การ
ผลติทีง่า่ยมาก และคนกเ็ชื่อตรงนัน้มากกว่าการโฆษณาไปแลว้ 

  และการเรยีนในสาขาวชิาการโฆษณาอาจไม่จ าเป็น เช่น มนีักโฆษณาจบอกัษรศาสตร ์มคีนจบ
บญัช ีจบนิตศิาสตรม์าท างานด้านความคดิสรา้งสรรค์เป็นเรื่องปรกติ และการมาสมคัรท างานในวงการ
โฆษณา จะไม่ยื่นผลงานที่สรา้งขึ้นมาสมคัรแล้ว ต้องมาพร้อมงานจรงิ และส าหรบัการท างาน ทุกคน
สามารถท างานทีไ่หนก็ได ้สื่อสารไดต้ลอดเวลา ไม่ยดึตดิดว้ยสถานที ่แต่เวลามงีานมเีรื่องด่วนต้องตาม
ได ้ตอ้งส่งงานไดเ้สมอ 
 วนันี้  วงการโฆษณาเป็นยุคของบรษิัทโฆษณาเฉพาะทาง มีบรษิัทโฆษณาที่รบังานเฉพาะ
โฆษณาสนิคา้ผูห้ญงิ สนิคา้เดก็มพีนักงานไม่กี่คนก็ท าไดห้มดทุกอยา่ง “การปฏวิตัอุิตสาหกรรม” ทุกครัง้
จะมอีาชพีทีห่ายไปและอาชพีทีเ่กดิขึน้มาใหม่ คนทีท่ างานโฆษณากต็อ้งปรบัตวัไปกบัการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้นัน้ วนัน้ี กล่าวไดว้่าการโฆษณาผ่านจดุสงูสุดมาแลว้ (เมื่อ 20-30 ปีทีแ่ลว้) และคงไมต่กลงไปและ
ไม่ขึน้ไปสูงกว่านี้แลว้ ในอนาคตองคก์รด้านการโฆษณาจะมขีนาดเลก็ลงเรื่อยๆ และเฉพาะทางมากขึน้ 
ซึง่สิง่ทีจ่ะท าใหอุ้ตสาหกรรมการโฆษณาอยูไ่ดใ้นอนาคตคอื ค าว่า คุณภาพในการท างานเท่านัน้ 
   
กำรอภิปรำยผล 
  การอภปิรายผลการวจิยัเรื่อง “การโฆษณากบัการปรบัตวัเขา้สู่ยุคการปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที ่
4.0” สามารถสรปุผลการอภปิรายผล เป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งันี้ 
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1.ภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรโฆษณำ (ในอดีต) 
 การโฆษณาในอดตี มกีารบรหิารจดัการและการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ดมีาก เกดิขึน้จากการ
จดัรูปร่างของวงการโฆษณาในประเทศไทยในช่วงปี พ .ศ. 2530-2540 ที่มีบรษิัทโฆษณาชัน้น าใน
ต่างประเทศเขา้มาวางระบบการท างาน มกีารท างานโฆษณาอย่างเป็นระบบถูกต้อง ตัง้แต่การรบัขอ้มูล
จากลกูคา้ การคดิงาน ผลติงาน ประเมนิผลสิง่ทีเ่กดิขึน้ในยคุนัน้กส็่งผลมาถงึระบบการท างานในปัจจบุนั  
  ในสมัยก่อน การโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นที่นิยมมาก มีพลังช่วยให้สินค้าและบรกิารที่ลง
โฆษณานัน้ สามารถขายได ้คนคดิงานโฆษณาไดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรคอ์ยา่งเตม็ที ่การท างานโฆษณามี
ความพถิีพถินัมาก ถงึแมเ้ทคโนโลยกีารท างานไม่ทนัสมยัเท่าวนันี้ ลูกค้าผู้ว่าจา้งรูส้กึคุ้มค่าที่ลงทุนใน
การท าโฆษณา บรษิทัโฆษณากบัลูกคา้ผูว้่าจา้งท างานร่วมกนัเป็นสบิๆ ปีดว้ยความเชื่อมัน่ศรทัธาในกนั
และกนั 
 สอดคล้องกับที่ David Ogilvy (อ้างจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์, 2534:9) นักวชิาชพีโฆษณา ที่มชีื่อเสยีงมากผู้หนึ่งในสหรฐัอเมรกิา ให้ทรรศนะว่า “ข้าพเจ้า
ไม่ได้มองว่าการโฆษณาเป็นศิลปะหรอืความบันเทิง แต่มองในแง่ของสื่อที่ใช้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน เมื่อข้าพเจ้าเขียนงานโฆษณาขึ้นมา ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านชมเชยว่ามนัเป็นงาน
สรา้งสรรคห์รอืไม ่แต่ขา้พเจา้ปรารถนาทีจ่ะใหท้่านเกดิความสนใจและซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีโ่ฆษณานัน้” 
 กล่าวคอื งานโฆษณาในอดตีเป็นงานทีเ่ตม็ไปดว้ยความคดิสรา้งสรรคท์ีช่่วยใหส้นิคา้ขายของได ้
เป็นทีย่อมรบัและจดจ าจากผูบ้รโิภคเป้าหมาย นัน่คอื “หวัใจหลกั” ของงานโฆษณาในอดตี 
 ประเด็นสนับสนุนจะสอดคล้องกับที่ E. Belch and A.Belch (2001) ได้ให้ความหมายของ
โฆษณาว่า การโฆษณามสี่วนส าคญัในการส่งเสรมิการตลาดของนักการตลาด เพราะการโฆษณาช่วย
สร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า และสัญลักษณ์ที่ปรากฏของตราสินค้า หรือ องค์กรที่ส าคัญคือ 
สามารถช่วยใหบ้รษิทั หรอื องคก์รขายสนิคา้หรอืบรกิารทีม่หีลากหลายของตนเองได้ 
 โฆษณาในอดตีเป็นเครื่องมอืส าคญัทางการตลาด ทีม่สี่วนสนับสนุนและส่งเสรมิใหส้นิคา้ขายได ้
จากความคดิสรา้งสรรคแ์ละเนื้อหาทีท่ าใหผู้บ้รโิภคจดจ าในยคุทีส่ ื่อโฆษณายงัมน้ีอยและตวัเลอืกในความ
บนัเทงิยงัมน้ีอย รวมถงึความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยยีงัไมเ่หมอืนในปัจจบุนั  
   
2.ภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรโฆษณำ (ในปัจจบุนั) 

  สื่อโฆษณามีความหลากหลาย มีช่องทางโทรทัศน์กว่า 100 ช่อง มีสื่อโฆษณาออนไลน์ สื่อ
โฆษณานอกสถานที ่เป็นยุคเฟ่ืองฟูของสื่อโฆษณา ลกูคา้สมยัก่อนจะเชื่อโฆษณา แต่ปัจจุบนัลกูคา้รอบรู้
ขึน้จากเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ลูกค้ามาจากคนในบรษิัทโฆษณา (เดมิ) ท าให้บรษิัทโฆษณาต้องปรบัตวั
มากในการทีจ่ะคดิงานโฆษณา การท างานโฆษณาทีท่ าใหล้กูคา้เกดิความเชื่อมัน่  

  ส าหรบัการคดิงานโฆษณาวนันี้ ไม่เหมอืนในอดตีทีเ่ริม่จากไอเดยีใหญ่และใช้ความคดินัน้ไปใน
ทุกสื่อโฆษณา วนันี้ไม่ได้เป็นแบบนัน้งานสร้างสรรค์จะมลีกัษณะแตกต่างกนัตามคุณลกัษณะของสื่อ
โฆษณา การพฒันาของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็นัน้ วนันี้ เหลอืแค่ “ความคดิสรา้งสรรค์” ทีเ่ทคโนโลยพีฒันา
ไปไม่ถงึ คนในวงการโฆษณาจงึไดเ้ปรยีบเพราะเป็นทีร่วมของกลุ่มคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคท์ีว่งการอื่น
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ยงัมอียู่น้อย วนันี้ไม่มโีฆษณาที่คนพูดถงึ ไม่มงีานโฆษณาทีท่ าให้เกดิกระแสเพราะการคดิงานแตกต่าง
จากเมื่อก่อน ผูบ้รโิภคเองกเ็ปลีย่นไปตามเทคโนโลยทีีก่า้วหน้าขึน้ บรษิทัโฆษณามีขนาดเลก็ลง จากเดมิ
บรษิัทโฆษณาขนาดใหญ่ ลูกค้าผู้ว่าจา้งก็เปลี่ยนไปสามารถเปลี่ยนการว่าจา้งไปได้เรื่อยๆ การท างาน
โฆษณาวนันี้ต้องสูก้บัความตอ้งการของลูกคา้ สูก้บัการวางแผนคดิอะไรใหม่ๆ  สูก้บัการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บรโิภค ที่ส าคญัผู้สรา้งสรรค์งานหรอื ผู้วางแผนสื่อโฆษณาต้องเขา้ใจและรูจ้กัความต้องการที่แท้จรงิ
ของผูบ้รโิภคใหม้ากทีสุ่ด 

ในอดีตนั ้น Davis (กรมวิชาการ. 2544:6-7;อ้างอิงจาก Davis. 1973) ได้รวบรวมแนวคิด
เกี่ยวกบัความคดิสรา้งสรรค์กล่าวสรุปไวว้่า ความคดิสรา้งสรรค์เป็นสิง่ทีม่นุษยม์ตีดิตวัมาตัง้แต่เกดิ ผู้ที่
สามารถน าความคดิสรา้งสรรค์ออกมาใช้ได้คอืผู้ที่มสีจัการแห่งตน คอืรูจ้กัตนเอง พอใจตนเอง และใช้
ตนเองเต็มตามศกัยภาพของตนมนุษยจ์ะสามารถแสดงความคดิสรา้งสรรค์ของตนเองมาไดอ้ย่างเต็มที่  
ตรงนี้จะแตกต่างจากมุมมองของคนท างานโฆษณาที่มองว่า “ความคดิสรา้งสรรค์” นัน้เกดิจากการไฝ่รู ้
รกัทีจ่ะเรยีนรู ้การตัง้ค าถาม ความสนใจในการท างานจะท าใหค้นท างานมคีวามคดิสรา้งสรรคไ์ด้ 

  ภาพรวมของการโฆษณาในอดตีจะมกีารคดิงานแบบที่ มานิต รตันสุวรรณ (2531:415-416) ได้
กล่าวว่า แนวความคดิหรอืสิง่ที่เราจะพูดกบัผูซ้ื้อนี้ เป็นสิง่ทีเ่ราจะต้องคน้หาใหไ้ด ้และน าไปขยายความ
หรอืถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวคิดที่ดีนัน้จะต้องมีแนวคิดเดียว โดดเดี่ยว ชัดเจน และเป็น
เอกลกัษณ์ทีเ่หมาะสมกบัสนิคา้นัน้  
 เช่นเดียวกับที่ ธีรพันธ์ โล่ทองค า (2545) กล่าวว่า การสื่อสารที่ดีนัน้ ต้องบรรลุการท างาน
ร่วมกัน (Achieve Synergy) หมายความว่า ทุกรูปแบบของการสื่อสารการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณา การส่งเสรมิการขาย การสื่อสาร ณ จุดขาย การจดักจิกรรมพเิศษ หรอื รปูแบบใดก็ตามต้องมี
เนื้อหา สญัลกัษณ์และแนวคดิเหมอืนกนั เพยีงแนวคดิเดยีว รอ้ยรวมองคป์ระกอบต่างๆ ใหไ้ปในทศิทาง
เดยีวกนัเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการสรา้งภาพลกัษณ์ที่แขง็แกร่งและความเป็นหนึ่งเดยีวของตราสนิค้า  
จะเห็นว่าจากที่กล่าวมา การสื่อสารในวนันี้ไม่ได้มลีกัษณะนี้อกีต่อไป ทุกอย่างสามารถปรบัแนวคดิได้
หลากหลาย ไม่จ าเป็นต้องสอดคลอ้งกนั ในแต่ละเครื่องมอื ในแต่ละสื่อสามารถพูดในแนวทางทีต่่างกนั
ได้เพราะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัไป มคีวามเฉพาะกลุ่มมากขึน้นัน่เอง แต่วนันี้แนวคดิเดยีวไม่
สามารถน ามาใช้กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคได้อีกแล้ว ผู้บ รโิภคสามารถเปิดรบัสื่อ
โฆษณาได้หลากหลายช่องทางและเลอืกที่จะเปิดรบัในบรบิทที่แตกต่างกัน การสื่อสารแนวคิดเดียว
อาจจะท าใหผู้บ้รโิภค “พลาด” หรอื “เขา้ใจผดิ” ต่อสารโฆษณาทีส่นิคา้นัน้ส่งมาได ้

 
3.กำรปรบัตวัของ “บคุลำกรในสำยงำน (โฆษณำ)” เพ่ือเข้ำสู่กำรปฏิวติัอตุสำหกรรม 4.0 
 บุคลากรในสายงานดา้นความคดิสรา้งสรรคก์ารโฆษณา ต้องมคีวามรอบรู ้ รูเ้ร ื่องคน พฤตกิรรม
ของคน รูเ้รือ่งความแตกต่างของสื่อโฆษณาชนิดต่างๆ การคดิงานโฆษณาตอ้งปรบัตวัตามสื่อโฆษณาที่
มรีูปแบบที่เปลี่ยนไป บุคลากรในสายงานโฆษณาต้องเก่งและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยกีารสื่อสาร
พื้นฐาน มคีวามคดิสรา้งสรรค์ งานโฆษณามเีวลาหยุดผู้บรโิภคใหส้นใจน้อยลงกว่าในอดตี ถ้าผูบ้รโิภค
ไม่ชอบสิง่ทีน่กัโฆษณาน าเสนอหรอืเนื้อหาไม่น่าสนใจเขาปิดรบัขอ้มลู (สนิคา้) ทนัท ีดว้ยเหตุนี้ความคดิ
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สร้างสรรค์ จงึส าคญัไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดของโฆษณา นอกจากนัน้บุคลากรในสายงานด้านการ
โฆษณาต้องมคีวามรวดเรว็ ทุกอย่างท างานตดิต่อสื่อสารกนัตลอดเวลา 24 ชัว่โมง การท างานด้านสื่อ
โฆษณาดัง้เดมิ (ออฟไลน์) มกีระบวนการท างานที่ไม่ซบัซ้อนเพราะมรีปูแบบการท างานที่แน่นอน การ
ท างานในสื่อโฆษณาใหม่ (ออนไลน์) ยากกว่านัน้ สื่อโฆษณาออนไลน์มรีายละเอยีดทีม่ากกว่าสื่อโฆษณา
อื่น คนท างานต้องปรบัตวัเรว็มากเพราะสื่อโฆษณาออนไลน์มรีายละเอยีดเยอะมาก และเปลีย่นไปตาม
พฤตกิรรมของคน 
            คนท างานดา้นสื่อโฆษณาจะพบว่าการท างานมคีวามยากขึน้ เพราะสื่อโฆษณาเปลีย่นแปลงไป
มากโดยเฉพาะในช่วงเวลาห้าปีนี้ จะแตกต่างจากการท างานในอดตีที่สื่อโฆษณา มลีกัษณะเหมอืนที ่
เสถียร  เชยประดับ (2537) กล่าวถึง การเลือกสื่อโฆษณาว่า การโฆษณาชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะประสบ
ผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวน้ัน้กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ส่วนใหญ่จะต้องมโีอกาสไดพ้บ
เหน็ อ่าน ฟัง หรอืดูโฆษณาชิน้นัน้ไม่ว่าจากสื่อการโฆษณาประเภทใดกต็าม ผู้โฆษณาอาจวางแผนโดย
ใช้สื่อโฆษณาเพียงประเภทเดียว หรอื หลายๆ ประเภท ร่วมกันก็ได้  การใช้สื่อการโฆษณาหลายๆ 
ประเภทร่วมกนันัน้โดยทัว่ไปแล้ว จะเลอืกใช้สื่อประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นสื่อหลกั และสื่อประเภทอื่น
เป็นสื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรบัการโฆษณา กจ็ะทุ่มให้กบัสื่อหลกัมากเป็นพเิศษ ส าหรบัในประเทศ
ไทยนิยมใช้โทรทศัน์เป็นสื่อหลกัโดยมหีนังสื่อพมิพ์ นิตยสาร วทิยุ โรงภาพยนตร ์ป้ายโฆษณาเป็นสื่อ
สนบัสนุน ทัง้นี้ตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมหลายๆ ดา้นว่า ควรใชส้ื่อใดเป็นสื่อหลกั 
 วนันี้ คนท างานในส่วนของสื่อโฆษณาพบว่า ไม่มสีื่อโฆษณาหลกัและสื่อโฆษณาเสรมิอกีต่อไป
สื่อโฆษณาถูกผนัแปรไปตามพฤตกิรรมของผู้บรโิภค สื่อออนไลน์อาจกลายเป็นสื่อที่ เขา้ถงึคนรุ่นใหม่ที่
ใช้สมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งในชวีติพวกเขา แน่นอนย่อมไม่ได้เปิดรบัสื่อโฆษณาจากที่อื่นเลย แต่ไม่
จ าเป็นว่าจะมองขา้มสื่อโฆษณาอื่นไปเพราะยงัมกีลุ่มผู้สูงอายุที่นับวนัมจี านวนมากขึน้ที่ยงัเปิดรบัสื่อ
โฆษณาดัง้เดมิอยู่เช่นกนั การวางแผนสื่อโฆษณาต้องเน้นที่การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีถู่กต้องและความ
รวดเรว็ ปรบัเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทนักบัสถานการณ์และความต้องการของผู้บรโิภคที่
เปลีย่นไปตลอดเวลา คนท างานโฆษณาในทุกๆ ส่วนจงึตอ้งมคีวามรวดเรว็มาก 
   
4.กระบวนกำรท ำงำน รปูแบบกำรท ำงำนในสำยงำน (โฆษณำ)  
 สื่อโฆษณาดัง้เดมิ (ออฟไลน์) มฐีานขอ้มลูกลางทีถู่กอา้งองิ การท างานเริม่จากขอ้มลูตรงนัน้ สื่อ
โฆษณาออนไลน์มสีมาคมมเีดยีดจิทิลั เพื่อใหข้อ้มลูเป็นมาตรฐานทีใ่ชใ้นการอ้างองิ กระบวนการท างาน
ด้านสื่อโฆษณาแบ่งเป็น การซื้อ (Buyer) ท าหน้าที่ตัง้แต่การซื้อถงึการมอนิเตอร์ (Monitor) อกีหน้าที ่
คอื การวางแผน (Planner) ใชก้ารวเิคราะห์ กระบวนการทัง้หมดต้องเรว็มาก ปรบั แก้ไขไดต้ลอด สิง่ที่
ท าใหเ้กดิความแตกต่าง ลูกคา้ผูว้่าจา้งทีม่คีวามรูด้า้นการโฆษณา มากขึน้และผูบ้รโิภคเองทีม่พีฤตกิรรม
การเปิดรบัสื่อโฆษณาเปลี่ยนไปตรงนี้จะสอดคล้องกบั ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2537:197) ได้กล่าวถึง กล
ยุทธ์ด้านสื่อโฆษณาว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ประการคอื 1) การก าหนดลกัษณะของ
ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเป้าหมายทีท่ าการรบัขา่วสาร 2) การก าหนดลกัษณะของสื่อทีจ่ะใชส้่งขา่วสารการโฆษณา 
ปัจจยัทีต่้องพจิารณาในการเลอืกสื่อโฆษณา ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการโฆษณา สนิค้า กลุ่มเป้าหมาย 
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งบประมาณ อตัราค่าโฆษณา คู่แขง่ โดยเน้นที ่คุณลกัษณะของสื่อ ผูว้างแผนสื่อจ าเป็นตอ้งรูจ้กัสื่อแต่ละ
ชนิดว่ามอีทิธพิลต่อผูร้บัสารอยา่งไร น่าเชื่อถอืแค่ไหน ซึง่คุณลกัษณะของสื่อแต่ละประเภทอาจพจิารณา
ไดจ้ากความครอบคลุม (coverage) จ านวนการเขา้ถงึ (reach) ความประทบัใจ (impact) ราคา เป็นตน้ 
 จากค ากล่าวที่ยกมา จะเห็นว่าสอดคล้องกบักระบวนการท างานด้านการวางแผนและซื้อสื่อใน
ปัจจุบนั แต่มคีวามแตกต่างกนัในรายละเอยีดของ “คุณลกัษณะของสื่อ” ที่ไม่เหมอืนเดมิ กล่าวคอื การ
เข้ามาของสื่อดิจทิัลหรอืสื่อโฆษณาออนไลน์ท าให้รายละเอียดตรงนี้จะมีความซับซ้อนกว่า ทัง้การ
ก าหนดกลยุทธแ์ละรปูแบบในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างออกไปมากจากในอดตีทีส่ ื่อโฆษณายงัไม่ได้
แบ่งเป็นสื่อออฟไลน์ (สื่อดัง้เดมิ) และสื่อออนไลน์ (สื่อดจิทิลั) ผู้บรโิภคมโีอกาสเลอืกที่จะเปิดรบัสื่อใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  และด้านความคิดสร้างสรรค์นัน้ มีการ
ผสมผสานน าสื่อดจิทิลัเขา้มาใช้ร่วมกบัสื่อดัง้เดมิ กลยุทธ์การสื่อสารเปลีย่นเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
ผูบ้รโิภคไมใ่ช่แค่ผูร้บัสารฝ่ายเดยีวเหมอืนเมือ่ก่อน แต่สามารถแสดงความคิดเหน็ไดด้ว้ยและการคดิงาน
เปลีย่นไปตามเนื้อหาและสื่อโฆษณาทีเ่ปลีย่นไป 
   

 5. แนวคิด หรือ กลยทุธก์ำรส่ือสำรกบั “ผูบ้ริโภคเป้ำหมำย” มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงไร   
 “ต้องเป็นนักเล่าเรื่อง” การสื่อสารกบัผูบ้รโิภค สมารท์โฟนเป็นช่องทางส าคญัที่สุดในการเขา้ถงึ
ผู้บรโิภคยุคใหม่ แมส้ื่อโฆษณาจะเปลี่ยนไป แต่หลกัการของการโฆษณายงัคงเหมอืนเดมิ ฉะนัน้ การ
สื่อสารกบัผู้บรโิภค ต้องรูว้่าเขาคดิอะไรอยู่ข้างใน ( Insight) คอื หวัใจส าคญัของกลยุทธ์ในการสื่อสาร 
และส าหรบัการวางแผนด้านสื่อโฆษณา กลยุทธ์ยงัเหมอืนเดิม (ความถี่และการเข้าถึง) แต่วิธีอาจ
ซบัซ้อนขึน้บา้งตามรปูแบบสื่อโฆษณาที่เปลีย่นแปลงไป ทุกอย่างขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ขอ้ดคีอื 
การเจาะเฉพาะกลุ่มไดแ้คบขึน้โฟกสัหรอืเลอืกความชอบของผูบ้รโิภคไดง้่ายขึน้ การสื่อสารกบัผูบ้รโิภค
ต้อง “Real Time” สื่อสารแข่งกบัเวลา ขอ้เสยีคอื การสื่อสารอาจต้องเจอกบัผลกระทบดา้นลบที่เกดิขึน้
จากการรอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคผ่านสื่อออนไลน์ไดต้ลอดเวลา 
 ตรงน้ี สอดคลอ้งและใกลเ้คยีงกบัการสื่อสารกบัผูบ้รโิภคในอดตีที ่เสร ีวงษ์มณฑา (2540:81-91) 
ได้กล่าวว่า ในการก าหนดกลยุทธ์การโฆษณาจ าเป็นต้องหาค าตอบว่า ใครคอืกลุ่มเป้าหมาย (Who is 
the target group?) ค าตอบของค าถามนี้คือ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target group) แม้ว่าในการ
วางแผนการตลาดจะมกีลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจนซึ่งเป็นเป้าหมายทางการตลาดอยู่แล้ว ในการโฆษณา
จะต้องทราบว่าจะสื่อสารกบัใครที่เป็นผูร้บัข่าวสารนัน้ และตรงกบัที ่George E. Belch และ Michael A. 
Belch (1995) กล่าวไวว้่า กลยุทธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา หมายถงึขัน้ตอนที่มคีุณภาพโดยบุคคลซึ่ง
สามารถสรา้งความแปลกใหม่ การสรา้งผลงานใหม่และปรบัปรุงให้ดขีึน้ ผลงานเกดิจากความรู ้เหตุผล 
จนิตนาการ และการสรา้งใหเ้กดิความรูส้กึทีจ่ะสามารถเหน็ความแตกต่างระหว่างความคดิและสิง่ของ  
 ส าหรบัในประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั คอื การสื่อสารกบัผูบ้รโิภคยุคใหม ่ผูส้รา้งสรรค์ตอ้งเป็น “นกัเล่า
เรือ่งทีเ่ก่ง” ซึง่ต่างจากในอดตีทีเ่สร ีวงษ์มณฑา (2540:81-91) ไดก้ล่าวว่า กลยทุธก์ารโฆษณา คอื ใชจุ้ด
ขายอะไร (What is the selling point?) จุดขายทัง้ด้านจติวิทยา และกายภาพ ประกอบด้วย จุดเด่น 
(Feature) และผลประโยชน์ (Benefit) ของสนิคา้ ในการโฆษณาตอ้งมุง่ขายผลประโยชน์ของสนิคา้ใหก้บั
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กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ขายจุดเด่นของสนิค้าเพราะจุดเด่นของสนิค้ามไีว้เพื่อสนับสนุนจุดขายให้น่าเชื่อถอื  
ตอนนี้การสื่อสารในปัจจุบนัต้องน าเรื่องราวของสนิค้ามาเล่า แลว้ตามมาทีจุ่ดเด่นหรอืจุดแขง็ของสนิค้า 
การเล่าเรือ่งทีด่จีะท าใหผู้บ้รโิภคจดจ าและสนใจมากกว่าการน าเสนอในส่วนอื่นๆ 
 นอกจากนัน้ในงานวจิยัของ พชิญา นิวติานนท์ (2558) เรื่องแนวทางการคดิสรา้งสรรคโ์ฆษณา
ในสื่อดิจิทัล (Guidelines on Advertising Execution in Digital Media) กล่าวว่า การสื่อสารก้าวสู่สื่อ
ดิจทิัลท าให้นักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจทิลัต้องปรบัตัวให้เข้ากับยุคสื่อที่เปลี่ยนแปลง  วธิีการคิด
สร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลมีที่มาของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ทางการสื่อสารและ
ประสบการณ์ โดยให้ความส าคญัไปที่กลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์ ขัน้ตอนการคิดสร้างสรรค์แบ่ง
ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การทราบขอ้มลูพื้นฐาน การคดิแนวคดิหลกั การออกเทคนิคความคดิควบคู่
ไปกบัรูปแบบการน าเสนอ และการสะท้อนความคดิ อีกทัง้วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของนัก
สร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจทิัลพบว่า ปัจจยัทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบาย และด้าน
เทคโนโลย ีเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องนกัสรา้งสรรคโ์ฆษณาในสื่อดจิทิลั 

 ตรงนี้ จะมแีนวโน้มว่าการคดิงานหรอืการก าหนดแนวคดิในการสรา้งสรรค์งานโฆษณา รวมถงึ
รปูแบบการวางแผนสื่อโฆษณาจะมแีนวทางที่หลากหลายและอาจไม่ได้มกีฏที่ตายตวั 1 2 3 อีกต่อไป
และจะมกีารเปลี่ยนแปลงรุปแบบนี้ไปเรื่อยๆ ตามเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ นักโฆษณา
จ าเป็นตอ้งปรบัตวัวธิกีารก าหนดแนวคดิทีแ่ตกต่างออกไปจากเดมิ 
 
6.กำรปฏิวติัอตุสำหกรรม 4.0 สร้ำงผลกระทบด้ำนใด 
 การปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 ในวงการโฆษณาเปรยีบเหมอืนคลื่นขนาดใหญ่ (ซนึาม)ิ ทีก่วาดคน
โฆษณารุ่นเก่าตกไป เป็นยุคของคนโฆษณารุ่นใหม่ ส าหรบัคนท างานด้านสื่อโฆษณา นัน้ ได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 คอื พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามความ
ทนัสมยัของเทคโนโลย ีวนันี้คนดูโทรทศัน์น้อยลง อ่านหนังสอืและสื่อสิง่พมิพน้์อยลง ไม่เปิดรบัฟังขอ้มลู
จากสื่อโฆษณาดัง้เดมิเลย แม้กระทัง่คนท างานโฆษณาด้านสื่อก็มพีฤติกรรมที่ติดกบัสื่อออนไลน์ตาม
กระแสเช่นเดยีวกนั 
 สอดคล้องกบัในบทความ “สื่อโฆษณาสมยัใหม่” (นิตยสาร Positioning, 2006) กล่าวว่า ตัง้แต่ 
ฟุตบาท ป้ายรถเมล์ บันไดรถไฟฟ้า ไปจนถึงอาคารสุดหรูหรอืจะเหินฟ้าไปกับเครื่องบิน ก็สามารถ
แปรเปลี่ยนเป็น “สื่อโฆษณา” ที่สร้างทางเลือกใหม่ให้กับสินค้าและโฆษณาที่ต้องการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างเหน็ผล สื่อทางเลอืกเหล่านี้ กลายเป็นเครื่องมอืการตลาดทีส่รา้งบุคลกิใหก้บัแบรนด ์
และการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ขอใหม้ไีอเดยี ท าเล กลยทุธก์ารตลาดทีเ่หมาะสมกเ็ป็นพอ ในโลกออนไลน์ 
“เว็บบล็อก“ ชุมชนออนไลน์ ที่สามารถปลุกกระแสความสนใจร่วมกัน เปลี่ยนผู้ซื้อมาเป็นผู้ขาย ยิ่ง
เศรษฐกจิตกต ่ามากเพยีงใด New Media กย็ิง่เป็นตวัเลอืกทีม่บีทบาทมากขึน้เท่านัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
เมื่อนักการตลาดหว่านเม็ดเงนิ ให้มี “ความคุ้มค่า” มากที่สุด ต้องการเห็น “ผลส าเร็จ” ที่เข้าถึงตัว
กลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งร้อน “สื่อโฆษณายุคใหม่” จงึเป็นทางเลือกที่ก าลงัเข้ามา “เติมเต็ม” กลยุทธ์
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การตลาดอย่างมสีสีนั และน่าสนใจมากยิง่ขึ้น ภารกิจนี้ ส่งผลให้บรรดานักบรหิารสื่อยุคใหม่ต้องหนั
กลบัมา “มองและใหค้วามส าคญั” สื่อโฆษณายคุใหมท่ัง้ในแง ่Innovative และ Creative มากยิง่ขึน้ 
 การปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 คอื การเปลีย่นแปลงทีท่า้ทายมากในวงการโฆษณา ถา้มองดา้นบวก 
ท าให้ชวีติสะดวกขึน้มาก มองในแง่การเปลี่ยนแปลงก็ท้าทายให้คนท างานโฆษณาตื่นตวัตลอดเวลาไม่
หยุดนิ่ง ต้องศกึษาหาความรู ้อ่านและศกึษาทุกอย่างเพราะการท างานในวงการโฆษณาตอนนี้ต้อง 24 
ชัว่โมง ลูกค้าเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ไม่ใช่ท างานเชา้ถงึเยน็เหมอืนเมื่อก่อน มคีนทีย่อม
ยกธงและไม่สู้กบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยทีี่เข้ามาก็ต้องออกจากวงการโฆษณาไป เหลอืเพยีง
กลุ่มคนทีย่อมรบัการเปลีย่นแปลง ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้กก็ระทบกบัทุกสายงานและทุกอาชพีเหมอืนกนั 

ส าหรบัในประเดน็นี้จะสอดคล้องกบั พพิฒัน์ เพิม่ผนั (Editors and Reporters) กล่าวไว้ในงาน
เขยีน (2017) เรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 ยุคของอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเซน็เซอรแ์ละศูนยข์อ้มลูเป็นหลกั ไว้
ดงันี้ จุดเด่นของยุคการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 คอื การทีร่ะบบอตัโนมตัสิามารถเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงัคมเครอืข่ายผ่านอินเทอรเ์น็ต จงึสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารถึงกันหมด รวมทัง้สามารถใช้
ทรพัยากรบางส่วนร่วมกนัได้ตลอดเวลา หมายถงึ โลกของการสื่อสารจะถูกเชื่อมต่อกนัตลอดเวลา เชื่อ
จากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่ง ท าให้รปูแบบการท างานและวถิชีวีติของผู้คนในสงัคมไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป
ทัง้การใช้ชวีติและการท างาน และจากงานเขยีนบทความในเวบ็ไซต์ Bangkokbiznews.com กล่าวถึง 
การปฏวิตัิอุตสาหกรรมไว้น่าสนใจ คอื การน าเทคโนโลยดีจิทิลัและอนิเทอรเ์น็ตมาใช้ จุดเด่นที่ส าคญั
อย่างหนึ่งก็คือสามารถเชื่อมความต้องการของผู้บรโิภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้
โดยตรง จะเหน็ว่าการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 จะสรา้งผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงสู่สงัคมโลกและ
สงัคมไทยในทุกมติ ิกล่าวคอื การใชช้วีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความสะดวกสบายทีไ่ดร้บั ความเป็นส่วนตวั
ทีม่มีากขึน้ การสื่อสารระหว่างบุคคลจะไปอยู่ในโลกออนไลน์ทัง้หมด แน่นอนที่สุดตรงนี้ รวมถงึที่ส่งผล
กระทบถงึรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย คนท างานในอุตสาหกรรมการโฆษณาจะพบว่าใน
รอบห้าปีนี้ มกีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย การท างาน 24 ชัว่โมง การต้องคดิและศึกษาสิง่ต่างๆ 
รอบตวัมากขึน้ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีไ่มเ่หมอืนเดมิไมว่่าจะเป็นการคดิ การเปิดรบัสื่อ ฯลฯ  

 
7.บทสรปุภำพรวมของอตุสำหกรรมกำรโฆษณำใน “อนำคตอนัใกล้”  

  ในอนาคตอาจไม่มบีรษิัทโฆษณาขนาดใหญ่ เหลือเพียงบรษิัทโฆษณาขนาดเล็ก ที่มีความ
ช านาญเฉพาะทาง วนันี้ ดจิทิลัเขา้มาครองหมดทุกองค์ประกอบของการโฆษณา การตดิต่อสื่อสาร การ
ท างาน การคดิและสรา้งสรรคง์าน การตดิต่อกบัลกูคา้ จะอยู่ในวงจรของโลกดจิทิลัทัง้หมด ลกูคา้ผูว้่าจา้ง
เองกต็อ้งคดิการใชเ้งนิอยา่งคุม้ค่า งบกอ้นใหญ่ทีม่าลงในโฆษณาไมน่่าจะมอีกีแลว้  

  วนันี้โฆษณามใีครก็ไม่รู้ (ไอดอล ยูทูปเปอร์) มาเล่าเรื่องมาบอกว่าสินค้านัน้ดีหรอืไม่ดี ด้วย
ถอ้ยค าภาษาเฉพาะตวั บางครัง้เป็นขอ้ความทีห่ยาบคาย หรอื การแต่งตวัทีไ่มเ่หมาะสม มโีปรดกัชัน่การ
ผลติทีง่า่ยมาก และคนกเ็ชื่อตรงนัน้มากกว่าการโฆษณาไปแลว้ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 414-415) ได้กล่าวถงึ กลยุทธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณาที่สอดคลอ้ง
กบัประเดน็นี้ว่า การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) ยดึหลกัปรชัญาที่ว่า มนุษยย์่อมสนใจมนุษยด์้วยกนัเอง 
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เมื่อเป็นเช่นนี้ จงึท าใหผู้ท้ าโฆษณาต้องหาบุคคลทีน่่าสนใจมาเป็นผูน้ าเสนอ (Presenter) สนิคา้ดงักล่าว 
เพื่อมาสรา้งความสวยงาม ความน่าสนใจใหผู้บ้รโิภคหนัมาสนใจและพจิารณางานโฆษณา แต่ผูน้ าเสนอ
นัน้มอียู่หลายรปูแบบ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคท์างการโฆษณา จากประเดน็นี้ ส่วนใหญ่ผูน้ าเสนอใน
งานโฆษณาในอดตีมกัเป็น ดารา บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ผูป้ระสบความส าเรจ็ทีผ่่านการคดัเลอืกจากเจา้ของ
สนิค้าและบรษิัทโฆษณาเป็นอย่างด ีแต่ความแตกต่างในปัจจุบนัคอื “ใครก็ได้” ที่เป็นที่จดจ าในใจของ
ผูบ้รโิภค มสีนิค้าจ านวนมาก ยอมที่จะเปลีย่นภาพลกัษณ์ของสนิค้าและเลอืกคนน าเสนองานที่ขดัแยง้
กบัสนิคา้ แต่เป็นทีจ่ดจ าของผูบ้รโิภคทีม่คีนตดิตามในสื่อออนไลน์มากเท่านัน้ 

  การเรยีนในสาขาวิชาการโฆษณาอาจไม่จ าเป็น มีนักโฆษณาจบอักษรศาสตร์ จบบัญชี จบ
นิตศิาสตรม์าท างานด้านความคดิสรา้งสรรค์เป็นเรื่องปรกติ การมาสมคัรท างานในวงการโฆษณา จะไม่
ยืน่ผลงานทีส่รา้งขึน้มาสมคัร ต้องมาพรอ้มงานจรงิ และส าหรบัการท างาน ทุกคนสามารถท างานทีไ่หนก็
ได ้สื่อสารไดต้ลอดเวลา ไมย่ดึตดิดว้ยสถานที ่แต่เวลามงีานมเีรือ่งด่วนตอ้งตามได ้ตอ้งส่งงานได้เสมอ 
 วนันี้  วงการโฆษณาเป็นยุคของบรษิัทโฆษณาเฉพาะทาง มีบรษิัทโฆษณาที่รบังานเฉพาะ
โฆษณาสนิคา้ผูห้ญงิ สนิคา้เดก็มพีนักงานไม่กี่คนกท็ าไดห้มดทุกอยา่ง “การปฏวิตัอุิตสาหกรรม” ทุกครัง้
จะมอีาชพีทีห่ายไปและอาชพีทีเ่กดิขึน้มาใหม่ คนทีท่ างานโฆษณากต็อ้งปรบัตวัไปกบัการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้นัน้ วนัน้ี กล่าวไดว้่าการโฆษณาผ่านจดุสงูสุดมาแลว้ (เมื่อ 20-30 ปีทีแ่ลว้) และคงไมต่กลงไปและ
ไม่ขึน้ไปสูงกว่านี้แลว้ ในอนาคตองคก์รด้านการโฆษณาจะมขีนาดเลก็ลงเรื่อยๆ และเฉพาะทางมากขึน้ 
ซึง่สิง่ทีจ่ะท าใหอุ้ตสาหกรรมการโฆษณาอยูไ่ดใ้นอนาคตคอื ค าว่า คุณภาพในการท างานเท่านัน้ 
 สอดคลอ้งกบัที ่รชัฎา อสสินธสิกุลและอ้อยอุมา รุง่เรอืง (http://www.bizexcenter.com/บทความ
ทางธุรกจิ/เจเนอเรชัน่วาย_การท าการตลาดแต่ละเจเนอเรชัน่) สิง่ที่เจนเนอเรชัน่อื่นไม่ค่อยชื่นชอบเจน
เนอเรชัน่วาย มกัเป็นเรื่องบุคลกิภาพ การแสดงออก แต่จะยอมรบัในเรื่องความสามารถดา้นเทคโนโลย ี
โดยเฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต นอกจากนี้ ลกัษณะนิสยัและการแสดงออกของ
เจนเนอเรชัน่วายยงัมลีกัษณะเป็นพวก Hip-Hop ต้องการทราบเหตุผลว่า “ท าไม” ต้องท าเช่นนัน้ มี
วฒันธรรมเป็นแบบสากลมากกว่ารุ่นอื่น ตดิเกม เชื่อมัน่ในตนเองสูง บา้งก็ถูกมองว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจ
ตนเอง เหน็แก่ตวั เป็นพวกชอบสรา้งปัญหาการสนใจเทคโนโลยอีย่างมาก ท าใหเ้จนเนอเรชัน่วายกลาย
คนที ่“ฉลาด” และเป็นผูค้อยแก้ปัญหา เพราะพวกเขาทราบว่าจะคน้หาขอ้มูลไดจ้ากทีใ่ด เวลาไหน และ
ท าไดอ้ยา่งรวดเรว็ เจเนอเรชัน่วายจะมคีวามสามารถในการท างานหลายดา้นทีเ่กีย่วกบัการตดิต่อสื่อสาร 
และสื่อหลายประเภท และยงัสามารถท างานหลายๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดยีวกนั 
 กล่าวคือ ในยุคข้างหน้ากลุ่มคนที่จะมีอิทธิพลสูงสุดต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมและระบบ
เศรษฐกจิ สงัคมทัง้หมดคอื กลุ่มคนเจเอนเรชัน่วายที่มลีกัษณะดงักล่าวขา้งต้น แน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้
เริม่เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมการโฆษณาและมผีลท าให้กระบวนการท างาน รูปแบบการท างาน
ทัง้หมดเปลีย่นไปจากเดมิอยา่งสิน้เชงิ 
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ข้อเสนอแนะ  
          การวิจัยเรื่อง “การโฆษณากับการปรับตัวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ที่  4.0” มี
ขอ้เสนอแนะแบ่งเป็น 2 ประเดน็ไดด้งันี้ 
 
1.ข้อเสนอแนะส ำหรบัผูส้นใจกำรโฆษณำ  
 1.1 ผู้ที่สนใจเรยีนด้านการโฆษณา วันนี้  ถึงแม้โฆษณาอาจเปลี่ยนแปลงไปและไม่ได้ทรง
อิทธพิลเหมอืนในอดตีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า อาชีพนักโฆษณายงัเป็นอีกหนึ่งอาชพีที่มคีวามจ าเป็น มี
ความส าคญั เพราะสนิคา้และบรกิารทุกชนิดยงัมคีวามจ าเป็นต้องใชก้ารโฆษณาเพื่อเป็นเครือ่งมอืสื่อสาร
กบักลุ่มเป้าหมาย เพียงแต่อาจเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารไปตามพฤติกรรมผู้บรโิภคและเทคโนโลยทีี่
เปลีย่นไป ฉะนัน้สิง่ทีผู่ส้นใจเรยีนในสาขาวชิาการโฆษณาควรม ีคอื ทกัษะการสื่อสารพืน้ฐาน เขา้ใจและ
ใชส้ื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นตอ้งรูล้กึในรายละเอยีดของสื่อออนไลน์ต่างๆ เทคนิคและวธิกีารคดิงานและการ
วางกลยุทธ์ ผู้สนใจด้านนี้ควรให้ความส าคญักับการเรยีนรู้จากสื่อโฆษณาดัง้เดิมด้วย เพราะถึ งแม้
ความส าคญัและบทบาทของสื่อลกัษณะนี้จะลดลงไป แต่ก็ยงัคงมคีวามส าคญัอยู่เพราะในทางโฆษณา
แลว้มกีลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลายไมจ่ ากดัเพยีงคนรุ่นใหม่เท่านัน้ ยงัมคีนในกลุ่มอื่นๆ ทีม่กีารเปิดรบัสื่อ
โฆษณาทีแ่ตกต่างกนัออกไป สุดทา้ยคุณสมบตัโิดยรวมของผูท้ีส่นใจเรยีนดา้นการโฆษณา ต้องมคีวาม
กระตอืรอืรน้ สนใจสิง่ต่างๆ รอบตวั เป็นนกัสงัเกต ตัง้ค าถาม อ่านมาก ฟังมาก ดูมากเพราะงานโฆษณา
ในอนาคตเป็นศาสตรท์ีต่อ้งใชค้วามช านาญในทุกทกัษะของการสื่อสาร 
  1.2 ผู้ท างานด้านการโฆษณา วนันี้การท างานด้านการโฆษณายงัเป็นอาชพีที่มคีวามท้าทาย
และมคีวามน่าสนใจอยู่และมภีาพลกัษณ์ที่ดเีนื่องจากเป็นหนึ่งในอาชพีที่เป็นด้านความคดิสรา้งสรรค ์
เพยีงแต่สภาพเศรษฐกจิท าใหก้ารโฆษณาไดร้บัผลกระทบทัว่โลกจากการปฏวิตัอุิตสาหกรรม ทีทุ่กอาชพี
ต่างไดร้บัผลกระทบทัว่ถงึกนัหมด การท างานในองคก์รโฆษณาวนันี้จงึเตม็ไปดว้ยความทา้ทายและการ
แข่งขนัอยู่ตลอดเวลา ท้าทายกบัการต่อสูก้บัความรูข้องลูกคา้ (ทีม่าจากคนในองคก์รโฆษณา) การต่อสู้
กบัเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมคนที่พลกิโฉมอุตสาหกรรมโฆษณาไป คนที่ท างานโฆษณาจงึต้องปรบัตวั 
ใช้เทคโนโลยใีห้เป็น ปรบัตวัยอมรบัการท างานรูปแบบใหม่ ด้วยการปรบักระบวนการท างานทัง้หมด 
และท าความเขา้ใจกบัลกูคา้ทีไ่มใ่ช่ลกูคา้แบบเดมิ 
2.ข้อเสนอแนะส ำหรบัผูส้นใจท ำวิจยัครัง้ต่อไป 
 2.1 ส าหรบัผู้สนใจศกึษางานวจิยัลกัษณะนี้สามารถท าได้ในหลายมติ ิเช่น อาจศกึษาในมุมของ
ผู้รบัสาร (ผู้บรโิภค) ว่า มคีวามคดิ ความเชื่อและทศันคติต่อการโฆษณาวนันี้อย่างไร หรอื ผู้บรโิภค
เปิดรบัในกลยุทธ์ความคดิสร้างสรรค์แบบใด เปิดรบัมทีศันคติต่อสื่อโฆษณาดัง้เดิม หรอื สื่อโฆษณา
ใหม่ๆ อย่างไร การศกึษาในมุมมองของผูบ้รโิภคนัน้น่าสนใจ เพราะจะท าให้ไดมุ้มมองใหม่ๆ ทีส่ามารถ
สื่อสารกบัผูบ้รโิภคยคุใหมไ่ดจ้รงิ  
 2.2 ส าหรบัผู้สนใจอาจท าการวิจยัเชิงคุณภาพในสายงานด้านอื่นของการโฆษณา เช่น การ
วางแผนกลยุทธ์ สื่อโฆษณา หรอื งานโฆษณาด้านความคดิสรา้งสรรคท์างดจิทิลั ก็จะท าใหท้ราบ และ
สามารถเปรยีบเทยีบกระบวนการท างานในมติต่ิางๆ ของการโฆษณาในรปูแบบใหมไ่ดล้ะเอยีดขึน้อกี. 
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บรษิทั........................................................................................... โทร. ................................................................................. 
 
1.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาในอดีต (10-20 ปีก่อน) ตามความคิดของท่าน 
*(เช่น ธุรกจิการโฆษณาเป็นอย่างไร / เศรษฐกจิ / สงัคม / เทคโนโลย ี/ ลกูคา้ผูว้่าจา้ง / ผูบ้รโิภค มผีลกระทบอย่างไร เป็นตน้)  
2.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาในปัจจบุนั ตามความคิดของท่าน 
*(เช่น ธุรกจิการโฆษณาเป็นอย่างไร / เศรษฐกจิ / สงัคม / เทคโนโลย ี/ ลกูคา้ผูว้่าจา้ง / ผูบ้รโิภค มผีลกระทบอย่างไร เป็นตน้) 
3.การปรบัตวัของ “บคุลากรในสายงานของท่าน” เพ่ือเข้าสู่การโฆษณาในยคุการปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0  

o เปรยีบเทยีบความแตกต่างในรปูแบบการท างานของบุคลากรในสายงานของทา่น (อดตีกบัปัจจุบนั) 
o คณุสมบตัเิฉพาะ หรอื บุคลกิภาพแบบใดทีบุ่คลากรในสายงานนัน้ควรม ี
o ทกัษะความสามารถทีค่วรม ี(เป็นพเิศษทีเ่หมาะสมกบัยคุ 4.0) 
o ทา่นคดิว่าภาพรวมของบุคลากรในสายงานโฆษณาทีท่ าอยู ่จะมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไรบา้งในอนาคต 

4.กระบวนการท างาน หรือ รปูแบบในการท างานในสายงาน (โฆษณา) ท่ีท่านท าอยู่มีการเปล่ียนแปลงอย่างไร
บา้ง? ในประเดน็ ดงัน้ี 

o เปรยีบเทยีบความแตกต่างของ “กระบวนการท างาน” ในสายงานของทา่น (อดตีกบัปัจจุบนั) 
o สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่าง หรอื เปลีย่นแปลงการท างานของทา่นคอื? (เชน่ คน เทคโนโลย ีกระแส ฯลฯ) 

5.แนวคิด/กลยทุธใ์นการส่ือสารกบั “ผู้บริโภคเป้าหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบา้ง? ในประเดน็ ดงัน้ี 
o แนวคดิ / กลยทุธ ์/ วธิทีีท่า่นใชใ้นการสือ่สารกบั “ผูบ้รโิภคเป้าหมาย” (อดตีกบัปัจจุบนั) 
o อะไรคอื Key ที่ส าคญัท าให้การสื่อสารของท่านในทุกระดบั (บุคลากรในองค์กร -ลูกค้าผู้ว่าจ้าง-ผู้บรโิภค

เป้าหมาย) ประสบความส าเรจ็ หรอื ลม้เหลว 
6.ในมมุมองของท่าน “การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0” สร้างผลกระทบด้านใดบา้งต่อท่าน เช่น วิถีชีวิต/ Lifestyle/ 
การท างาน/ อ่ืนๆ ฯลฯ 
7.*บทสรปุภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล้” ตามความคิดของท่าน 
*(เช่น ธุรกจิโฆษณาเป็นอย่างไร / ลกูคา้ผูว้่าจา้ง / ผูบ้รโิภค รวมถงึการศกึษาในคณะวชิาดา้นนิเทศศาสตรจ์ะเป็นอย่างไร เป็นตน้)  
 

***ขอขอบคุณเป็นอย่างสงูทีท่่านใหค้วามร่วมมอืและกรุณาสละเวลาตอบค าถาม*** 
ค าตอบทัง้หมดจะน าไปใชเ้พื่องานทางวชิาการและเพื่อประโยชน์ในการเรยีนการสอนในสายวชิาการโฆษณาเท่านัน้ 

 
ผศ.กาลญั วรพทิยุต คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โทร.081-308-4168  e-mail : kalan007@hotmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วีรชน วีรวรวิทย ์  
ผูก่้อตัง้และผูอ้ านวยการฝ่ายสร้างสรรค ์ Well Done Bangkok 

สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2562 
 
ประเดน็ค าถาม 
1.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 
 ถา้พูดถงึอุตสาหกรรมโฆษณาในอดตีนะครบั มนัต้องเรยีกว่า เป็นยุคทีทุ่กอยา่งเริม่เขา้ทีเ่ขา้ทาง
มาก คอื จากทีไ่ม่มรีะบบทีช่ดัเจนในยุคแรกทีโ่ฆษณาเขา้มาในประเทศไทย คอื ประมาณ 40-50 ปีก่อน
เหมอืนทีเ่ราทราบๆกนัว่าคนในยุคนัน้ยงัเหน็โฆษณาเป็นสิง่ทีรู่จ้กั แต่ไม่มคีวามจ าเป็น พอยีส่บิปีสามสบิ
ปีที่แล้วโฆษณากม็กีารบรหิารจดัการ รปูแบบการท างาน ทัง้หมดนี้เกดิขึน้หลงัการจดัรปูร่างของวงการ
โฆษณาในประเทศไทย (บรษิทัต่างประเทศ) ในยุคประมาณ 70s ที่ท าให้เกดิเป็นเอเจนซี่ชัน้น าของโลก
เขา้มาในประเทศไทยมากขึน้ และมกีารท างานโฆษณาที่ท างานอย่างเป็นระบบชดัเจน ที่มนัส่งผลมาถงึ
ระบบการท างานของอุตสาหกรรมโฆษณาทีด่มีาจนถงึในปัจจุบนั ยกตวัอย่างนะครบั บรษิทัใหญ่ต่างชาติ
ทีเ่ขา้มา เช่น  บรษิทัหรอืเอเจนซี่อย่าง DDB Ogilvy Leo Burnett คอื ระบบมนัจะเป็นลกัษณะทีเ่ริม่ต้น
จาก ลูกค้า หรอื ผู้ว่าจา้ง เข้ามาบรฟีงานเอเจนซี่โฆษณาผ่านแผนก Account Service ซึ่งจะบรฟีงาน
ต่อไปยงัแผนก Creative เมื่อลูกคา้ซือ้งานของครเีอทฟี เอเจนซีก่็จะส่งต่องานให้กบับรษิทั Production 
เมื่อผลิตงานเสรจ็ก็จะส่งชิ้นงานให้บรษิัท Media กระจายไปยงัสื่อต่างๆ ซึ่งสื่อโฆษณาหลกัจะมแีค่ 
โทรทศัน์ สิง่พมิพ์ วทิยุ บลิบอรด์ เป็นลกัษณะ Mass Media ที่กระจายขอ้มูลการโฆษณาถงึคนจ านวน
มากๆ ระบบเมือ่ก่อนจะเป็นแบบนี้นะครบั 
 เรยีกได้ว่าเมื่อ 10-20 ปีก่อน เป็นยุคทองของงานโฆษณา ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันอยากจะเรยีน
สาขาวชิานี้ ดูไดจ้ากการเลอืกคณะวชิา การเลอืกล าดบัในการสอบเขา้มหาวทิยาลยั ทีส่ าคญัพอมบีรษิทั
โฆษณาจากต่างประเทศ (อเมรกิา ญี่ปุ่ น) มาเปิดในประเทศไทยด้วยรูปแบบของการท างาน การแต่ง
กาย การใชช้วีติทีท่นัสมยั ในขณะทีค่นในยุคนัน้คุน้เคยกบัการท างานแบบขา้ราชการใส่เครื่องแบบ หมอ
ใส่เสือ้ขาว การท างานทีท่ าเชา้เลกิเยน็เป็นระบบ แต่วงการโฆษณาไม่ใช่อย่างนัน้เป็นสงัคมทีแ่ปลก เป็น
อาชพีทีแ่ปลกของคนในยคุนัน้ การแต่งตวัมนัไมเ่หมอืนใคร ทีส่ าคญัมรีายไดส้งูมากถา้เทยีบกบัอาชพีอื่น 
 คนที่เรยีนจบดา้นการโฆษณาก็มเีป้าหมายจะไปอยู่ในองคก์ร หรอื บรษิทัใหญ่ขึน้เรื่อยๆ อยาก
ได้รางวลัในวงการโฆษณาเพื่อความก้าวหน้า เงนิเดอืนที่สูงขึน้ ทีเ่อ่ยไปเมื่อกี้ ใครเขา้ไปไดก้็เดนิตวัยดื
เลย เพราะมนัน้อยมากที่จะมโีอกาสนี้ ท างานก็ไต่เต้าไปอย่างช้าๆ ต าแหน่งสูงขึน้ อยู่กบับรษิัทเดมิๆ 
นานๆ จนกว่าจะมฝีีมอื ปีกกลา้มคีนเหน็มาจา้งไปอยูด่ว้ยเป็นแบบนี้เกอืบทุกคน 
 โฆษณาเป็นกระแสทีค่นเชื่อถอืมาก โฆษณามนัมพีลงัช่วยใหข้องขายไดจ้รงิๆ โฆษณาทีค่นพูด
ถงึ โฆษณาที่คนชอบคนที่ดูก็ไปซื้อของนัน้มาใช ้บางคนถงึกบัดูโฆษณาเพื่อความบนัเทงิอย่างหนึ่งไม่
ต่างจากละคร คนคดิโฆษณากส็นุกนะ คดิอะไรกม็อีสิระคนเชื่อ ลูกคา้เชื่อ ทัง้หมดมันเพราะสื่อโฆษณา
มนัมน้ีอย ความบันเทิงมนัมีน้อย คนก็อ่านหนังสือ ดูทีวี ฟังวิทยุ เดินห้างเดินซื้อของมนัก็เลยเอื้อ
ประโยชน์กบัการโฆษณาจรงิๆ ไมเ่หมอืนในปัจจบุนัทีค่วามบนัเทงิและคนมทีางเลอืกเยอะมากเหลอืเกนิ 



2.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในปัจจบุนั) 
 โห...การท างานวนันี้มนัเหนื่อยมากเลยครบั (หวัเราะ) เหมอืนต้องต่อสูก้บัอะไรหลายอย่างมาก 
(หวัเราะ) สูก้บัความตอ้งการของลูกคา้ทีไ่ม่มทีีส่ ิน้สุด เพราะเขาเริม่เขา้ใจในโฆษณาว่าจะตอ้งท าอะไรให้
เขาได้บ้าง เขาก็จะคดิว่าเขาจ่ายเงนิไปแล้วมนัต้องคุ้ม และยงัต้องสู้กบัการวางแผนคดิอะไรใหม่ๆ ให้
โดนใจลูกค้าที่รูเ้กอืบทุกอย่างของงานโฆษณาจากการที่โลกมนัมสีื่อออนไลน์ให้ตามขอ้มูล นี่ ยงัไม่นับ
การสู้กบัการสรา้งเนื้อหาใหม่ๆ ที่ส าคญัที่สุดสู้กบัการพยายามเขา้ใจ ท าความรูจ้กัผู้บรโิภคที่นับวนัยิง่
ยากขึ้นทุกท ีและสุดท้ายต้องสู้กบัทางเลอืกที่ผู้บรโิภคมมีากมาย แต่ทัง้หมดยงัไม่เท่ากบัการสู้กบัคน
ทัว่ไปที่ไม่ได้ท างานในสายงานนี้ (โฆษณา) แต่ก็มอีิทธิพลนะในการท าให้คนเชื่อในการขายของได้
มากกว่า เช่น ไอดอล (ต้นแบบ) ศลิปินหรอืดารา ในส่วนของสนิคา้เองกม็กีารแข่งขนักนัสูงมาก มสีนิคา้
ใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย บางสนิค้ามรีายละเอียดในการบอกเล่าที่ยากมาก บางสนิค้าก็ต้องช่วยในการ
สรา้งจดุขายขึน้มาใหม่ คนท างานโฆษณาต้องเจอสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลาย แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนบางคน
อาจได้ท าสนิค้าแบบเดยีวชนิดเดียวเป็นสบิๆ ปี เดีย๋วนี้ผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) จะเปลี่ยนไปใช้เอเยนซี่ตาม
ความพอใจ เช่น การว่าจา้งเราครัง้นี้คราวหน้ากอ็าจไม่จา้งกนัอกี (หวัเราะ) และบางทเีราเจอลูกคา้ทีเ่ขา
รูม้าก มาออกความเหน็มาท าตวัเป็นคนท างานเอเจนซี่อกีคน เราก็บอกตวัเองว่าคราวหน้าเราก็ไม่เอา
ลกูคา้แบบน้ีเหมอืนกนั (หวัเราะ) ทุกครัง้เวลาท างานมนัจงึเหมอืนการเริม่ใหมต่ลอดเลยนะ 
 
3.การปรบัตวัของ “บคุลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเข้าสู่การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 
 ส่วนตัวมองว่า การปฏิวตัิอุตสาหกรรมทุกครัง้มนัจะกระทบกับโฆษณาเสมอเลย ถ้าเราไล่
พจิารณาไปตัง้แต่ยุคแรกๆ มนัน ามาซึง่การเปลีย่นแปลง สื่อโฆษณาเปลีย่น วธิกีารคดิเปลีย่น การศกึษา
และเขา้ใจผูบ้รโิภคต้องเปลีย่น แต่คราวนี้มนักระทบมากเลยเพราะมนัเป็นการเปลีย่นแปลงที่พลกิทุกสิง่
ทุกอย่างจรงิๆ การปฏวิตัอุิตสาหกรรมทุกครัง้มนัจะมเีรือ่งของเศรษฐกจิเขา้มาเกีย่วขอ้งเป็นประเดน็หลกั
เสมอนะ เพราะเศรษฐกจิมนักค็อืร่มใบใหญ่ของการโฆษณา วนันี้มนัพดูถงึการปฏวิตัทิีใ่ชเ้ทคโนโลยเีป็น
ธงน าไปแล้ว ฉะนัน้ทุกอย่างจงึพูดคุยในภาษาเทคโนโลยเีป็นหลกั เทคโนโลยโีดยเฉพาะอินเทอรเ์น็ต 
เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บรโิภคไปโดยสิ้นเชิง เพราะผู้บรโิภคสามารถเข้าถึงข้อมูลจากความสนใจที่
หลากหลายจากช่องทางใหม่ๆ  ที่ เกิดขึ้นมามากมายบนโลกออนไลน์  ท าให้ เกิด  Consumer 
Segmentation ใหม่ๆ มากมายตามมา ท าให้นักโฆษณาไม่สามารถเข้าถึงผู้บรโิภคด้วยการใช้ Mass 
Media เป็นหลกัในแบบเดมิๆ อกีต่อไปอนัน้ีกจ็ะยอ้นกลบัไปทีเ่คยพดูเอาไวเ้ลย 
 พอเป็นแบบนี้  คนที่ท างานในสายงานด้านโฆษณา โดยเฉพาะสายงานด้านครเีอทีฟ พวก
ความคดิสร้างสรรค์มนัจงึต้องมคีวามรอบรูม้ากขึ้น รูเ้รื่องคน พฤติกรรมคน ความชอบของคน รูเ้รื่อง
ความแตกต่างของสื่อโฆษณาชนิดต่างๆ ยกตวัอยา่งเมือ่ก่อน “เนื้อหาเดยีว” หรอื ไอเดยีเดยีวทีค่ดิขึน้มา
มนัใช้ได้ในทุกสื่อโฆษณาเลย เรยีกว่าคดิครัง้เดยีวจบ ดไีม่ดคีดิครัง้เดยีวใช้ได้เป็นสบิปี แต่วนันี้มนัคดิ
แบบนัน้ไม่ได้แล้ว เพราะในอดีตสื่อโฆษณาไม่ได้ซับซ้อนคิดมาก็ลงโทรทัศน์ ปรบัลงนิตยสาร ลง
หนงัสอืพมิพ ์ดงึบางส่วนมาอ่านสปอตลงวทิย ุแต่เดีย๋วนี้มสีื่อโฆษณาออนไลน์ ในสื่อออนไลน์ยงัแบ่งยอ่ย
ออกตามลกัษณะสื่ออกี ตามขนาด ตามเวลาทีก่ าหนด ตามส ีตามกรอบ เรยีกว่ามนัยากขึน้ในการท างาน 



4.กระบวนการท างาน หรือ รปูแบบในการท างานในสายงาน (โฆษณา) ท่ีท่านท าอยู่มีการเปล่ียน 
แปลงอย่างไรบ้าง?   
 มกีารผสมผสานน าสื่อดจิติอลเขา้มาใช้ร่วมกบัสื่อแบบเดมิ จนกลายเป็นหนึ่งในสื่อกระแสหลกั 
กลยุทธ์การสื่อสารเปลีย่นเป็นการสื่อสารไดเ้ปลีย่นเป็นแบบ 2 ทาง ผู้บรโิภคไม่ใช่แค่ผู้รบัสารฝ่ายเดยีว
เหมอืนเมื่อก่อน แต่สามารถแสดงความคดิเหน็ได้ด้วย เนื่องจากสื่อดจิติอลมคีุณลกัษณะส าคญัคอืการ 
Interactive ท าให้เกดิการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างแบรนด์กบัผูบ้รโิภคอย่างใกลช้ดิมากขึน้ ถ้าคุณภาพสนิค้า 
หรอื การสื่อสารมปัีญหา เช่น สนิคา้ไม่เป็นไปตามการโฆษณา สงสยัคุณภาพสนิค้าสอบถามมาแล้วไม่
ตอบกลบัผู้บรโิภค พวกเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่น หรอื อาจจะหาช่องทางต าหนิ หรอื มคีวามคดิ
ด้านลบกบัแบรนด์ทนัท ีฉะนัน้การท างานจงึต้องรวดเรว็ รอบคอบ เกดิขอ้ผดิพลาดให้น้อยหรอืถ้าเกิด
ต้องรบีท าความเขา้ใจขอโทษทนัที ฉะนัน้คนท างานดา้นนี้ต้องเรยีนรูท้ี่จะใชง้านสื่อดจิติอลให้เป็น ไม่ใช่
เป็นอยา่งเดยีวนะตอ้งรูล้กึในรายละเอยีดดว้ย  
 
5.แนวคิด/กลยทุธใ์นการส่ือสารกบั “ผูบ้ริโภคเป้าหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง?   
 สมารท์โฟนก าลงักลายเป็นช่องทางส าคญัที่สุดในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคยุคใหม่ แต่การโฆษณาบน
สมารท์โฟนก็ไม่ใช่ทัง้หมดของการสื่อสาร เป็นเพยีงช่องทางหนึ่งในการเขา้ถงึผูบ้รโิภค เพราะแมส้ื่อจะ
เปลี่ยนไป แต่หลกัการของการโฆษณาและการสรา้งแบรนด์ยงัคงเหมอืนเดมิ เพยีงแต่นักโฆษณาต้อง
ผสมผสานให้เป็น และไม่ทิง้การใช ้Mass Media ทีย่งัคงมอีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคในทุกยุคสมยั เหน็ไดจ้าก
กระแสความนิยมที่คนไทยมีต่อ The Mask Singer กับละครเรื่องบุพเพสนันิวาส ขณะเดียวกัน สื่อ
โทรทศัน์เหล่านี้กม็กีารปรบัตวัเขา้หาพฤตกิรรมใหม่ๆ ของผูบ้รโิภคด้วยการต่อพ่วงเนื้อหาของรายการ
เขา้กบัโลกออนไลน์และโมบายล ์ช่วยใหน้กัโฆษณาสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคยคุใหมไ่ดอ้ยา่งทัว่ถงึมากขึน้ 
 
6.การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 สร้างผลกระทบด้านใดบ้างต่อท่าน 
 หาคนเก่ง หาคนอยูก่บัเรานานๆ อยาก (หวัเราะ) คอื คนท างานโฆษณาวนันี้มทีางเลอืกมาก คอื 
เขาไม่จ าเป็นต้องท างานตรงนี้ก็ได้ มไีอเดยีมคีวามคดิสรา้งสรรค์กอ็อกไปท ากนัเองสองสามคน ไปขาย
กาแฟ เปิดรา้นขนม ท าของขาย มบีางคนไปท าโรงแรมหอ้งพกัเลก็ๆ เก๋ๆ ก็มคีวามสุข ตรงนี้มนัมาจาก
การปฏวิตัอุิตสาหกรรมเตม็ๆ เลย คอื เทคโนโลยที าใหค้นเก่งๆ ท างานงา่ยขึน้ โปรโมทสิง่ทีเ่ขาท าไดง้า่ย
ขึน้ เขาคงไม่อยากมาเป็นพนกังานกนิเงนิเดอืนแลว้ท างานหนักแลว้นะ อนันี้ในมมุมองของเจา้ของบรษิทั
เลยนะ (หวัเราะ) 
 
7.บทสรปุภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล้” ตามความคิดของท่าน 
. แน่นอนมนัจะตรงขา้มกบัที่ผมตอบไว้ในขอ้แรกทัง้หมด ในอนาคตโฆษณามนัจะมพีลงัถดถอย
ลงเรื่อยๆ มอียู่แต่ไม่ไดก้ าหนดสงัคม คนท างานจะเหนื่อยมากขึน้เพราะกระบวนการท างานที่ถูกวางไว้
ในอดตีเปลี่ยนไปหมด คนที่ท างานก็ไม่ต้องจบด้านนี้อีกแล้ว อยากจะบอกว่าในอนาคตใครก็ได้ที่มา
ท างานโฆษณา อนัน้ีน่าเศรา้นะครบั. 



คมเศก พร้อมนาวิน 
ผูก่้อตัง้และผูอ้ านวยการฝ่ายสร้างสรรค ์ บริษทับนัลือสีหนาท จ ากดั 

สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2562 
 
ประเดน็ค าถาม 
1.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 
 ถ้ามองยอ้นกลบัไปเมื่อ 30 ปีที่แล้วนะครบั ในส่วนของงานอเีว้นท์ยงัเป็นเพยีงส่วนเลก็ๆ หรอื 
เครื่องมอืเล็กๆ ในบรษิัทโฆษณาเท่านัน้ ในยุคที่การท าโฆษณาให้เป็นแมสที่สื่อโทรทศัน์ สื่อสิง่พิมพ์
ยงัคงเป็นพระเอกอยู่ จ าไดน้านๆ จะมสีินคา้สกัชิน้ทีใ่หค้วามส าคญักบังานอเีวน้ท ์อนันัน้เป็นเรื่องแปลก
แลว้นะอาจมองไดเ้ลยว่าสนิคา้นัน้คงไม่มสีตางค ์(หวัเราะ) ส่วนใหญ่งบประมาณทัง้หมดกห็มดไปกบัการ
ลงโฆษณาในสื่อโฆษณาหลกัอย่างที่บอก พวกโทรทศัน์ นิตยสาร หนังสอืพมิพ์ หรอื ไปลงโฆษณาใน
วทิยุฯ อนันี้เป็นรูปแบบของการโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาในสมยัก่อน คอื เน้นให้คนเหน็เยอะ อนันี้เป็น
รปูแบบการโฆษณาสมยัก่อนเลย ไมม่อีะไรซบัซอ้นไปกว่าน้ีแลว้ 
 การเรยีนในมหาวทิยาลยั ก็ไม่มกีารสอนวชิาพวกอเีว้นท์อะไรนะครบั ยอ้นกลบัไปตอนที่เรยีน
มหาวทิยาลยัก็เรยีนเศรษฐศาสตรเ์รยีนอยู่ปี 2 ก็มพีวกพี่ๆ ศษิยเ์ก่าที่ท างานด้านจดัอเีว้นท์ก็มาชวนๆ 
พวกรุ่นน้อง ทีรู่จ้กักนัมาเรยีกไปท างานไดค้่าตอบแทนเป็นงานๆ ไป เพราะตอนนัน้วงการนี้คนน้อยมาก
กม็จีดัคอนเสริต์บ้าง เปิดตวัสนิคา้ที่มงีบน้อยๆ บา้ง ตอนนัน้ต้องอาศยัแรงงานจากพวกนักศกึษาเพราะ
ราคาไม่แพง พวกเรากไ็ดค้่าขนมเลก็ๆ น้อยไปใชจ้่าย ถา้เป็นในบรษิทัเองกม็พีนักงานอยู่สามสีค่นเท่านี้ 
องค์กรใหญ่ๆ อย่างพวกบรษิัทโฆษณาก็มทีมีอีเว้นท์เป็นทมีเล็กๆ อย่างที่บอก เราเรยีกว่าพวกท าสื่อ
โฆษณาลกัษณะน้ีว่าพวก below the line ทีเ่ป็นส่วนเลก็มากในองคก์รโฆษณาใหญ่ๆ อนัน้ีคอือดตีนะ 
 ตอนนัน้คนท างานโฆษณาไม่มใีครอยากมาท าอีเว้นท์มนัเหนื่อย มนัไม่เท่มนัเหมอืนพวกใช้
แรงงานมากกว่า (หวัเราะ) ใครๆ ก็อยากท าโฆษณาคดิงานโฆษณาทางโทรทศัน์ ได้มงีานลงนิตยสาร
ดงัๆ เขยีนขอ้ความในสปอตโฆษณาทางวทิยุ แต่อเีวน้ทม์นัจบแลว้จบเลย เกบ็ของเสรจ็ไม่รูจ้ะเอางานไป
อวดใครยงัไงมากกว่า เรยีกว่าตอนนัน้การโปรโมทสนิคา้มนัตอ้งแมสตอ้งใหค้นเหน็คนรูจ้กัเยอะ 
 แต่ยงัไงกต็าม มนัมจีดุเปลีย่นเขา้มาเมื่อสบิกว่าปีก่อน สนิคา้มนัหลากหลายมากขึน้ ผูบ้รโิภคกม็ี
หลายกลุ่มมากขึ้นมีความเฉพาะตัว ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกันเหมอืนคนยุคก่อน เช่น แต่งตัวแบบ
เดยีวกนั ฟังเพลงเดยีวกนั ไปทีใ่นทีท่ี่คนอื่นๆ ไป ตื่นเชา้อ่านหนังสอืพมิพ์ เดนิทางฟังวทิยุ กลบับ้านดู
โทรทศัน์ ไม่เป็นแบบน้ีแลว้ นอกจากนัน้สิง่ส าคญัคอื พฤตกิรรมคนมนัเปลีย่นไป คนเริม่กลบับา้นดกึ ไม่
มเีวลาดโูทรทศัน์ มเีทคโนโลยเีขา้มาพวกอนิเตอรเ์น็ต มทีางเลอืกและแบ่งคนเป็นกลุ่มย่อยๆ สื่อโฆษณา
ที่จะเข้าถึงมนัก็ไม่ใช่แบบเดมิอีกแล้ว สื่อโฆษณาที่พบได้เห็นได้เจอ ส่วนใหญ่มนัต้องเป็นสื่อโฆษณา
นอกสถานที่อย่างอเีว้นท์ ก็เลยเริม่เขา้มาเพราะมนัตอบโจทยก์ารเปลี่ยนแปลงของผู้คนในยุคนี้  จากที่
เคยเป็นสื่อโฆษณาแถม กเ็ริม่กลายเป็นสื่อโฆษณาทีเ่ป็นเครือ่งมอืหลกั ตอบสนองตามพฤตกิรรมของคน
ทีเ่ปลีย่นไป คราวนี้บรษิทัทีท่ างานตรงน้ีจากคนไม่กีค่นมนักเ็ริม่ขยายขึน้ จากทีเ่มือ่ก่อนเป็นส่วนเลก็ๆ ก็
กลายเป็นคนเพิม่ ออกมาท าเองบา้ง ในมหาวทิยาลยักเ็ริม่มกีารสอน มสีาขาวชิาแบบน้ีเกดิขึน้ 



2.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในปัจจบุนั) 
 ตอนนี้ “อุตสาหกรรมการโฆษณา” แขง่ขนักนัสูงมากนะ อยา่เรยีกว่าแขง่ขนัเลย อาจเรยีกว่าแข่ง
กนัว่าใครจะตายก่อนตายหลงัดกีว่า (หวัเราะ) อย่างทีเ่ล่าให้ฟังเมื่อก่อนมแีข่งกนัไม่กี่บรษิทัไม่ถงึสบินะ
ครบั ทีเ่ป็นรายใหญ่ผูกขาดการท างาน วนัน้ีมเีดก็ใหม่ๆ เยอะมาก มบีรษิทัขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาด
เล็กเกิดขึ้นเต็มไปหมด บางแห่งมพีนักงานไม่กี่คนคิดงานได้ ก็ไปจ้างต่อ มนัมขี้อสงัเกตนิดหนึ่งคือ 
ตอนนี้เจ้าของสนิค้าทุ่มงบมาตรงส่วนของสื่อโฆษณาพวก Below the line เยอะขึ้นเพราะมนัสามารถ
เลอืกกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัมาก และแน่นอนมนัตอบโจทยเ์รือ่งพฤตกิรรมของคนทีเ่ปลีย่นไปไดด้ทีีสุ่ด พอ
มเีงนิเขา้มามากขึน้ ใครกอ็ยากเขา้มาตรงนี้ ลองไปถามเดก็จบใหม่วนันี้ดคู่านิยมมนัเปลีย่นไปเมือ่ 20 ปี
ทีแ่ลว้ทุกคนจบมาจะบอกว่าอยากท าโฆษณาทางโทรทศัน์ วนันี้ไปถามเดก็จบใหม่ดอูยากมาท างานดา้น
อเีวน้ทท์ัง้นัน้เพราะมนัสนุก มนัไดอ้อกไปท างานขา้งนอก ไมจ่ าเจในออฟฟิศ แต่ในความสนุกมนัมคีวาม
เหนื่อยและมปัีจจยัที่ควบคุมไม่ได้เยอะมาก อากาศ สถานที่ เวลาและส าคญัที่สุดคอื เรื่องของคน สรุป
งา่ยๆ ว่าวนัน้ี สื่อโฆษณาลกัษณะน้ีจะมสีเกลใหญ่ทีข่ ึน้เรื่อยๆ แพรห่ลายเป็นทีน่ิยมทัง้กบัลูกคา้และคนที่
เรยีนในสาขานี้มากขึ้น บุคลากรเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อน ส่วนในมุมของลูกค้า ในปัจจุบนัพวกลูกค้าจะให้
ความส าคญักบัสื่อ Below the line มากขึน้เพราะมนัสรา้งกระแส สรา้งประสบการณ์ระหว่างสนิค้ากบั
ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ีและท าใหล้กูคา้ไดเ้หน็กลุ่มเป้าหมายของสนิคา้ของเขาว่าจรงิๆ แลว้คอืใคร ตรงนี้
ส าคญัมากเลยนะครบั เมือ่ก่อนใครดโูทรทศัน์บา้งเรากไ็มรู่ ้แต่ในงานพวกนี้จะเหน็หมดเลย 
 
3.การปรบัตวัของ “บคุลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเข้าสู่การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 
 บอกได้เลยว่าพวกสื่อโฆษณาดัง้เดมิ หรอื พวกสื่อโฆษณาเก่าจะปรบัตวัเยอะมากกว่านะครบั 
ปรบัทัง้วธิกีารท างาน ตามเทคโนโลยทีีม่นัเรยีกว่า เปลีย่นการท างานไปอย่างสิน้เชงิไมม่อีะไรเหมอืนเดมิ
อีกต่อไปแล้ว แต่ส าหรบัการโฆษณาพวกสื่ออย่างงานอีเว้นท์แล้วจรงิๆ เหมือนเดิมนะ เพียงแต่มี
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยใหก้ารท างานงา่ยขึน้ สะดวกขึน้ เราส่งงาน แก้ไขงาน แชรไ์อเดยีทุกอย่างผ่านไลน์
ไดต้ลอดเวลามนัสะดวกมาก ฉะนัน้คนทีท่ างานในสายงานน้ีกค็งเหมอืนสายงานโฆษณาดา้นอื่น คอื เก่ง
เทคโนโลย ีสื่อสารเป็น พูดจารูเ้รื่อง มทีกัษะการเจรจา (หวัเราะ) และมคีวามคดิสรา้งสรรค์อนันี้ส าคญั
มากเพราะเรามเีวลาหยุดคนดูให้เขาสนใจน้อยลงทุกทถี้าเขาไม่ชอบสิง่ที่เราน าเสนอ เนื้อหาไม่น่าสนใจ
เขาปิดรบัเรา (สนิคา้) ทนัท ีหรอื ไมก่เ็ดนิจากไปดือ้ๆ เลยครบั 
 
4.กระบวนการท างาน หรือ รปูแบบในการท างานในสายงาน (โฆษณา) ท่ีท่านท าอยู่มีการเปล่ียน 
แปลงอย่างไรบ้าง?  
 เมือ่ก่อนเราจะท างานแบบตัง้รบั คอื งานหน่ึงชิน้ครเีอทฟีจะคดิงานเป็นรม่ใหญ่และใชแ้นวคดินัน้
ในทุกสื่อโฆษณาเลย เพื่อให้ผู้บรโิภคเหน็และจดจ าได้ เหน็จากโทรทศัน์ ฟังจากวทิยุ ดูในนิตยสาร มา
เห็นในงานแสดงสินค้าก็เป็นแนวคิดเดียว เนื้อหาเดียวและมีการน าเสนอในเรื่องเดียวกัน รูปแบบ
สมยัก่อนเป็นแบบนี้ เพราะมนัง่ายต่อการจดจ า มคีวามเชื่อว่าเห็นซ ้าๆ จะท าให้คนจดจ าได้ง่าย เวลา
ตดัสนิใจซือ้เขากจ็ะคดิจากสิง่ทีเ่หน็บ่อยนัน่แหละ 



 วนันี้กระบวนการมนัเปลี่ยนไปหมด อย่างที่บอกไปพฤติกรรมคนเปลี่ยน เทคโนโลยเีข้ามา 
หมายถงึว่า เราอาจจะไม่เคยเห็นโฆษณาสนิค้านัน้เลยในสื่อโฆษณาต่างๆ เพราะเราไม่ดูโทรทศัน์ ไม่
อ่านนิตยสาร เรามาเหน็อกีทหีนึ่งในงานอเีวน้ทร์ะหว่างเดนิเล่นอยู่ทีห่า้งสรรพสนิคา้ ตรงนี้แสดงว่าในแต่
ละสื่อโฆษณา นัน้ ไม่จ าเป็นแล้วที่จะต้องมเีนื้อหาหรอืแนวคิดเดียวกันก็ได้ แยกกระบวนการคิดให้
เหมาะสมกบัสื่อโฆษณาและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไปแบบนัน้จะตรงทีสุ่ด 
  
5.แนวคิด/กลยทุธใ์นการส่ือสารกบั “ผูบ้ริโภคเป้าหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง?  
 อย่างที่กล่าวไว้ ผู้บรโิภคเปลี่ยนไปมาก พวกเขามเีวลาน้อยลง ไม่รูเ้อาเวลาไปท าอะไรหมดนะ 
(หวัเราะ) เวลาเขามาดงูานจะมพีฤตกิรรมอยูส่องอยา่งทีส่งัเกตนะ คอื เดนิแบบเกบ็ทุกรายละเอยีดอยูก่นั
ครึง่วนัทัง้วนักม็ ีหรอื ไม่กเ็ดนิผ่านไปอยา่งรวดเรว็ กลยุทธใ์นการจะหยุดพวกเขามนัต้องมาจากแนวคดิ
ที่น่าสนใจ มหีลกัการส่วนตวัคอื “ประสบการณ์” ที่เขาได้จากการมาดูงานอเีว้นท์ต้องหาไม่ได้จากการ
เปิดรบัทางสื่อโฆษณาอื่น ถ้าเขาเปิดดูรวีวิ เหน็โฆษณา มคีนไลฟ์สดมาให้ดูก็ไม่เท่ากบัประสบการณ์ที่
เขามาเหน็สนิคา้นัน้ดว้ยตวัเอง ไดจ้บั ไดเ้หน็ ไดท้ดลองสนิคา้ ไดส้นิคา้ราคาพเิศษจากงานในลกัษณะนี้ 
หรอือาจได้เหน็สนิค้าก่อนจะวางจ าหน่ายจรงิ หาซื้อในออนไลน์ไม่ได้ นี่คอื “ประการณ์”ที่เราใช้ในการ
สรา้งเป็นกลยทุธใ์หผู้บ้รโิภคสนใจสนิคา้ 
  
6.การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 สร้างผลกระทบด้านใดบ้างต่อท่าน 
 ค าถามนี้ตอบไมย่ากเลย (หวัเราะ) ถ้าคนทีท่ างานในสายงานโฆษณามามากกว่า 20 ปีจะรูเ้ลยว่า
มนัเปลีย่นไปมาก มนักระทบในด้านดแีละไม่ด ีด้านดคีอื การท างานภาพรวมสะดวกและง่ายขึน้ ส่งงาน 
แกง้าน ดงูาน อนุมตังิานผ่านโทรศพัทม์อืถอืมนัท าแบบน้ีไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เมือ่ก่อนท าไมไ่ดเ้ลย ลกูคา้
ตอ้งมาดหูน้างาน ใกลไ้กลแค่ไหน เวลาไหนดกึดื่นกต็อ้งขบัรถมาดูงาน แกง้านทเีป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะ
งานทีอ่อกแบบผ่านกระดาษกบังานจรงิอาจไม่เหมอืนกนัเลย แต่ดว้ยความทนัสมยัของเทคโนโลยมีนัท า
ให้การท างานง่ายมาก ถ่ายรปูส่งให้ดูในไลน์ได้ทุกมุมอนันี้ดมีากเลย ส่วนผลกระทบด้านไม่ดีก็อาจจะดู
แปลกนะครบัถ้าจะบอกว่ามนักค็อื การสื่อสารอกีนัน่แหละ (หวัเราะ) ความทีม่นังา่ย คราวนี้ลูกคา้เลยเกดิ
ความต้องการที่เปลีย่นไปตลอดเวลา (หวัเราะ) เดีย๋วอยากไดต้รงนัน้เพิม่ เดีย๋วตรงนัน้ท ามาไม่เอาแล้ว  
ขอดูๆ  ขอดูๆ  ตลอดเลย 
 ผลกระทบทีม่องเหน็อกีอนัหนึ่ง คอื ตอนนี้ภาพรวมเศรษฐกจิไม่ดีมาก เจา้ของสนิคา้ส่วนใหญ่ก็
ไมล่งทุนไปกบัการท าอเีวน้ทเ์หมอืนเมื่อก่อนในยุคทีเ่ศรษฐกจิด ีวธิกีารกแ็ปลกไปมากเหลอืเกนิในช่วงหา้
ปีทีผ่่านมา ลูกคา้เกดิอยากใหง้านเป็นทีจ่ดจ า เชญิดารามาเสยีเงนิไปกบัดาราแลว้กล็ดงบดา้นโปรดกัชัน่
ลง คนดกูม็าดูดาราไม่ไดส้นใจแนวคดิของงานทีค่ดิกนัมา อนัน้ีจะว่าเป็นผลกระทบของคนทีม่นัชอบอะไร
ทีห่วอืหวาไมส่นใจแก่นแทข้องงานเหมอืนคนสมยัก่อนนะครบั 
 
 
 



7.บทสรปุภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล้” ตามความคิดของท่าน 
 งานโฆษณาทางสื่ออเีวน้ท์ หรอื ที่เราเคยถูกเรยีกว่าสื่อโฆษณา Below the line ยงัอยู่ได ้ถงึแม้
คู่แขง่ทีเ่ปิดใหม่ๆ  มนัเยอะแต่ลกูคา้มกัจะเลอืกท า กบับรษิทัทีคุ่น้เคยเพราะวงการลกัษณะนี้มนัแคบ บอก
กันปากต่อปากใครฝีมือเป็นยงัไงรู้ถึงกันหมด ส่วนตัวมองว่าสื่อโฆษณาหลกัต่างหากที่จะแย่เพราะ
พฤตกิรรมคนไม่ดู ไม่ฟังอะไรแลว้ คนดูรวีวิ เชื่อการแชรข์องใครก็ไม่รูแ้ละเปิดรบัประสบการณ์ตรงดว้ย
ตวัเองจากการเดนิงานอเีว้นท์ ในอนาคตสื่อโฆษณาที่จะอยู่ได้ คอื สื่อที่สามารถเล่นกบั Segment ของ
คนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะเหน็ว่าวทิยุก็ท าได้นะมแีฟนเหนียวแน่น คลื่นกฬีาทคลื่นเพลงสากล แต่บางสื่อท า
แบบนัน้ไม่ได้ นิตยสารปิดตวัลงเพราะคนไม่อ่านหนังสอืใชดู้ภาพเคลื่อนไหวเอา อนาคตมนัน่าจะวดักนั
ตรงความเป็นสื่อเฉพาะกลุ่มที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคน ที่ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบรูจ้กัและ
เขา้ใจการน าไปใช ้และความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นตวัชู เพราะวนัหนึ่งทุกอย่างมนัต้องตดัสนิที่ความคดิทีจ่ะ
หยุดให้คนสนใจงานที่เราน าเสนอไปตรงนี้แหละที่ส าคญัจรงิๆ “พฤติกรรม เทคโนโลยแีละความคิด
สรา้งสรรค”์ สามค านี้ครบั.  
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ประเดน็ค าถาม 
 1.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 
  คอืผมท างานโฆษณามานานมากนะครบั (หวัเราะ) จากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโฆษณา

มาเกอืบ 30 ปี ถา้ยอ้นกลบัไปเมื่อก่อนวงการโฆษณาจะเป็นลกัษณะของการท างานในบรษิทัใหญ่ๆ ทีม่า
จากต่างประเทศอย่าง โอกลิวี่ ลนิตสั เป็นทมีงานและกลุ่มคนท างาน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณา
ทัง้นัน้ บรษิัทใหญ่นัน้ก็จะมแีผนกย่อยๆ ลงไป บรษิัทใหญ่ที่กล่าวมาจะเป็นบรษิัทที่มอีิทธพิล มคีวาม
น่าเชื่อถอืสูงมาก เรยีกว่าลุกค้าวิง่เขา้หาตลอดเวลา เราเองตอนเรยีนหนังสอืก็อยากไปท างานในบรษิทั
พวกนัน้ ในการท างานมนัจะมผีลกับลูกค้ามากและมนัก็จะวดัผลได้เรว็มาก เช่น ท าโฆษณาออกมา
วนัรุง่ขึน้ลกูคา้กจ็ะมาบอกเลยว่า บา้นขายหมด สนิคา้ขายหมด ลุกคา้กม็คีวามสุขกบัสิง่ทีโ่ฆษณาท าให ้

  โฆษณามผีลต่อลูกค้ามาก มนัวดัผลได้เลยเพยีงแค่วนัเดยีวเท่านัน้ เมื่อมนัถูกเผยแพร่ออกไป
โฆษณามบีทบาทมากในการขบัเคลื่อนการซือ้การขาย แลว้โฆษณากจ็ะเป็นสิง่ที่ผูค้นพูดถงึ ยกตวัอย่าง
ถา้ท าโฆษณาออกไป วนัรุง่ขึน้กจ็ะมกีระแสทีค่นพูดถงึโฆษณาเมื่อคนืนัน้ ทนัทแีต่ปัจจุบนังานครเีอทฟีที่
เป็นกระแสแบบที่คนพูดถึงกนัทัง้บ้านทัง้เมอืง (talk of the town) มนัน้อยมากหรอืแทบไม่มคีนพูดถึง
กล่าวถงึโฆษณาอกีเลย อาจเป็นเพราะงานโฆษณาที่เราเหน็ในวนันี้อาจจะไม่เฉียบคมพอ หรอื คนส่วน
ใหญ่ไมไ่ดด้โูฆษณาเหมอืนผูค้นในสมยัก่อนกไ็ดค้รบั 

  ถา้เราพูดถงึในแงข่องการท างานโฆษณาในสมยันัน้ การท างานมนัตอ้งเรยีกว่า “มคีวามพถิพีถินั”
มากทีสุ่ด เหมอืนงานศลิปะทีเ่ราใส่ใจจรงิๆ ถงึแมเ้ทคโนโลยจีะไมท่นัสมยัเท่าวนันี้ คอืกว่าจะไดภ้าพน ้าที่
มนัพุ่งออกมาสกัภาพหนึ่งต้องถ่ายกันเป็นพนัๆ ครัง้ ทุกอย่างจะยากล าบากมากไม่ได้เป็นยุคดิจทิัล
เหมอืนวนันี้ ลูกค้าเขาก็จะรู้สกึว่ามนัคุ้มค่าที่จะลงทุนเพราะเห็นการท างานที่ยากล าบาก เมื่อเขาเห็น
ความพยายามก็จะเกดิความเชื่อถอืในฝีไมล้ายมอืของคนท างานโฆษณา เกิดเป็นความผูกพนัต่อเนื่อง 
บางครัง้บรษิัทโฆษณากับลูกค้าก็ท างานผูกกันมาเป็นสิบๆ ปีด้วยความเชื่อมัน่ตรงนี้ เรยีกว่าบรษิัท
โฆษณามอีทิธพิลสงูกบัลกูคา้นะครบั อยา่งผมเองลกูคา้ทีท่ างานรว่มกนัมานี่ไมเ่ปลีย่นเลย 

  เมื่อก่อนเรามคี าโฆษณาหรอืขอ้ความโฆษณาเดด็ๆ ทีเ่กดิขึน้จากวธิกีารคดิของนักโฆษณา แลว้
ก็เอามาใช้กนัในภาษาพูด เดีย๋วนี้เราจะหาสิง่นี้ไม่ได้เลย มนัยากมากที่จะสรา้งกระแสสรา้งไอเดยีอะไร
ออกมาได ้ต่างจากเมือ่ก่อนโฆษณาเป็นตวัสรา้งกระแสค าพดู การใชช้วีติ การแต่งตวัของผูค้นในสงัคม ที่
ส าคญัผู้บรโิภคจะเชื่อโฆษณามาก เชื่อทุกอย่างที่โฆษณาบอกสนิค้านัน้ดไีม่ดกี็บอกกล่าวในวงแคบๆ 
เท่านัน้นะครบั  

 
 
 



2.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในปัจจบุนั) 
  ต้องยอมรบัว่าปัจจุบนั มนัไม่มโีฆษณาที่ผูค้นพูดถงึอกีแล้ว ไม่มงีานโฆษณาที่ท าให้เกดิกระแส 

หรอื ถ้ามอีอกมาก็น้อยมากที่คนจะพูดถงึและจดจ านะครบั เรยีกว่าตรงกนัขา้มกบัที่ผมบอกในอดตีโดย
สิ้นเชงิ บรษิัทโฆษณาขนาดใหญ่พนักงานเป็นร้อยคนไม่มอีีกแล้ว วนันี้บรษิัทโฆษณามขีนาดเล็กลง 
รวมตวั ปิดตวั ปรบัเปลีย่นรปูแบบหรอืไม่ก็หายไปเลย เรยีกว่าจากบรษิทัขนาดใหญ่วนันี้เหลือกนัแค่สบิ
คน ที่น่าเศรา้กว่านัน้บรรยากาศในบรษิัทจากที่เคยมขีนม กาแฟเสริฟ์กนัวนันี้เหลอืแต่น ้าเปล่าเท่านัน้ 
(หวัเราะ) มกีารเอาคนออกตามสภาพเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลง ใครทนไม่ไดก้็ต้องออกไป เรยีกว่า
โฆษณาถูกลดความส าคญัลงไปทุกททีัง้ในแงคุ่ณภาพ ความน่าเชื่อถอื คนกไ็ปเชื่อ “เน็ตไอดอล” มากกว่า 

  ลูกค้าผูว้่าจา้งกเ็ปลีย่นไป เขาสามารถเปลีย่นการว่าจา้งไปไดเ้รื่อยๆ จรงิอยู่บรษิทัใหญ่ๆ อาจมี
ลกูคา้ทีท่ างานต่อเนื่องกนัมานาน แต่บรษิทัเลก็ๆ หรอืขนาดกลางไมม่บีรรยากาศแบบนัน้อกีแลว้  

  
3.การปรบัตวัของ “บคุลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเข้าสู่การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 
 วนันี้วงการโฆษณามยีุคดจิทิลัเขา้มา อย่างทีเ่คยกล่าวไวว้่าเมื่อก่อน “ไอเดยี” ทีเ่คยคดิมาเพยีง
ไอเดยีเดยีวทีเ่รยีกว่า Big Idea แลว้มนัครอบไดท้ัง้หมดทุกสื่อโฆษณา วนัน้ีมนัไมใ่ช่อยา่งนัน้แลว้นะครบั 
ครเีอทีฟต้องคิดไอเดียที่หลากหลายตามสื่อโฆษณาและพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซบัซอ้นมากขึน้ ซึ่งตรงนี้ค่อนขา้งยากเพราะผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตลอดเวลา เรยีกว่าคนคดิ
งานโฆษณาต้องปรบัตามพฤติกรรมผู้บรโิภค แต่เมื่อก่อนคนท างานโฆษณาเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรม
ผู้บรโิภค ต้องบอกเลยว่าวนันี้คนท างานโฆษณาในสายงานครเีอทฟีจงึต้องเป็นผู้รอบรู ้รูทุ้กเรื่องๆ ใน
สงัคม บนัเทงิ การเมอืง แฟชัน่ เรื่องที่คนเขาคุยกนัต้องรูห้มดเพราะต้องจบักระแสเป็น จบักระแสเก่ง
และถ่ายทอดสิง่นัน้ (ไอเดยี) ออกไปไดเ้รว็ผ่านสื่อโฆษณาทีซ่บัซอ้นเหลอืเกนิ 
 
4.กระบวนการท างาน หรือ รปูแบบในการท างานในสายงาน (โฆษณา) ท่ีท่านท าอยู่มีการเปล่ียน 
แปลงอย่างไรบ้าง?  
 เมือ่ก่อนการท างานโฆษณามนัจะเริม่จากไอเดยีทีด่ ีคอื กระบวนการท างานมนัจะเริม่จากการหา
ไอเดียที่ดี คนที่คิดงานก็จะต้องมีความละเอียด ตีโจทย์เข้าใจ แต่วันนี้คนรุ่นใหม่จะมาพร้อมกับ
ความสามารถท าอะไรกเ็ป็นหมด แต่พวกเขาไม่สามารถเริม่ต้นจากการหาไอเดยีทีด่ไีด ้พวกครเีอทฟีรุ่น
ใหม่ไม่ได้ลกึซึ้งและรูจ้กัความคดิขา้งใน (insight) ของผู้บรโิภค พวกเขาขาดด้านทกัษะเรื่องการตลาด 
เรื่องแบรนด์ ท าให้หาไอเดยีไม่ได้ เรยีกว่าขาดไอเดยีดีๆ  ตัง้แต่แรก พวกเขาคดิงานจากเครื่องมอืจาก
เทคโนโลยซีึ่งอนันัน้เป็นวธิทีี่ผดิ แต่ต้องยอมรบัว่าพวกเขาจะเก่งเรื่องเทคโนโลยมีากนะครบั เพยีงแค่
ขาดความละเอยีดอ่อนในการสรา้งความคดิไป 
 ล่าสุดที่ผมไปเป็นที่ปรกึษานะครบั คือ ลาออกจากงานโฆษณาแล้ว คนรุ่นใหม่จะคิดจาก
เครื่องมอื คดิเป็นชิ้นๆ เน้นความสนุกความหวอืหวา ออนไลน์จะท ายงัไงก่อน แล้วมาคดิที่สื่อ โฆษณา
อื่นๆ ตามมาไอเดยีกเ็ลยจะกระจดักระจาย ส่วนผมเองคนรุน่เก่านะครบั (หวัเราะ) ผมยงัยนืยนัว่า เราคดิ
จากไอเดยีที่ดก่ีอนแลว้กระเดง้งานไปในส่วนอื่นๆ  เช่น คนรุ่นก่อนจะบอกว่าต้องจ าชื่อสนิค้าใหไ้ด้ก่อน 



คดิจากชื่อสนิค้า เดก็รุ่นใหม่ก็จะมองขา้มอะไรที่ง่ายๆ แบบนี้ไปเรื่องอื่นเลย สุดทา้ยกไ็ม่สามารถน าชื่อ
แบรนดใ์หต้ดิหผููบ้รโิภค แต่ไปเน้นทีว่ธิกีารอื่นๆ แทนเรยีกว่างานถูกขา้มขัน้ตอนไป แต่กอ็าจจะไม่ผดินะ
ครบัอาจเป็นยคุสมยัของเขาทีค่ดิงานลกัษณะน้ี เพยีงแต่เรารูส้กึว่าแปลกจงัเลยคดิแบบน้ี (หวัเราะ) 
 ตอนนี้  มนัมปีรากฏการณ์เล็กๆ อันหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การเข้ามาท างานของชาวต่างชาติใน
บรษิทัโฆษณาไทยมากขึน้ อาจเป็นเด็กต่างชาตทิีพ่ึ่งจบมา หรอื เดก็คนไทยที่เรยีนอยู่ในเมอืงไทย (ใช้
ภาษาองักฤษ) พวกนี้จะได้เปรยีบมากเรื่องภาษา เรื่องกระบวนความคดิที่แปลกออกไป ฉะนัน้ทกัษะ
ด้านภาษาและกระบวนการคิดจงึมีความส าคญัมากครบั ทักษะทางด้านภาษาเมื่อก่อนจะบอกว่ารู้
ภาษาอังกฤษก็ดีแล้ว แต่วนันี้มนัต้องรู้มากกว่านัน้ ภาษาจนี ภาษาญี่ปุ่ น เรยีกว่าคนท างานด้านนี้
กระบวนการท างานเปลี่ยนไปมาก มนัต้องผสมผสานความละเอยีดอ่อนในการท างาน ต้องหาให้ได้ว่า
ความคดิข้างใน (Insight) ที่ผู้บรโิภคคดิอยู่หรอืต้องการอยู่คอือะไร และต้องคดิ Big Idea และเอาเรื่อง
เทคโนโลยมีาผสมผสานให้ลงตัวกัน คนท างานด้านครเีอทีฟต้องรอบรู้มากจะไม่มีแบ่งว่าคุณเขยีน
ขอ้ความโฆษณา ฉนัดเูรือ่งภาพนะ วนัน้ีคุณตอ้งท าไดทุ้กอยา่ง! 
  

 5.แนวคิด/กลยทุธใ์นการส่ือสารกบั “ผูบ้ริโภคเป้าหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง?  
  ยากมากนะครบั มนัต้องใช้ทุกเครื่องมอืที่มอียู่ ใช้การวจิยัเขา้มาช่วย เพราะผู้บรโิภคยุคนี้เขามี

ความสนใจที่หลากหลายและกเ็จาะจงดว้ย มขีอ้สงัเกต เช่น ผมชอบเรื่องท่องเที่ยวขอ้มูลท่องเที่ยวมนัก็
จะมาหาผมเองตลอดเลยในสื่อพวกออนไลน์ แต่วนัหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปหาคุณแม่ เลยได้ไปเปิด
หนังสอืพมิพ์ไทยรฐั (หวัเราะ) เฮย้ ผมไม่เคยได้เหน็และรูส้กึอะไรแบบนี้มานานมากเลย คอื มนัมคีวาม
หลากหลายอยู่ในนัน้แบบที่ไม่ได้เหน็มานาน ตื่นเต้นเลย คอื คนทุกวนันี้เขาจะสนใจในเรื่องที่เขาสนใจ
เท่านัน้ เช่น ชอบสตัว์เลี้ยงเขาก็จะเปิดรบัแค่นัน้ไม่รูเ้ร ื่องอื่นเลย แต่ในหนังสอืพมิพ์ไทยรฐัผมได้ความรู ้
ได้เห็นอะไรที่มนัหลากหลายมาก แม้กระทัง่คนท างานโฆษณายงัถูกเทคโนโลยบีบีให้เลอืกสนใจเพยีง
เรือ่งเดยีว แลว้ผูบ้รโิภคจะไปเหลอือะไรเขากค็งไมต่่างกนั  

  เรยีกว่าสนิคา้รูว้่าจะเขา้ไปหาผูบ้รโิภคไดย้งัไงมนัดูเหมอืนง่ายนะครบั อนันี้มนักเ็ลยยอ้นกลบัไป
ว่าคนโฆษณาก็เป็นแบบนัน้เหมอืนกนั คนรุ่นใหม่ในวงการโฆษณาก็จะมคีวามสนใจแคบเฉพาะเจาะจง
มาก คุยอยู่เรื่องเดยีวเท่านัน้คุยเรื่องอื่นไม่ได้ การสื่อสารกบัผู้บรโิภคจงึดูเหมอืนมชี่องทางที่ง่ายในการ
เขา้ถงึ แต่ยากในการหาประเดน็สื่อสาร 

 
 6.การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 สร้างผลกระทบด้านใดบ้างต่อท่าน  

 ในปัจจุบนักระแสเทคโนโลยแีละยุคที่เรยีกว่า 4.0 มนัเหมอืนคลื่นซนึาม ิที่กวาดเอาคนโฆษณา
รุ่นผม (ห้าสบิกว่า) รวมถึงคนอายุขึน้เลขสี่มนัตกไปหมด ไม่เหลอืเลย อย่างผมเองก็ไม่กลบัมาเต็มตวั
แลว้ ไม่เอาแลว้ เพราะมนักลายเป็นยุคทีท่ างานโฆษณาแลว้เหนื่อยตอ้งเรยีนรูอ้ะไรมากมายเตม็ไปหมด 
แต่เรือ่งทีน่่าตลกคอื ผมเองไปคุยกบัน้องๆ ครเีอทฟีทีอ่ายุสามสบิปลายๆ เขากบ็อก ผมกไ็ม่รูผ้มกไ็มท่นั
เหมอืนกนัพี ่(หวัเราะ) ผมกค็ดิว่ามนัแปลกมากนะเนื่องจากคนกลุ่มนี้ทีเ่รามองว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่จรงิๆ 
แล้วเขาก็เกิดในยุคที่เทคโนโลยเีจรญิมาเท่าๆ กบัเรา (ดจิทิลัเขา้มาเมื่อสบิปีที่แล้ว) เรยีกว่าการปฏวิตัิ



อุตสาหกรรมครัง้นี้ มนัเป็นยุคของคนโฆษณาทีอ่ายุยีส่บิต้นๆ ไปแลว้นะครบั ทีเ่หลอืกโ็ดนกวาดลงทะเล
ไปอยา่งทีผ่มบอกไว ้เรยีกว่าวนัน้ี วงการโฆษณาเป็นยคุของคนรุน่ใหมจ่รงิๆ 

 
 7.บทสรปุภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล้” ตามความคิดของท่าน 
  แน่นอนครบั บรษิทัใหญ่ๆ จะหายไป เหลอืแต่เป็นบรษิทัโฆษณาเลก็ๆ ทีม่คีวามช านาญหรอืเก่ง

เฉพาะทาง หรอื อาจจะต้องถูกรวมกบับรษิทัพวกสื่อโฆษณาที่เน้นออนไลน์เป็นแบบนี้หลายบรษิัทเลย
ครบั คอื ดจิทิลัมนัจะเขา้มาครองหมด ลูกคา้กต็้องคดิการใช้เงนิอย่างคุม้ค่า งบก้อนใหญ่ๆ ทีม่าลงในสื่อ
โฆษณาแบบเป็นกองทพัใหญ่ๆ ไมน่่าจะมอีกีแลว้นะครบั 

  ส าหรบั คนทีเ่รยีนดา้นโฆษณา หรอื นิเทศศาสตรใ์นอนาคต มนัตอ้งเป็นคนเก่งแบบหมอเลย คอื 
รกัษาคนไข้ (แบรนด์) ไปได้ตลอดชวีติไม่ทิ้งกนัไปไหน สมยัก่อนคนเก่งๆ ด้านโฆษณาอย่างที่บอกมี
เยอะ แต่วนันี้มนัไม่ใช่แล้วนะครบั มนัเหลอืคนเก่งงานโฆษณาน้อยมาก คนเก่งมากๆ เขาก็ออกไปท า
อย่างอื่น อายุการท างานแบบยาวนานเหมอืนคนรุ่นผมที่ท ากนัมาสามสบิปี มนัจะไม่มอีกีแล้ว ล่าสุดผม
คุยกบัน้องทีเ่ขา้มาใหม่ เขาบอกว่าท างานมาสองปีแลว้ท าไมหนูรูส้กึว่านานจงัเลย (หวัเราะ) สิง่ทีน่่ากลวั
ทีสุ่ดในวงการโฆษณา หรอื อุตสาหกรรมการโฆษณาคอื อกีหน่อยคลื่นซนึาม ิ(การปฏวิตัอุิตสาหกรรม) 
มนัจะมาถีม่ากๆ ใครปรบัตวัไมไ่ดก้ถ็ูกคลื่นซดัหายไปในระยะสัน้ๆ หา้ปีสบิปีในวงการโฆษณา. 
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ประเดน็ค าถาม 
 1.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 

 ขอ้แรกนะครบั ในอดตีของอุตสาหกรรมการโฆษณา ต้องบอกแบบนี้ว่า ระบบการตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างเจา้ของสนิคา้ ผูบ้รโิภค เจา้ของสื่อโฆษณามนัเป็นการตดิต่อทีค่่อนขา้งยากมขีัน้ตอนเยอะมากอนั
นี้หมายถึงอดตีนะครบัก็ยีส่บิปีที่แล้ว ก็เลยมาจา้งเอเยนซี่โฆษณาให้เป็นตวักลางในการติดต่อทุกด้าน 
เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าของสนิค้ากบัผู้บรโิภค การเชื่อมต่อประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับ
เจา้ของสนิคา้ กเ็ลยเกดิเป็นเอเยนซีโ่ฆษณาขึน้ในสมยัก่อน 
 พอมาระยะหนึ่งบ้านเมอืงเราพฒันาขึ้น การโฆษณามนัก็มอีทิธพิลมากตามไปด้วย ไม่ใช่เป็น
เพยีงผู้ประสานแต่เป็นหน่วยงานเรยีกว่า เป็นองคก์รทีม่อีทิธพิลมาก พูดอะไรบอกอะไรใครกเ็ชื่อ ลูกค้า
เชื่อ ผู้บรโิภคเชื่อ เข้าไปแนะน าท าโฆษณาให้เอกชน ให้หน่วยงานรฐัใครๆ ก็เชื่อ ใครๆ ก็อยากท า
โฆษณาเพราะมนัวดัไดว้่าสนิคา้ขายได ้ภาพลกัษณ์ขององคก์รดขีึน้จากการท าโฆษณาเมื่อก่อนเป็นแบบ
นี้จรงิๆ นะครบั 
 คราวนี้จากที่การโฆษณากลายเป็นศาสตรท์ี่คนรูเ้ฉพาะกลุ่ม ก็กลายเป็นมหาวทิยาลยัต่างๆ ก็
เปิดการเรยีนการสอน เพราะคนในวงการมนัไมไ่ดก้วา้งเหมอืนทุกวนันี้ ตอนนี้กเ็ลยกลายเป็นสาขาวชิาที่
คนเรยีนกนัเยอะมาก จบออกไปกนัเยอะเพราะคาดหวงัว่าจะมรีายได้ด ีเป็นอาชพีที่ดูดนีัน่คอืภาพรวม
แรกๆ ของอุตสาหกรรมการโฆษณาเมือ่สกั 20 ปีก่อนครบั 
 
 2.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาในปัจจบุนั 
 ตอนนี้มนัก็ต่อเนื่องจากที่บอก โฆษณามนัก็ยงัอยู่ได้เมื่อสกัห้าปีสบิปีก่อน จนกระทัง่การมาถึง
ของ “ยุคดจิทิลั” คราวนี้มนัเปลีย่นไปแลว้ คอื จากทีลู่กคา้รูส้กึว่าเขาเชื่อมัน่เอเยนซีค่ราวนี้ไม่จ าเป็นแลว้ 
เขาเหน็แลว้ว่าเขาควรจะท ายงัไงกบัสนิคา้เขานะครบั เขาเหน็เทรนด ์รูก้ระแส มขีอ้มลูจากสื่อต่างๆ ทีเ่ขา้
มา คอื มนัตดิต่อกนัได้งายเพยีงแค่กดปุ่ มครัง้เดยีว เห็นรายละเอยีดบางอย่างทัง้หมดและที่น่ากลวัคอื 
เทคโนโลยมีนัพฒันาไปจนเป็นเรื่องง่ายมาก คราวนี้ลูกค้าก็เลยท าได้เองหมดเลย แล้วมนัพฒันาขึน้ไป
เรื่อยๆ การสื่อสารผ่านอนิเตอรเ์น็ตท าใหเ้จา้ของสนิคา้สามารถตดิต่อกบัลูกคา้ของเขาไดโ้ดยตรงผ่านสื่อ
โฆษณาออนไลน์รปูแบบต่างๆ คราวนี้เอเยนซีอ่ยู่ไมไ่ดเ้ลยครบั ทนีี้ถา้จะอยู่ใหไ้ด ้เอเยนซีต่้องท าตวัเป็น
ผูบ้รโิภคครบัถงึจะท าใหเ้อเยนซีอ่ยูไ่ด้ อนัน้ีเดีย๋วมาตอบในขอ้ต่อๆ ไปนะครบั 
 
3.การปรบัตวัของ “บคุลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเข้าสู่การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 
 การท าตวัเป็นผู้บรโิภค คอื การปรบัตวัในกระบวนการท างานทัง้หมดของเอเยนซี่ เมื่อก่อนเรา
คดิงานออกมา ลูกค้าเลอืก ลงสื่อไปยงัผูบ้รโิภค ผู้บรโิภคจดจ าชอบเนื้อหาโฆษณาเขากไ็ปซือ้สนิคา้ แต่



ตอนนี้มนักลบักันแล้ว เอเยนซี่คนคิดงานโฆษณาต้องเป็นผู้บรโิภคให้ได้ เดาและคาดว่าเขาต้องการ
อะไรบา้ง เขาสนใจอะไร ท างานคดิงานแบบไหนทีเ่ขาจะสนใจบางทมีนัอาจจะไม่ตอ้งเป็นงานโฆษณากไ็ด ้
อาจเป็นการสรา้งเนื้อหาขึน้มา สรา้งเพจขึน้มาและกเ็นียนขายสนิคา้ตรงนัน้ 
 สร้างโดยเอเยนซี่ ท าออกมาเป็นรูปแบบชดัเจน ไม่ใช้สินค้า ท าจรงิออนไลน์จรงิแล้วโชว์ว่า
ประสบความส าเรจ็ เช่น ท ารายการออนไลน์ขึน้มาโดยไมไ่ดส้นใจว่าสนิคา้จะลงยงัไง รอใหร้ายการในโลก
ออนไลน์นัน้ประสบความส าเรจ็แลว้หลงัจากนัน้โฆษณามนัจะลงไปดว้ยตวัเอง 
 คนท างานวันนี้  ต้องไม่คิดแบบเดิมว่าเงินลูกค้าไม่ใช่เงนิของเอเยนซี่  ต้องคิดใหม่ว่าความ
ลม้เหลวประสบความส าเรจ็มนักระทบเรา ใช้เงนิเหมอืนเงนิของเรา ถ้าสนิค้าประสบความส าเรจ็ ลูกค้า
ประสบความส าเรจ็ เอเยนซี่ถึงได้รางวลัทีหลงั ตอนนี้บางเอเยนซี่ท าแบบนี้นะครบั การขาดทุนและ
ประสบความส าเรจ็มนัมีผลต่อการจ่ายเงนิหรอืรายได้ของเอเยนซี่ เมื่ อก่อนเอเยนซี่รบัเงนิมาเต็มๆ 
สุดท้ายโฆษณาประสบความส าเรจ็หรอืไม่เพิม่ยอดขายเอเยนซี่ก็ไม่เดอืดรอ้น คราวนี้คดิแบบนัน้ไม่ได้
แลว้ มนัเปลีย่นวธิคีดิจากเมือ่ก่อนอยา่งสิน้เชงิจรงิๆ 
 
4.กระบวนการท างาน หรือ รปูแบบในการท างานในสายงาน (โฆษณา) ท่ีท่านท าอยู่มีการเปล่ียน 
แปลงอย่างไรบ้าง?  
 จากที่เล่าให้ฟังมาทัง้หมด มนัต้องปรบัตวัเยอะมากในการท างานนะครบั กระบวนการมนัพลกิ
กลบัไปอกีดา้น เมื่อก่อนเราคดิงานจากผลวจิยัแลว้กเ็อามาอ้างองิ ท างานออกไป เดีย๋วนี้มนักลบัดา้นมนั
ตอ้งรอว่าผูบ้รโิภคเขาชอบสนใจอะไร คดิงานจากตรงนัน้ เช่น ตอนน้ีกระแสเรือ่งนี้มาแรง เรากถ็ามเลยว่า
ลกูคา้สนใจจะลงไปตรงนัน้หรอืเปล่า ตรงน้ีผมเองยอมรบัเลยว่ามนัเปลีย่นไปเยอะมาก  
 ตอนน้ีวชิาชพีโฆษณา หรอื สิง่ทีส่อนกนัมาในมหาวทิยาลยัมนัไม่จ าเป็นแลว้นะครบั ต้องพูดแบบ
นี้เลย ยกตวัอยา่งวนัน้ีมใีครกไ็ม่รูม้าสรา้งเพจ สรา้งช่องในยทูปู แสดงความเป็นตวัตนของเขาออกมาแลว้
มนัก็เปรีย้งเลย คราวนี้รายได้ โฆษณามนัก็เขา้หาเขา พวกนี้ไม่จบโฆษณานะครบั แต่เขาสามารถหา
รายไดจ้ากการโฆษณา ลูกคา้เหน็ยอดววิ ยอดไลคเ์ยอะกไ็ปลงโฆษณาเอง โดยขา้มขัน้ตอนของการจา้ง
เอเยนซีไ่ปเลย เช่น บางเพจเป็นหมอท าคอนเทน้ทป์ระสบความส าเรจ็มรีายได ้เขาลาออกจากงานมาท า
ตรงนี้แบบจรงิจงัเลย รูปแบบการท างานเลยเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า ไม่มหีนึ่งสองสาม
เหมอืนเมื่อก่อนแลว้ คนท างานโฆษณากต็้องปรบัตวั ใครปรบัไม่ไดก้ต็้องออกไปท าอยา่งอื่น เพราะวนันี้
มนัปรบัทุกวนั กระบวนการมนัเพีย้นไปจากเมือ่ก่อนมากเหลอืเกนิ 
 
5.แนวคิด/กลยทุธใ์นการส่ือสารกบั “ผูบ้ริโภคเป้าหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง? 
 วนันี้มนัต้องท าตวัเป็นพวก “เผอืก” คอืเผอืกทุกเรื่อง และต้องพยายามเขา้ใจและอนิกบัทุกเรื่อง 
สื่อสารกบัผูบ้รโิภคไดม้นัตอ้งเป็นแบบนี้ไปแลว้ คอื จากผูก้ าหนดกก็ลายเป็นผูต้ามไปเลย เพราะเนื้อหาที่
จะประสบความส าเรจ็มนัไม่ได้มาจาการการตลาด การโฆษณาอกีแล้ว มนัใช้วธิผีูกเนื้อหาเขา้ไป เช่น 
รายการ VRZO อนันัน้เป็นตวัอย่างแรกทีผ่มคดิว่าเป็นโมเดลในการน าสนิคา้เข้ามาในรปูแบบใหม่ๆ  ตอน
แรกเขาท าเพื่อความสนุกสื่อสารกบัคนกลุ่มเลก็ๆ แล้วมนัก็แมสขึน้มา คอื เขาสื่อสารด้วยวธิธีรรมชาติ



ทีสุ่ดในแบบของเขา พูดคุย เล่นเกมในแบบของเขาคนดูชอบ เกดิเป็นแฟนกลุ่มใหญ่ เป็นสาวกทีเ่พิม่ขึน้
มคีนท ารายการใกลเ้คยีงกนั คราวนี้วธิกีารแบบธรรมชาตแิบบนี้มนัมคีนชอบ อย่างเฟดเฟ่ คอืคดิเนื้อหา
รปูแบบรายการก่อน เดีย๋วมนัมวีธิใีส่สนิคา้เขา้ไปเอง มนัต้องสื่อสารกนัแบบนี้แล้ว  ตวัอย่างทีช่ดัที่สุดให้
เหน็ภาพนะวนัหนึ่งใครกไ็ม่รูท้ ีด่่าสนิคา้ ด่าคนนัน้คนนี้แลว้มนัดงั ดงัเพราะการด่าดงัแบบนี้ มนักลายเป็น
ว่าเขามตีวัตน มนัขายของมรีายได ้คราวนี้ใครๆ กอ็ยากมตีวัตนแบบนี้ 
 เหมือนคิดละคร คิดก่อนเลยว่าจะเอาสินค้าอะไรเข้ามา เหมือน “ละครบุพเพสันนิวาส” ที่
สนิคา้เขา้มาตัง้แต่แรกเริม่เลยมนัคดิแบบนี้เป็นระบบมากเลย คอื ผูบ้รโิภคไม่เปิดรบัการโฆษณาแลว้ แต่
ถ้ามาอยู่ในละครบางทเีขาสนใจนะมนัต้องเป็นแบบนี้ หรอืรายการพูดคุยกบัดาราสุดท้ายมกีารน าครมี
ออกมาขายเฉยเลย (หวัเราะ) คอืการสื่อสารกบัผูบ้รโิภคมนัต้องไม่ใช่รูปแบบของการโฆษณา มนัต้องมี
เรือ่งราวมดีรามา่หนกัๆ เศรา้ สนุก สะเทอืนใจ ประทบัใจใส่มาใหห้มดมสีตอรีแ่บบนี้ คนกจ็ะแชรก์นัต่อไป
เอง เช่น หนังโฆษณาสัน้ความยาวห้านาท ีสบินาทีในยูทูปที่คนชอบและแชร ์มสีินค้าแฝงไปด้วยนี่คอื 
วธิกีารสื่อสารกบัคนยคุใหมพ่วกคนในยคุดจิทิลันะครบั 
  
6.การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 สร้างผลกระทบด้านใดบ้างต่อท่าน 
 ตอนนี้มนัเหมอืนการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 4.0 มนัขุดรากถอนโคนคนโฆษณาทีม่วีธิคีดิแบบเดมิๆ 
ทีไ่ม่เปลีย่นแปลงไปจนหมดสิน้ อนันี้บอกไดเ้ลยว่าถ้าคนโฆษณาคนไหนที่คดิแบบเดมิก็อยู่กนัไม่ได้แลว้ 
มนัมกีารเตรยีมตวัรบัมอือยู่สองอย่าง คอื คุณมคีวามพรอ้มด้านการเงนิ คุณก็ออกไปท าอย่างอื่นได้เลย 
อย่างผมทีอ่อกมา (หวัเราะ) สองคุณต้องมกีารเปลีย่นแปลงถ้าไม่เปลีย่นกอ็ยู่ไมไ่ดเ้พราะคุณอยู่บนทางที่
เสีย่งมากจรงิๆ คอื ถา้ปฏวิตัติวัเองไมไ่ดก้ร็ออยา่งเดยีว รอทีเ่ขาจะเชญิเราออกไป 
 
7.บทสรปุภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล้” ตามความคิดของท่าน 
 เอาทลีะเรื่องนะครบั เรื่องคนก่อนในวนัขา้งหน้าการมาสมคัรท างานในวงการโฆษณามนัจะไม่ยื่น
พอรต์มาสมคัรแลว้ อนันัน้มนัปลอม คอื คุณต้องมาพรอ้มงานจรงิเลย เช่น ผมสรา้งเพจนี้ขึน้มามคีนตาม
เท่านี้ มคีนกดไลคเ์ท่านี้ คนตามเตม็เลย อนันี้ทีผ่มเขยีนทัง้หมดสนใจรบัผมเขา้ท างานไหม แต่ถ้าแบบนี้
เอเยนซี่ต้องการเขา (คนสมคัร) เรยีกแพงเลยนะครบั ตอนนี้แบบก็มแีล้ว เขา้มากนัทัง้ทมีเป็นยูนิตหนึ่ง
เลยค่าจา้งแพง ไม่ได้จบโฆษณา ไม่ได้จบนิเทศดว้ย ปรญิญาไม่จ าเป็นแลว้จรงิๆ อนันี้ในอนาคตนะครบั
เกดิขึน้แน่นอน และส าหรบัการท างาน วนัหนึ่งทุกคนสามารถท างานทีไ่หนกไ็ด ้สื่อสารไดต้ลอดเวลา ไม่
ถูกยดึตดิดว้ยสถานที ่อยากท าอะไรกท็ าอยากขายของ อยากทานกาแฟ อยากไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได ้แต่
เวลามงีานมเีรือ่งด่วน ตอ้งตามได ้ตอ้งส่งงานไดเ้สมอ  
 ในภาพใหญ่ อนาคตค าว่าเอเยนซีห่รอืตวัแทนมนัจะถูกลบไปจากพจณานุกรม มนัไมไ่ดม้คีนแบบ
เป็นรอ้ยๆ คนอกีต่อไป คนไม่กีค่นกท็ างานได ้คอื เทคโนโลยยีคุดจิทิลัหรอืทีเ่รยีกกนัว่ายุค 4.0 มนัท าให้
ทุกอย่างงา่ยสะดวก การท างานแบบบุคลากรเยอะคงหายไป การเรยีนในมหาวทิยาลยัอาจไม่จ าเป็น อนันี้
พูดถงึงานอื่นๆ ดว้ยนะคอื ทุกอย่างมนัจบได้ในโลกออนไลน์ ท าหนังเอง ตดัต่อเอง ใส่เพลงเอง มวีธิกีาร
มากมายใหเ้ลอืกท า ซึง่คนรุน่ผมมนัปรบัตวัไม่ทนัแลว้กเ็ลยออกมาดกีว่า. (หวัเราะ) 
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ประเดน็ค าถาม 
 1.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 

 เรยีกว่าแทบจะไม่ต้องพูดกนัเลยว่า การโฆษณาเมื่อก่อนมนัส าคญัมากเลยนะครบั เพราะถอืว่า
เป็นเครื่องมอืส าคญัทีท่ าใหข้ายของได ้ลุกคา้กเ็ชื่ออย่างนัน้ คนกเ็ชื่อการโฆษณา สนิคา้ก็ลงโฆษณากนั
ไปมนัก็เป็นวงจรแบบนัน้ คอื การโฆษณามนัเป็น “พระเจา้” จะพูดจะท าอะไรก็มคีนเชื่อคนตาม ของมนั
ขายไดเ้มื่อลงโฆษณา สนิคา้เองกไ็ม่ไดม้เียอะมากเหมอืนตอนนี้ ใครท างานโฆษณานี่รายไดด้เีลย โบนัส
ผลตอบแทนสูงคนอยู่ในวงการก็ลอยตวัไม่คดิว่า “ภยั” มนัจะมาถงึเรว็เพยีงแค่สบิปีเท่านัน้ พอมนัเริม่มี
อนิเตอรเ์น็ตเขา้มาคราวนี้มนัเปลีย่นไปแลว้นะมนัไม่รุ่งเรอืงเหมอืนในอดตีอกีแลว้ คอื ผูบ้รโิภคกเ็ปลีย่น
พฤตกิรรมไปตามเทคโนโลยทีี่กลายเป็นยุคดจิทิลั คราวนี้ถ้าไม่ปรบัตวัมนัก็ถดถอยลงเรื่อยๆ วนันี้ไม่มี
ใครดูหนังโฆษณาจากโทรทัศน์แล้ว โทรทศัน์เองไม่มีโฆษณาก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน  นี่ยงัไม่นับสื่อ
โฆษณาอื่นๆ ทีเ่ริม่ทยอยปิดตวัลงเพราะการเขา้มาของดจิทิลัทีม่นัเปลีย่นทุกอย่างจรงิๆ 
 
2.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาในปัจจบุนั   
 คอือย่างนี้ครบั ลูกค้าเริม่ลงัเลไม่เชื่อมัน่ในการโฆษณาเท่าที่ควร กลายเป็นลูกค้าเขา้ใจและท า
โฆษณาเองไดแ้ลว้ ยกตวัอย่างง่ายๆ เมื่อสบิปีก่อนใครท า Photoshop เป็นนี่อย่างเทพโดนซือ้ตวัถูกมอง
ว่าเป็นเทวดากนัเลยทเีดยีว แต่ตอนนี้มนัไม่ใช่เดก็ ป.4 เปิดดูยทููปแลว้กย็งัท าเองได ้ล่าสุดเดก็ผู้หญงิท า 
Port ไปสมคัรเรยีนมหาวิทยาลยัผลงานอย่างเทพ คนในวงการก็จองตัวกันตัง้แต่ยงัไม่เข้าเรยีนเลย 
เมื่อก่อนคนเก่งแบบนี้ไม่มใีครรูใ้ครเจอหรอกครบั นี่เขายงัไม่ได้เรยีนเลยนะแค่อาศยัการเรยีนรูจ้ากสิง่ที่
อยู่ในโลกอนิเตอรเ์น็ตเขาก็เทพขนาดนี้แล้ว เผลอๆ เก่งกว่าคนที่เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยับางคนที่ไม่
ปรบัตวัอกี (หวัเราะ) คราวนี้กลายเป็นว่าใครกท็ าโฆษณาเองได ้เรือ่งทีเ่คยเชื่อ เคยใหค้วามส าคญักบัการ
โฆษณามนักล็ดน้อยลงไปไง คอื มนัเหน็โลกกวา้งไดด้ว้ยตวัเองไม่ไดแ้บบถูกปิดหปิูดตาเหมอืนสมยัก่อน
อกีแล้ว คอืเทคโนโลยมีนัเปลี่ยนทุกอย่างไปแล้ว วงการโฆษณาก็ได้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไป
ดว้ยแบบเตม็ๆ 
 ตอนนี้เทคโนโลยมีนัถูกพัฒนาให้ง่ายขึ้นใครก็เข้าถึง ใครก็ใช้ได้สะดวก คราวนี้มนัก็เหลือแค่ 
“ความคดิ” นี่แหละ “ความคดิสรา้งสรรค์” ที่เทคโนโลยมีนับอกมนัสอนมนัพฒันาไปไม่ถึง คนในวงการ
โฆษณาจงึไดเ้ปรยีบอยู่ตรงที่เป็นทีร่วมกนัของกลุ่มคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ที่วงการอื่นมน้ีอยอยู่ สิง่ที่
เกดิขึน้ในวนันี้ก็คอื คนเหล่านี้ก็รวมตวักนัเปิดบรษิทัเฉพาะทางด้านความคดิสรา้งสรรค์อย่างเดยีวเลย 
เอาตรงนี้เป็นจุดขาย เพราะอย่างอื่นเจ้าของสนิค้าหรอืลูกค้าแทบจะท าเองได้หมด และที่ตามมาก็คือ 
บางครัง้เจา้ของสนิค้าหรอืลูกคา้นี่แหละก็ซือ้ตวักลุ่มคนเหล่านี้ยกแผงเลย ซื้อตวัใหไ้ปท างานดว้ยเพราะ
มนัง่ายดแีละมนัเรว็ด้วย วงการโฆษณามนัเลยไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป ตามความคดิผมนะ  กลบัมาเรื่อง



เทคโนโลย ีคอืจะถูกพฒันาไปไกลกจ็รงิ แต่ยงัไงมนักไ็ม่สามารถเขา้ใจ “คน” เขา้ใจความรูส้กึของคนได ้
คนท างานดา้นโฆษณาทีม่นัเป็นศาสตรท์ีต่อ้งเขา้ใจคนมากๆ ศาสตรห์นึ่งเลย มนัจงึมคีวามส าคญัอยู่ มอง
ว่ายงัไงเทคโนโลยยีงัไปไมถ่งึตรงนัน้จะยคุ 5.0 หรอืจะยคุ 6.0 สุดทา้ยกย็งัไมเ่ขา้ใจความคดิคนอยูด่ ี
 เพิม่เติมอกีนิดนะครบั ตอนนี้ที่เจอประจ าคอื ลูกค้าบอกว่าไม่มงีบ หรอื มงีบน้อย แต่อยากได้
คุณภาพแบบใหญ่ๆ เหมอืนในอดตี คือ ตอนนี้ลูกค้ารู้แล้วไงว่างบประมาณการท าอะไรมนัไม่ได้มาก
เหมอืนสมยัทีเ่ขายงัไมม่คีวามรู ้เมือ่ก่อนเราบอกหนังหา้ลา้นเขากจ็า่ย แต่วนัน้ีเขามาบอกว่ามงีบสองแสน
แต่อยากไดอ้ะไรทีเ่ป็นไวรลัคนเหน็คนแชรเ์ยอะท าไดไ้หม ท าไมไ่ดก้ไ็ปจา้งคนอื่นต่อ คอืลุกคา้ไม่เน้นการ
ถ่ายท าแบบกองใหญ่คนหลายสบิคนเหมอืนเมื่อก่อน เรยีกว่าเขารูจ้กัการโฆษณาดแีล้ว ลูกค้าไม่ใช่คน
แบบเดมิที่เอเยนซี่จะขอเงนิมาท าอะไรได้ง่ายๆ เพื่อนผมที่เคยท าโปรดกัชัน่หลกัสบิล้านวนันี้เหลอืแสน
สองแสนกต็อ้งท านะมนัเป็นแบบนี้ไปแลว้ 
 และทีน่่ากลวัคอื ถ้าเราไมท่ าในขอ้เรยีกรอ้งของเขา มงีบน้อยอยากใหค้นเหน็คนแชรเ์ยอะ ลูกคา้
ไปเลยนะครบัไปหาพวกยูทูปเปอร ์พวกเน็ตไอดอลทัง้หลาย พวกช่องที่มคีนเขา้มาดูเยอะๆ จ่ายเงนิมี
โฆษณาแฝงคนเห็นสกัล้านคนลูกค้าก็คดิว่ามนัคอืจบแล้ว ลูกค้ามคีวามคดิที่หลากหลายมนัเป็นตวัฆ่า
โฆษณาเลยนะถ้าคดิแบบนี้ กลายเป็นว่าลูกค้าท ายงัไงกบัสนิค้าก็ได้ขอให้มคีนดูเยอะมคีนแชรเ์ยอะ ซึ่ง
คดิแบบนัน้มนัไมใ่ช่แลว้ 
 การตลาดเองกเ็ป็นส่วนส าคญัดว้ย คอื มนัต้องคดิทุกอย่างแบบการตลาดสมยัใหม่ วธิคีดิแบบนี้
โฆษณากต็ายเหมอืนกนั มนักลายเป็นโฆษณาทีเ่ป็นไดแ้ค่โฆษณาทีท่ าตามลูกคา้ ท าตามฝ่ายการตลาด 
ไมม่อีกีแลว้โฆษณาทีม่ไีอเดยีดีๆ  เหมอืนเมือ่ก่อน วงการโฆษณากเ็ลยตกลงไปเรื่อยๆ จรงิอยูเ่ราหลกีหนี
ไมไ่ดอ้กีสามสีปี่ขา้งหน้า มนัคงยิง่กระทบมากขึน้จนถงึจดุทีอ่าจตอ้งเปลีย่นระบบการโฆษณาทัง้หมด 
 
3.การปรบัตวัของ “บคุลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเข้าสู่การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 
 ตอนผมท างานใหม่ๆ มีพี่คนหนึ่ งเคยสอนว่า “เราต้องท าได้ทุกอย่าง” ตอนนัน้ก็ไม่เข้าใจ
ความหมายนะครบั คดิแต่ว่าเราท างานด้านอารต์ให้ดทีี่สุดกร็ูแ้ค่นี้ก็พอ แต่วนันี้มนัใช่เลย ผมเปิดอบรม
โปรแกรม Photoshop ใหฝ่้ายเออทีีดู่แลลูกคา้ใหเ้ขาใชโ้ปรแกรมพืน้ฐานหรอืแก้ไขงานในเบือ้งต้นใหเ้ป็น 
ผมเองกม็าอบรมไปเรยีนรูใ้นฝัง่การตลาด เรยีนรูเ้รือ่งแบรนด ์คอื เราต้องรูต้้องท าใหไ้ดทุ้กเรือ่ง การรูทุ้ก
เรื่องมนัก็ต้องรวมถงึการรูถ้งึแก่นของมนัด้วย เช่น คุณน าเสนองานคุณรูไ้หมว่ามนัมโีปรแกรมอะไรช่วย
บ้าง และในโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมนัต่างกนั เหมอืนกนัยงัไง ไม่ใช่คุณคดิว่าในโลกม ีPower Point 
อยา่งเดยีวแลว้จบมนัไมใ่ช่แลว้  
 สิง่ทีผ่มสอนน้องๆ เสมอเมื่อเขามาท างานว่า คุณต้องตัง้ค าถามกบัตวัเอง วนันี้คุณอยากเป็นนัก
โฆษณา คุณเคยดูงานโฆษณาหรอืเปล่า อยากท างานออกแบบคุณรูไ้หมว่ากระแสการออกแบบของโลก
ไปถงึไหนแลว้ คอื เราต้องรกัสนใจทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดเวลาอนันี้คอื สิง่ทีต่้องปรบัตวั โลกเปลีย่นไปเรว็มาก
แลว้คุณไม่ตาม คุณยงัมวัแต่ไปของหวาน อาหารญี่ปุ่ นรูเ้พยีงแค่นัน้ไม่ไดแ้ลว้ คอืสนใจแต่สิง่ทีช่อบ เรื่อง
อื่นไม่สนใจแบบนัน้ก็ลาก่อนเลย นัน่คอืสิง่ที่ต้องปรบัตวัในสายงานโฆษณา มคีนโฆษณารุ่นเก่าบางคน
บอกไมต่ามแลว้ ไมเ่อาแลว้ปรบัตวัไมท่นั กจ็บลงแค่นี้ 



4.กระบวนการท างาน หรือ รปูแบบในการท างานในสายงาน (โฆษณา) ท่ีท่านท าอยู่มีการเปล่ียน 
แปลงอย่างไรบ้าง?  
 อย่างทีบ่อกไปรวมๆ นะครบั การท างานมนัเปลีย่นแปลงไปเยอะมาก มนัตอ้งเรยีนรูทุ้กวนัเพราะ
โลกมนัเชื่อมต่อกนัเรว็ กระบวนการท างานคอื มนัต้องรูง้านในสายงานอื่นๆ ด้วยเสมอ ผมเองก็ตื่นมาก็
หาขอ้มูลแล้ว ดูงาน อ่านข่าวตดิตามทุกเรื่องที่มนัจะเอาไปใช้กบังานของเราได้ การท างานในสายงานนี้
ประการทีส่อง คอื อนัแรกคอืตามข่าวและรอบรู ้อนัทีส่องคอื การตัง้ค าถาม คอืเราต้องตัง้ค าถามเก่ง ตัง้
ค าถามใหเ้ป็นต้องสงสยัทุกเรื่อง และสุดทา้ยมนัต้องตัง้ใจและมวีนิัย การท างานมนัต้องมสีิง่เหล่านี้ เราจะ
ไปบอกว่างานชิน้หนึ่งเริม่แบบนัน้แบบนี้มนัไม่ใช่แลว้ มนัต้องเริ่มจากบุคลกิของคนก่อน ถ้ามคีรบทุกขอ้
ขอ้ การท างานไมว่่าจะเจออะไรเจอแบบไหนมนัรอดไดน้ะ 
 ยกตวัอย่างง่ายๆ วนันี้งานโฆษณามนัต้องเจอคู่แข่ง คอื ระหว่างที่เราท างานคู่แข่งเราก็ท างาน
อยูเ่หมอืนกนั ลุกคา้เขากท็ างานของเขาอยากไดแ้บบนัน้ เหน็งานคนอื่นเป็นแบบนี้ ถา้คนท างานโฆษณา
คดิแบบนี้จะท าใหเ้ราไม่หยุดนิ่ง เราไม่รูว้่าสิง่ทีเ่ราคดิตอนนี้มนัดทีีสุ่ดหรอืเปล่า คู่แข่งจะคดิดกีว่าเราหรอื
เปล่าอนัน้ียิง่คดิมนักจ็ะยิง่มไีฟผลกัดนัตวัเองใหพ้ฒันาขึน้  
 การเปลีย่นแปลงพวกนี้มนัต้องมองเป็นเรือ่ง “สนุก” เราตอ้งสนุกกบัการเปลีย่นแปลงนะ ฉะนัน้ใจ
มนัต้องมาก่อน มนัต้องมาก่อนอย่างทีบ่อกไว ้1-2-3-4 แลว้กส็นุกกบัการท างานมองว่ามนัทา้ทาย คู่แข่ง
เขากท็ าอยูเ่หมอืนกนัเราตอ้งคดิใหด้กีว่า ย า้ว่าโลกมนัเปลีย่นการท างานมนักต็อ้งเปลีย่นไปดว้ยนะ 
 ลูกค้าเองกเ็ปลีย่นแปลงตลอด คอื เขากเ็สพอะไรมาเยอะเหมอืนกนั เขากเ็ป็นนักการตลาด เขา
รูจ้กัสนิคา้ของเขาด ีฉะนัน้ถ้าคุณ “ธรรมดา” เขากไ็ม่จา้งคุณ สิง่ที่คุณเอาไปขายเขามนักต็้องดีจรงิๆ คอื 
เมื่อก่อนมนัเริม่จากเขามาจา้งคุณใหท้ าโฆษณา คุณกไ็ปคดิมาขายเขา เขาซือ้มนักจ็บ แต่วนันี้ลูกคา้เก่ง
มาก ดมูาก รูม้ากเขากม็ไีอเดยีของเขาส่วนหน่ึง คุณมาแบบก่อนไมไ่ดแ้ลว้อนัน้ีน่ากลวัมาก (หวัเราะ) 
 ถ้าตอบแล้วไม่เข้าใจ (หัวเราะ) คือ มันเหมือนคุณก าลังปีนเขาลูกหนึ่ ง ถ้าเป็นเมื่อก่อน
กระบวนการกเ็ริม่จากคุณส ารวจ หาขอ้มลูต่างๆ แลว้คุณกปี็นขึน้ไป วนันี้มนัไมใ่ช่กระบวนการปีนเขาลูก
หนึ่งมนัมวีธิเียอะขึน้ มขีอ้มูลที่เยอะขึน้มาก มนัไม่ต้อง 1-2-3-4 เหมอืนอดตี แต่สุดท้ายคุณก็ปีนเขาลูก
นัน้ไดเ้หมอืนกนั กระบวนการโฆษณาวนัน้ีมนักเ็ป็นอยา่งนัน้ไปแลว้ 
 
5.แนวคิด/กลยทุธใ์นการส่ือสารกบั “ผูบ้ริโภคเป้าหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง? 
 มนัต้องรูว้่าผูบ้รโิภคเนี่ยเขาคดิอะไรอยู่ รูว้่าในใจของเขา (Insight) ของผูบ้รโิภคต้องการอะไรอนั
นี้ยากมากเลยครบั แต่การรูต้รงนี้คอืเรารูห้วัใจส าคญัของการสื่อสารวนันี้เลย ต้องรูว้่าเขาต้องการอะไร
ชอบอะไรแบบไหน ที่ส าคญัทีสุ่ดในหวัของเขานี่ เขาคดิอะไรอยู่วะ (หวัเราะ) มนักย็อ้นกลบัไปทีผ่มบอก 
อ่านเยอะ ดเูยอะ ตัง้ค าถาม สงัเกต ทดลองคุณกจ็ะรูว้่าผูบ้รโิภคเขาคดิอะไรอยู ่กป็ระมาณนี้ 
  
6.การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 สร้างผลกระทบด้านใดบ้างต่อท่าน 
 คนท างานโฆษณาตอนนี้มนัต้องสู้หลายทาง สู้กับตัวเองและสู้กับวธิีคิดของคนที่ไม่ได้อยู่ใน
วงการโฆษณา คือ คนเก่งตอนนี้มนัมาจากไหนไม่รูน้ะ วนันี้ใครก็ไม่รู้มาขายของ แล้วเรยีกตวัเองว่า



เป็นเน็ตไอดอล (หวัเราะ) แลว้คนก็เชื่อของมนัก็ขายได้เฉยเลย (หวัเราะ) บ้าไปแล้ว แบบทีก่ารโฆษณา
มนัท าไม่ได้คดิงานแทบตาย มสีาวสวยมาพูด มาบ่น มาบดิตวัแล้วคนกเ็ขา้มาซื้อของจดจ าของได้ นี่คอื 
ตวัอย่าง มนัคอืสิง่ทีค่นโฆษณาต้องสูเ้รยีกว่าการปฎวิตัแิบบนี้มนัสรา้งการเปลีย่นแปลงในทุกบรบิท การ
ใชช้วีติ วธิคีดิ การท างานมนักระทบหมด ผมเจอคนท าเป็นเยอะมาก แต่ไมเ่จอคนคดิเป็นเลยนะ  
 
7.บทสรปุภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล้” ตามความคิดของท่าน 
 ผมมองเรื่องการศกึษาก่อนเลยนะ คอื คนทีจ่ะมาเรยีนตรงนี้มนัไม่ไดม้คีวามตัง้ใจเหมอืนเมือ่ก่อน 
เมื่อก่อนคนเรยีนโฆษณามนัจะมภีาพชดัเลยว่าเป็นคนแบบไหน คนจบดา้นโฆษณามน้ีอย บางคนไปจบ
เมอืงนอกมา พอเมื่อสกัสบิปีทุกที่ก็เปิดสอนด้านการโฆษณา คราวนี้จบมาปีละเป็นพนัคน คนที่อยาก
เรยีนแบบตัง้ใจจรงิๆ มน้ีอยมาก คนในวงการโฆษณาจึงขาดแคลนมนัดูตลก คือ อุตสาหกรรมการ
โฆษณาเหมอืนจะถงึทางตนัแต่ท าไมยงัรบัคนอยู่เลย คอืในทางตนันัน้มนัไม่มคีนคุณภาพมาท างาน เดก็
จบใหม่ท างานสักระยะก็ออกไปท าอย่างอื่น ออกไปขายของ ที่มีอยู่ก็ไม่อดทน ไม่ตั ้งใจ ไม่มี
ความสามารถมนัเลยท าใหภ้าพรวมทัง้อุตสาหกรรมมปัีญหาไปหมด ก้เลยเหน็ว่าท าไมอุตสาหกรรมนี้ถงึ
เอาคนออก รบัคนอยูเ่รือ่ยๆ แปลกด ี
 คอื ระบบการศกึษามนัถูกเขยีนมา ถ้ามองยอ้นกลบัไปต าราเล่มเดยีวมนัถูกใช้พมิพ์ซ ้า เปลี่ยน
หน้าปก ผมเรยีนโฆษณามนักม็ตี าราอยูไ่ม่กีเ่ล่ม เดก็บางคนไม่รูจ้ะเรยีนอะไรกม็าเรยีนโฆษณาเพราะมนั
มหีน้าตาในสงัคม รายไดด้ ีเราควรสรา้งระบบการศกึษาใหมใ่หเ้ขารูว้่าเขาอยากเป็นอะไรก่อน 
 ในอนาคตคนท างานด้านการโฆษณาไม่จ าเป็น คอื ไม่จ าเป็นเลยต้องจบด้านการโฆษณา เรามี
นักเขยีนเก่งๆ ที่ไม่ได้จบอกัษรศาสตร ์ก็เขยีนเก่งได้เหตุเพราะว่าเขาเป็นคนชอบอ่าน การโฆษณาก็
เหมอืนกนัจรงิๆ มนัก็มอียู่นะคนเขยีนงานโฆษณาเก่งๆ จบกฎหมายก็ม ีคุณจบอะไรมาก็ตามคุณโดด
เด่นในวธิคีดิ คุณกม็าอยู่ในสายงานนี้ได้ คนท างานโฆษณามนัมกีรอบมวีธิคีดิแบบเดมิๆ แต่คนสายงาน
อื่น คนทีเ่รยีนมาแบบอื่น เขาไมต่ดิกบักรอบนี้ เขากค็ดิอะไรทีฉ่ีกออกไปไดเ้ลย 
 คือ อีกอันที่ส าคัญมากในอนาคตอุตสาหกรรมการโฆษณามันต้องแบบคิดต่าง ไม่มีการ
ลอกเลยีนแบบกนัในวธิกีารคดิ ตอนนี้ใครคดิแลว้มนัประสบความส าเรจ็ก็เรยีนแบบกนั ในอนาคตมนัจะ
ยิง่แขง่กนัเรือ่งวธิคีดิทีม่นัรอ้งวา้ว! มนัจะกลบัมาอกีครัง้ 
 โฆษณามนัผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว มนัคงไม่ตกลงไปและไม่ขึน้ไปสูงกว่านี้แล้ว ในอนาคตองค์กร
ดา้นการโฆษณามนัจะเลก็ลงเรื่อยๆ และเฉพาะทางมากขึน้แต่ยงัอยู่ไดน้ะ สิง่ที่จะท าใหอุ้ตสาหกรรมการ
โฆษณาอยูไ่ดใ้นอนาคตคอื ค าว่า “คุณภาพ” เท่านัน้ครบั. 
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ประเดน็ค าถาม 
 1.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 

 จริงๆ แล้วถ้าถามถึงอุตสาหกรรมการโฆษณาเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
เปลีย่นแปลงอย่างไรถ้าเทยีบกบัปัจจุบนั ต้องบอกเลยว่าจ าแม่นเลยนะคะ (หวัเราะ)  อย่างตวัเองท างาน
ครัง้แรกตอนปี พ.ศ. 2001 ถ้านบัถงึตอนน้ีกท็ างานมา 18 ปีพอด ี(หวัเราะ) กร็ูส้กึว่า ตอนนัน้การโฆษณา
มนัรุ่งเรอืงมาก ทีแ่รกทีท่ าจะมลีูกคา้แรกๆ เลย กค็อื Worldphone 1800 แลว้รแีบรนดม์าเป็น Dtac โห...
ในสมยันัน้มนัแบบ คิดดูสิเราเห็นตัว D ทัว่ประเทศไปหมดเลย ถ้ายงัจ ากันได้นะมแีรฟตึก มีซื้อสื่อ
โฆษณาบนตกึ อาคารสูงๆ ทัว่กรุงเทพฯ ลงโฆษณาทุกสื่อเลย และเราสามารถท าหนังโฆษณาทเีป็นสบิๆ 
เรื่องเลย ท าหนงัโฆษณาตรงนี้เยอะมาก งบไม่จ ากดัอยากท าอะไรทีม่นัไดผ้ลท าเลย บรษิทัทีท่ าอยูจ่ากที่
เป็นบรษิัทขนาดเลก็ๆ ก็ขยายกลายเป็นรบัคนเขา้มาเยอะเลยนะคะจากพนักงานหลกัสบิคน ก็เพิม่มา
เกือบร้อยคนมนัเติบโตเรว็มาก  หนังโฆษณาเรื่องหนึ่งที่ท าก็มงีบเป็นหลายๆ ล้าน เรยีกว่าสมยันัน้
โฆษณามนัคอื ที่สุดแล้วมนัอู้ฟู้มาก แต่ในสมยันี้โฆษณาท าหนังมนัเหลอืงบประมาณเรื่องหนึ่งแค่หลกั
แสนเนอะมนัไมม่อีะไรแบบทีเ่ล่ามาอกีแลว้ ซึง่ ในสมยันัน้เศรษฐกจิมนัดมีาก โฆษณามนัไปกบัเศรษฐกจิ
คอื มนัก็รุ่งเรอืงจรงิๆ พอมาสมยันี้มนัต่างกนัเยอะมาก ก็ดูได้ที่เศรษฐกิจอีกเหมอืนกนั (หวัเราะ) การ
ท างานเองเมื่อก่อนเวลาคดิงานออกมากพ็ูดในทุกสื่อโฆษณาแบบพูดในเรื่องเดยีวกนั เป็นประเดน็ใหญ่ 
ตอนนี้มนัต้องถูกพูดเรื่องเดยีวในหลายทางหลายสื่อ บางทมีนัต้องพูดต่างกนัดว้ย ตรงนี้เดีย๋วไปพูดในขอ้
ทีส่องแลว้กนันะคะ 
 
2.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาในปัจจบุนั 
 ตอนนี้การท างานมนัต้องเป็น storyteller ต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ด ีอะไรก็เป็นการเล่าเรื่องหมด 
วนันี้ ไม่ไดอ้ยู่ทีป่ระโยชน์ทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากลูกคา้ว่าคอือะไร แต่อยูใ่นเรือ่งทีเ่ราจะใส่ไป เราจะเล่ายงัไง
ต่างหาก ใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าสนิคา้มนัพูดกบัเรา มนัเป็นแบรนดข์องฉัน คนรุ่นใหม่ชอบอะไรแบบนี้ จรงิๆ 
ทุกแบรนด์มนัต้องมสีตอรีน่ะ แต่อยู่ที่ว่าเราเล่าออกไปยงัไง สมยัก่อนเราบอกว่าสนิค้าช่วยอะไรคุณได้
บ้างวนันี้  มนัต้องเล่าเรื่องแล้วค่อยบอกว่าสินค้าช่วยอะไร มวีิธีพูดอะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงกับชีวิตของ
ผู้บรโิภค ปัจจุบนัเทคโนโลยไีปไกลมาก เมื่อก่อนถ้าเราเล่นเน็ตก็ต้องไปรา้นเน็ต หรอื ในที่ท างาน แต่
วนัน้ี อยูใ่นโทรศพัทใ์ครๆ กใ็ชไ้ด ้และเรือ่งเล่าหรอืสตอรีท่ีน่กัโฆษณาเอามาเล่ากอ็ยู่ในนี้ คอืเรื่องราว คอื
กระแสทีเ่กดิขึน้ในโลกออนไลน์นี่แหละ เรื่องราวทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั คนท างานสายครเีอทฟีก็ท าแบบนี้ 
รอเรื่องที่เป็นกระแสในสงัคม ก็จบัเป็นประเดน็ในการคดิงานสรา้งงาน เช่น วนันี้ออเจา้ดงั เราต้องเขยีน
สิง่นี้ให้เป็นออเจา้กบัสนิค้าเราให้ได ้มนัต้องเรว็ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุ่น มหีลายสนิคา้ที่ท าเก่งเช่น พซี ี
เคเอฟซ ีเมเจอร ์คนทีท่ าแบบน้ีไดน่้าชื่นชมมากเป็น real time content ใครไวใครไดค้อื เก่งมากจรงิๆ 



3.การปรบัตวัของ “บคุลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเข้าสู่การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 
 การท างานมนัต้องเรว็ทุกอย่างมนัตดิต่อสื่อสารกนัตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ปรบัแก้ เปลีย่นมนัเรว็
มาก เช่น กระแสตอนนี้มาแล้วลุกค้าสนใจมัย้คดิให้ ตรวจสอบกนัทางไลน์และลงโฆษณาเดีย๋วนัน้เลย 
คนท างานโฆษณาตอนน้ีมนัตอ้งเรว็จรงิๆ ใชส้ื่อออนไลน์ไดเ้ก่งดว้ยอนัน้ีส าคญั 
4.กระบวนการท างาน หรือ รปูแบบในการท างานในสายงาน (โฆษณา) ท่ีท่านท าอยู่มีการเปล่ียน 
แปลงอย่างไรบ้าง?  
 เดีย๋วนี้ลูกคา้เขากไ็มธ่รรมดานะคะ เขาจะมบีรษิทัลกูของเขา (in-house) ของเขาทีท่ าไดห้มดทุก
อย่างเลย เช่น เราออกแบบมาเดีย๋วเขาไปท าต่อได้ เช่นแบรนด์ที่ท าอยู่ in-house ท าได้ทัง้หมดมนัเรว็ 
อย่างในส่วนออนไลน์เขาท าเองได้หมดเลย เพราะมนัต้องเรว็ไงท าเองแลว้ผ่านไดท้นัทเีพราะเขาดูกนัเอง 
แก้งานตรงนัน้จบเลย มนัคดิเองท าเองไดห้มดเหมอืนเขาคุยกนัได้เลยว่าอยากให้งานเป็นแบบนี้แบบนัน้ 
และท าออกมาไดด้กีว่าเรา 
 กระบวนการท างานมนัเปลีย่นไปเลยจากเมื่อก่อนลุกคา้จา้งเรา ตอนนี้เขาอาจแค่มาขอค าปรกึษา 
ขอไอเดยีแรก และหลงัจากนัน้เขามทีมีงานไปท าต่อไดเ้ลย จรงิๆ ลกูคา้พวก in-house กค็อืคนในวงการ
โฆษณาที่กลายมาเป็นลูกค้านี่แหละ (หวัเราะ) นี่คอืความฝันของคนท าเอเยนซี ่(หวัเราะ) วันหนึ่งฉันไป
เป็นลกูคา้ เราเองกฝั็นและตัง้ใจแบบนัน้เหมอืนกนั (หวัเราะ) 
 ตอนนี้นะคะ ในองค์กรใหญ่ๆ แบรนด์ใหญ่ๆ ม ีin-house แบบดมีากๆ อยู่กนัทัง้นัน้ เช่น SCB 
SCG  อยา่งทีบ่อกกระบวนการมนัเปลีย่นไปเลย เปลีย่นไปจากเมื่อก่อนโดยสิน้เชงิ ไมม่ีลกูคา้ทีไ่มรู่อ้ะไร
อีกแล้ว มีแต่ลูกค้าที่รู้เท่าเราหรอืรู้มากกว่าเรา แบรนด์ดงันี่เขาจะมเีป็นยูนิตที่รวมอดีตคนในวงการ
โฆษณาที่เก่งๆ แบบยกไปทัง้ยูนิตเลยก็ม ีบางครัง้เราจะไปเจอลูกค้าที่เก่งด้านครเีอทฟีมากกว่าเราก็ม ี
ทัง้หมดนี่คอื ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีัง้สิน้ที่มนัท าใหก้ระบวนการมนัเปลีย่นแบบกลบัด้าน
เลย อนัน้ีคอืสิง่ทีน่่ากลวัมากเลยในการท างานวนันี้ 
 ส่วนเหตุผลที่ in-house ยงัท าได้ไม่ครบเหมอืนเอเยนซี่กเ็พราะว่าเขายงัขาด strategic planner 
คนที่ดูกลยุทธ์แบบทัง้ปีได้เมื่อต้องดู campaign ใหญ่ๆ ทัง้ปี แต่ในอนาคตไม่แน่นะถ้าเขามคีรบทมี วนั
หนึ่งเขากไ็มจ่ าเป็นตอ้งมางอ้เอเยนซีอ่กีแลว้ ทีอ่่านมาจากหนังสอืต่างประเทศอกีหน่อยมนัจะไม่มแีลว้นะ
เอเยนซี่มนัจะกลายเป็น in-house ที่ท าได้เองทุกอย่าง เร็วกว่าและประหยดังบได้ พูดง่ายๆ ตอนนี้
ออนไลน์พวกเขาท าเองหมดแมก้ระทัง่ซื้อสื่อเอง อกีอยา่งทีลู่กคา้มองคอื การม ีin-house เขาควบคุมเงนิ
ทีใ่ชไ้ดแ้ต่ไปจา้งเอเยนซีม่นัควบคุมไม่ได้งบมนัไม่แน่นอนเพิม่ตรงนัน้ลดตรงนี้ ฉะนัน้กระบวนการท างาน
มนัจะค่อยๆ เปลีย่นไปแลว้จากในอดตีตามทีเ่ล่ามานะคะ 
 
5.แนวคิด/กลยทุธใ์นการส่ือสารกบั “ผูบ้ริโภคเป้าหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง? 
 เมื่อก่อนครเีอทฟีคดิงานโดยเอาโจทยข์องลูกคา้มา แลว้ท าใหต้วัเองไดร้างวลัดว้ยการคดิงานให้
หวอืหวาให้สรา้งสรรค์ขายได้ไม่ได้อกีเรื่องหนึ่ง อนันี้ไม่ใช่ทัง้หมดนะแต่บางส่วนเป็นแบบนัน้ หลายคน
ชอบเวลาเจอลูกคา้ทีเ่อาดว้ยกบัความคดิแปลก แต่ในความเป็นจรงิแลว้เราต้องคดิงานเพื่อสื่อสารกบัคน 
คอื ผูบ้รโิภคไม่ใช่คดิงานเพื่อรางวลัเพื่อเอาไปอพัค่าตวัอะไรแบบนัน้  วธิสีื่อสารเริม่จากการบรฟีมาแล้ว



คดิงาน แต่ตอ้งดกูระแสทางผูบ้รโิภคดว้ยว่าไปทางไหน เช่น เมือ่ก่อนเริม่ตน้สื่อสารผ่านหนังแลว้อยา่งอื่น
ตาม แต่เดีย๋วนี้มอีอนไลน์เพราะมนัเข้าถึงผู้บรโิภค เมื่อก่อนตอนงบเหลือก็ค่อยออนไลน์วนันี้ไม่ใช่
ออนไลน์น า ออนไลน์ท าเงนิมากกว่าออฟไลน์ อีกวธิทีี่เริม่นิยมกนั คอื การท าหนังโฆษณาสื่อสารกับ
ผูบ้รโิภคยาวๆ 7 นาท ีในออนไลน์เพื่อเล่าเรื่องราวทัง้หมดให้ไดใ้นนัน้ มเีรื่องราวให้คนแชร ์มสีนิค้าเขา้
ไปเป็นระยะๆ คอื พยายามหาทางสื่อสารใหน่้าสนใจแลว้กไ็ปกองกนัอยู่ในออนไลน์ จรงิๆ ออนไลน์แพง
นะไม่ใช่ถูก อย่างหนังยาวๆ ที่นิยมท ากนัมนักแ็พง ไม่ใช่เหน็ว่าไม่มคี่าสื่อแล้วจะไปลงกนัในนัน้เต็มไป
หมดกต็อ้งระวงัดว้ยว่าถา้ไมน่่าสนใจ ผูบ้รโิภคเขากไ็ม่เปิดดนูะ ยิง่ท ากนัหลายๆ นาทกีม็โีอกาสทีค่นดยูุค
นี้จะเบื่อไดน้ะคะ 
  

 6.การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 สร้างผลกระทบด้านใดบ้างต่อท่าน 
 ส าหรบัเราไม่กระทบนะคะ (หวัเราะ) เรามองอย่างเขา้ใจไม่มอีะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง มองให้มนั
เป็นบวก วนัก่อนเราไปปากคลองตลาดไปเจอแมค่า้ขายดอกไม ้ขายพวงมาลยั เขายงัม ีIG มใีหส้ัง่ของ มี
รปูสวยๆ ใหดู้ มไีลน์แมนไปส่งสนิคา้ใหต้ลอด 24 ชัว่โมง คุณไมต่อ้งเดนิทางมาไกลหาทีจ่อดรถกไ็มม่ ีคอื 
อยากจะบอกว่าคนที่คุณคิดว่าเขาปรบัตัวไม่ได้ เขาก็ยังปรบัตัว หรอื อย่างมีวินมอเตอร์ไซด์ก็ใช้
เทคโนโลยชี่วยในการหารายไดเ้สรมิ ขบัส่งไลน์แมนบา้งเคยสัง่ของตอนสามทุ่ม สามทุ่มครึง่ของกม็าส่งที่
บ้าน โลกมนัเปลี่ยนแปลงไปจรงิๆ แล้วท าไมคนที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่ทันสมยัอย่างคนในวงการ
โฆษณาท าไมถงึไมป่รบัตวั ท าไมถงึคดิว่ามนัยากมาก  
   

 7.บทสรปุภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล้” ตามความคิดของท่าน 
 ตอนน้ีมนักลายเป็นยคุของบรษิทัเฉพาะทาง เรว็นี้ๆ มบีรษิทัทีร่บังานเฉพาะสนิคา้ผูห้ญงิและเขา
กป็ระกาศตวัว่าเขาคอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนี้ พนักงานกม็กีนัอยู่ไม่กี่คน แต่เมื่อก่อนคุณไปท าแบบนัน้ไม่ได ้
คุณต้องท าได้ทุกๆ สนิค้าอนันี้มนักช็ดัมาก หรอื มบีรษิทัที่ท างานโฆษณาเฉพาะกลุ่มสนิคา้เดก็อนันี้ก็มี
จรงินะ คอื แนวโน้มจะเป็นแบบนี้ไปหมด ไม่มแีลว้พนักงานเป็นรอ้ยท าไดห้มดทุกอยา่ง มนัค่อยๆ สลาย
ไปตามพฤติกรรมคนและผู้บรโิภคที่เปลี่ยนไป แล้วก็เทคโนโลยกี็ด้วยอย่างที่เขาว่ากนัว่า “การปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม” ทุกครัง้มนัจะมอีาชพีทีห่ายไปและอาชพีทีเ่กดิขึน้มาใหมไ่ดเ้สมอ 
 มน้ีองในทีท่ างานสองคนออกไปเปิดบรษิทั อย่าเรยีกว่าบรษิทัดกีว่าเพราะมแีค่สองคน เขาไปรบั
ดแูลเรื่องสื่อใหธุ้รกจิพวกความงาม เหมอืนไปดูใหว้่าจะท ายงัไงใหค้นเหน็โฆษณาของรา้นเสรมิสวย รา้น
เกีย่วกบัความงามพวกนี้ วธิกีารซือ้โฆษณาใน facebook การสรา้ง IG ใหน่้าสนใจ เขาท าเป็นแพคใหเ้ลย
ว่าถา้เจา้ของกจิการมงีบเท่านี้ท าอะไรไดบ้า้ง คอื ทุกอยา่งมนัมชี่องทางเป็นอาชพีไดห้มดเลย 
  คนท างานเองกต็อ้งปรบัตวัตอ้งสนุกไปกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ บางคนไมช่อบเทคโนโลยกี็
ต้องมองว่า เทคโนโลยมีนัสนุกนะมนัไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ เรยีนรูก้บัสิง่เหล่านี้ไป สุดท้ายโลกในวนัขา้งหน้า
คุณต้องเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เขยีนเก่ง เป็นนักเล่าเรื่อง เป็นคนชอบการวเิคราะหม์องใน
มุมที่แตกต่าง สิง่เหล่านี้มนัก็จะหล่อหลอมให้เป็นนักโฆษณาที่เก่ง ไม่จ าเป็นว่าคุณต้องจบอะไร เรยีน
อะไรแลว้อายมุากน้อยอกีต่อไป. 



ศิริทิพย ์เมตไตรพนัธ ์ 
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ประเดน็ค าถาม 
 1.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 

 ยอ้นไปเกอืบ 20 ปี ตอนเริม่ท างานใหม่ๆ ธุรกจิโฆษณาในส่วนที่รบัผดิชอบคอื ด้านสื่อโฆษณา 
ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อสื่อโฆษณาเป็นหลงั บรษิัทโฆษณาเล็กๆ ที่ท าในตอนนัน้ มพีนักงานฝ่ายสื่อ 
(มเีดยี) เพยีงแค่ 3 คนนะคะ (หวัเราะ) คอื ความส าคญัดา้นสื่อโฆษณามน้ีอยมาก ส่วนใหญ่น ้าหนักจะเท
ไปทางฝังสร้างสรรค์หมดเลย ใครๆ ก็อยากท างานทางฝังนัน้ ภาพลกัษณ์ด ีเงนิดกีว่า คนท าด้านสื่อ
โฆษณาสมยัก่อนอาจไม่จ าเป็นต้องเก่งขอ้มลูตวัเลขมากมาย เรยีนจบอะไรท าได ้ไม่ต้องมเีครื่องมอืการ
ท าสื่อโฆษณาที่ซบัซ้อน เพราะมนัมรีูปแบบการท างานที่ตายตวั เรยีกว่ามแีค่ตวัเลขเรตติ้ง (Rating) ก็
พอแลว้ ใช้ตรงนี้เป็นตวัวดัและตวัตดัสนิว่าจะวางสื่อโฆษณาไปทางไหน เรยีกว่าอพัเดตเรตติ้ง เดอืนละ
ครัง้ กส็ามารถซือ้ขายกนัไดน้ะคะ เพราะเราเป็นบรษิทัโฆษณาขนาดเลก็ทีส่นิคา้ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ของ
คนไทย ลูกค้าจงึให้ความส าคญักบั ความสมัพนัธ์และความน่าเชื่อถอืของเจา้ของบรษิทักบัลูกค้าที่มมีา
นานท าใหส้ิง่เหล่านี้สะทอ้นการท างานทีม่กีารเอือ้และช่วยเหลอืกนัตลอด  
 ตวังานโฆษณาเอง ก็ไม่ได้มคีวามหวอืหวา ลงกนัแบบเดมิๆ เน้นความเคยชนิ หรอื ลงบ่อยๆ
สรา้งการจดจ า และความเชื่อในประสบการณ์ของผูซ้ือ้ เรยีกไดว้่าสมยัก่อนท างานง่ายกว่าตอนนี้มาก สื่อ
โฆษณาเองกย็งัไมไ่ดห้ลายหลายอะไร อนัไหนดงั อนัไหนด ีกล็งตามๆ กนัไป และดว้ยความทีส่ ื่อมจี ากดั 
ผูบ้รโิภคเองกไ็ม่ไดม้ทีางเลอืกมากในการรบัสื่อ ดงันัน้การลงโฆษณาครัง้หนึ่ง ขอ้ความโฆษณาจงึเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นวงกวา้ง ดงันัน้ จุดนี้จงึท าใหบ้รษิทัผลติสื่อ เจา้ของสื่อมอี านาจกว่าเจา้ของสนิคา้ สามารถ
ตัง้โควต้า ตัง้ราคากนัได้ จะมยีกัษ์ใหญ่อยู่แค่ไม่กี่ช่องทางเท่านัน้ในสมยัแรกๆ เรยีกว่าเป็นยุคทองของ
เจา้ของธุรกจิสื่อโฆษณา 
 

 2.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาในปัจจบุนั  
  มาถงึยคุนี้ ยคุทีส่ ื่อโฆษณามคีวามหลากหลาย ในแต่ละสื่อเองยงัแบ่งไปอกีหลายช่องทาง ทวี ี22 

สถานี ไหนจะต้องแย่งชงิ Eye Ball จากสื่อ Online สื่อ Mobile ที่เสรฟิใหถ้งึมอื อกีทัง้สื่อ Out Of Home 
ทีใ่กลต้วัจนแทบจะเรยีกว่า ออกจากบา้นไปยงัไงกต็้องเจอ จะเรยีกว่าเป็นยุคเฟ่ืองฟูกไ็ด ้เมด็เงนิกระจาย
ตวัออกไปนะคะ  

  จากเดมิที่มบีรษิทัสื่อโฆษณายกัษ์ใหญ่ไม่กี่เจา้ที่ได้ส่วนแบ่งเค้กก้อนใหญ่ แต่ตอนนี้ลูกคา้มเีงนิ
เท่าเดมิ ผู้บรโิภคก็มจี านวนไม่ต่างจากเดมิ แต่สื่อโฆษณามมีากหลากหลาย เค้กก็ต้องมคีนมาแชรม์าก 
บรษิทัผลติสื่อโฆษณาที่เลก็ลงมา ก็ได้ผลพลอยได้ตรงนี้ ภาพรวมดูเหมอืนจะด ีเศรษฐกจิน่าจะด ีมกีาร
กระจายรายได ้แต่ความส าคญักย็งัอยู่ที่ Content อยู่ดชี่องไหนทีไ่ม่พฒันา Content ยงังงๆ ตามไม่ทนัก็
จะตกยุคไป ทวี ี22 ช่อง ขายได้ราคาจรงิๆ ก็แค่ไม่เกนิ 10 ช่อง สื่อโฆษณาทีเ่ลก็กว่าทวี ีเช่น นิตยสาร 



หนังสอืพมิพ์ก็ค่อยๆ ปิดตวัเพราะพฤตกิรรมของผู้บรโิภคที่เปลีย่นไป คอื ไม่มใีครอ่านอะไรจากรปูเล่ม
แล้ว และสื่อวทิยุเองถ้าไม่มฐีานคนฟังที่เหนียวแน่นพอ หรอืไม่พฒันา เอา Online/On Application เข้า
ไปดว้ย ก็ต้องปิดตวัลงเช่นกนั จากตรงนี้จะเหน็ว่าโฆษณาจะมขีอ้จ ากดัในสื่อหลกั แต่จะมทีางเลอืกใหม่
ในสื่อโฆษณาออนไลน์เขา้มาทดแทน  

  สื่อที่อยู่ได้ นอกจากเนื้อหา หรอื Content จะต้องดีแล้ว กระแสในภาพรวมก็ต้องดีด้วย เช่น 
ความทนัสมยั การเขา้ถงึความต้องการของผูบ้รโิภคจรงิๆ เช่น ใส่ความสนุกลงไปหรอืต้องมกีารโปรโมท
อย่างต่อเนื่องมกีารใช้เรื่องในสงัคมเขา้มาสรา้งกระแส ช่องทางและเวลาก็ส าคญัจะลองเปรยีบเทยีบให้
เหน็ภาพ คอื 
 กรณีแรก คอื ละครบุพเพสนันิวาสท าไมดงัมาก ควิโฆษณาเต็มทัง้เรอืง เพราะมอีงค์ประกอบ
โดยรวมส่งเสรมิเยอะแยะมากทัง้ Content ด ีนักแสดงดงั สถานีตดิอนัดบั ออกอากาศวนัพุธ-พฤหสั ซึ่ง 
เป็นเวลาคนดูละครอยู่แลว้ มกีารปัน่กระแสในหลายๆ ช่องทางโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์บนโลก Social 
สร้าง Content เก่ง เช่น เรื่องอาหาร การแต่งกาย เครื่องกรองน ้ า ภาษาไทย  ทัง้ยงัมีกิจกรรมใหญ่
ระดบัประเทศรณรงค์ใส่ชุดไทยใครๆ ก็พูดถึง รวมแล้วเรตติ้งก็เลยดเีรตติ้งพุ่งไป 20 แบบที่ไม่มลีะคร
เรือ่งไหนท าไดใ้นยคุนี้ 
 และกรณีที่สอง คอื ละครเลอืดขน้คนจางกด็งัมาก แต่ควิโฆษณาไม่เต็มเพราะเรตติ้งไม่ดเีรตติ้ง
โดยเฉลี่ยอยู่แค่ 1.7-1.9 ท่านัน้เอง ท าไม? ทุกอย่างลงตวัไม่ต่างจากละครบุพเพสนันิวาสเลย คอื ดสีนุก 
นักแสดงก็ดงั สถานีเล็กกว่า มกีารปัน่กระแสที่ดเีลย ใครๆ ก็พูดถึง ขาดก็กระแสที่เป็นแมสและเวลา
ออกอากาศกใ็หม่คอื คนืวนัศุกร ์และคนืวนัเสาร ์ช่องวนัไม่เคยมลีะครแนวนี้หรอืละครไทยไมเ่คยมเีลย ที่
ถอืว่ายากมากๆ ทีจ่ะสรา้งเรตติง้ ซึง่ตรงนี้อาจเป็นเพราะวนัออกอากาศและเวลาออกอากาศที่คนเมอืงยงั
ไม่กลับบ้านกัน ทัง้เทคโนโลยีการดูย้อนหลงัใน  Line TV ได้ทันทีหลังละครออนแอร์จบ ผู้บรโิภคมี
ทางเลอืกเยอะนะคะ ก็ไปดูยอ้นหลงักนัใน Line TV สรุปเรื่องนี้ ทุกอย่างด ีมคีนตดิตาม แต่สถานีไม่ได้
รายไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่อย คนที่รวยคอื Line TV นัน่เอง สองกรณีนี้เปรยีบเทยีบกนัในเรื่องของการสรา้ง
กระแสและภาพรวมของสื่อโฆษณาไดช้ดัทีสุ่ดเลย  

 
3.การปรบัตวัของ “บคุลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเข้าสู่การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 
 อย่างทีบ่อกไปตอนตน้นะคะ เมื่อก่อนบรษิทัเราเลก็ๆ คนน้อยกอ็ยูไ่ดเ้พราะงานไมย่าก ลูกคา้ไม่
เลอืกเยอะมาก (หวัเราะ)  ขายอะไรไปลูกค้าก็ซือ้ตวัเลอืกและช่องทางสื่อโฆษณามนัน้อย แต่เดีย๋วนี้จะ
ไปขายงานกันทียกไปเป็นกองทัพต้องท ากันเป็นทีม มีทีม Analysis / Planner / Buyer และมทีีมสื่อ
โฆษณาออนไลน์ทีต่้องแขง็แกรง่มาก (หวัเราะ) เป็นอยา่งน้อย เพราะการแข่งขนัสูง ขอ้มลูต้องเยอะต้อง
พรอ้ม สื่อโฆษณามเียอะ ลกูคา้สมยัน้ี “สวยเลอืกได”้ อยากซือ้อะไรอยากไดอ้ะไรกต็อ้งไดแ้ละต้องเป็นใน
ราคาทีล่กูคา้พอใจดว้ย 

  ฉะนัน้ ถ้าจะกล่าวว่าคุณสมบัติเฉพาะ หรอื บุคลิกภาพแบบใดที่บุคลากรในสายงานด้านสื่อ
โฆษณา ควรมอีย่างแรกเลยนะคะ คอื “ความคดิสรา้งสรรค”์ ตรงนี้ส าคญัมากเลย อย่างทีก่ล่าวไปแลว้สื่อ
โฆษณาออนไลน์มกีารแข่งขนัสูง เราไม่สามารถน าเสนออะไรที่ “ธรรมดา” ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะ



ผูบ้รโิภคจะไม่สนใจเรา (สนิค้า) เลย เรยีกว่าวนันี้มเีวลา “จบัความสนใจ” ผู้บรโิภคน้อยมากประมาณ 5 
วินาทีเท่านัน้ ความคิดสร้างสรรค์จงึมีความส าคัญไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดของโฆษณาก็ตาม  และ
คุณสมบตัทิี่สอง คอื ความกระตือรอืรน้สนใจที่จะเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะสื่อโฆษณาใหม่ๆ เข้ามา
ตลอด การจะทารเ์ก็ตผู้บรโิภคในสื่อโฆษณาแต่ละสื่อนัน้ท าได้ชดัเจนและวงมนัจะแคบขึ้น ฉะนัน้ต้อง
สรา้งสรรค ์ต้องโดนใจ ไม่ยดัเยยีด แต่แทรกซมึเขา้ไปหาผูบ้รโิภค จะแทรกซมึไดก้ต็อ้งกระตอืรอืรน้สนใจ
หาทางและเรยีนรูว้ธิกีารใหม่ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเลยนะคะ 
 สื่อโฆษณาออนไลน์ยุคนี้ใครท ามเีดยี ต้องรูจ้กัสื่อโฆษณาออนไลน์ว่าซื้อยงัไง ขายยงัไง วดัผล
ยงัไง อะไรคือช่องทางที่ เราควรใช้และที่ส าคัญที่สุดจะสื่อสารกับผู้บริโภคเป้าหมายด้วยวิธีการใด 
คนท างานดา้นน้ีจงึหยดุนิ่งทีจ่ะเรยีนรูไ้มไ่ดเ้ลย 
 สุดทา้ยสิง่ทีน่่ากลวัทีสุ่ดในสายงานดา้นสื่อโฆษณาทีเ่กี่ยวกบับุคลากรในสายงาน คอื คนทีอ่าวุโส
อยู่มานานและไม่คิดจะปรบัตัว มคีวามคิดเดิมๆ จะถูกตัง้เอาไว้บนหิ้งไว้แค่คอยเป็นที่ปรกึษา คนที่
ท างานมานานๆ ไมไ่ดส้ าคญัไปกว่า มอืใหมไ่ฟแรง ทีว่นัน้ีมคีวามส าคญัทีสุ่ดไปแลว้ค่ะ 
 
4.กระบวนการท างาน หรือ รปูแบบในการท างานในสายงาน (โฆษณา) ท่ีท่านท าอยู่มีการเปล่ียน 
แปลงอย่างไรบ้าง?  

ถ้าจะใหเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างของ “กระบวนการท างาน” น่าจะแบ่งออกเป็น 2 ฝัง่ คอื Buy   
Media Buyer TV จะเก่งแค่ทวี ีMedia Buyer Print จะเก่งแค่สื่อสิง่พมิพ ์Media Buyer Radio แทบจะซือ้
สื่อนิตยสารไมเ่ป็น Media Buyer จะถูกแยกไปดแูลในแต่ละสื่อเพื่อความสะดวก และงา่ยต่อการตดิต่อกบั 
Supplier เพราะขัน้ตอนในการซื้อแต่ละสื่อโฆษณาจะยุ่งยากกว่า ยุ่งยากตัง้แต่การซือ้จนถงึการ Monitor 
เลย งานจะเยอะเรือ่งเอกสาร เรือ่งเทป เรือ่งการเกบ็กระดาษแต่ตอนน้ี 1 คนตอ้งรูร้อบดา้นรูทุ้กอย่างเลย
ต้องเรยีนรู้ทุกสื่อ เพราะช่องทางของทุกสื่อโฆษณามนัจะต้องไปด้วยกัน เช่น ซื้อทีวี แพคพ่วงสื่อ 
ออนไลน์ (Online) ซือ้สื่อออนไลน์ (Online) กต็้องซือ้พ่วงกจิกรรมพเิศษ (Event) เป็นตน้ แต่สิง่ทีง่่ายขึน้
คือ เรื่องการสัง่ซื้อ เดี๋ยวนี้ รวดเร็วขึ้น สัง่ว ันนี้ออกอากาศพรุ่งนี้  ส่ง Material เป็นไฟล์ผ่านเมล์ มี
โปรแกรมเชค็ Monitor วนัต่อวนั เป็นเมื่อก่อนไม่สามารถท าได้แบบนี้ ถ้าผดิสัง่แก้ไขได้เลยในวนัรุ่งขึ้น 
ถงึสื่อ Out of Home (OOH) ยงัท าไม่ไดเ้รว็เท่าแต่ภาพสื่อจากเป็นสื่อบลิบอรด์ (Billboard) กเ็ปลีย่นเป็น
จอ LED กนัเกอืบหมดแลว้ การท างานกจ็ะสะดวกรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อนมาก  

และฝัง่ Plan กระบานการท างานจะยากขึน้ ใชเ้วลาวเิคราะหเ์ยอะขึน้ เพราะสื่อโฆษณามนัเยอะ
ขึน้ เมือ่ก่อนรูแ้ค่ว่าจะใชส้ื่อโฆษณาไหนกพ็อมนัจะมรีปูแบบตายตวั แต่เดีย๋วนี้ตอ้งรูล้กึไปถงึ Content ว่า
อนัไหนเหมาะ อนัไหนด ีเกิดการวเิคราะห์สื่อโฆษณามากขึ้น แต่จะช้าไม่ได้ต้องเรว็มากนาทีต่อนาที
เปลี่ยน ปรบั แก้ไขได้ตลอดเวลาเพราะกระแส Content ก็เปลี่ยนแปลงไวไม่รอเหมอืนกัน เจ้าอื่นลง 
คู่แขง่เขาลงเราเองจะชา้ไมไ่ดต้อ้งเรว็กว่าเสมอ 

  สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่าง หรอื เปลีย่นแปลงการท างานมากๆ กค็อื ทุกอยา่งเลย (หวัเราะ) ทัง้
ผูบ้รโิภคเองที่มพีฤตกิรรมการใช้สื่อต่างๆ ที่เปลี่ยนไปไม่อ่าน ไม่ดู ไม่ฟัง ไม่สนใจ หรอื เทคโนโลยกีาร
เขา้ถงึของสื่อทีเ่ปลีย่นไปดว้ย และความหลากหลายของสื่อ ท าใหก้ระบวนการท างานเปลีย่นไปทัง้หมด 



 5.แนวคิด/กลยทุธใ์นการส่ือสารกบั “ผูบ้ริโภคเป้าหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง? 
จรงิๆ กใ็ชก้ลยทุธ์เหมอืนเดมิเลย (หวัเราะ) แต่วธิกีารอาจมซีบัซอ้นขึน้บา้งเลก็ๆ ทุกอย่างอยู่กบั

พฤติกรรมผู้บรโิภคมากกว่า เราก็แค่ปรบัตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้เอง 
เพยีงแต่สมยัน้ีเจาะเฉพาะกลุ่มไดแ้คบขึน้ โฟกสัความชอบของผูบ้รโิภคไดง้่ายขึน้มากเลย แต่ถ้าอยากได้
กลุ่มแมส (คนกลุ่มใหญ่) ตรงน้ีกย็ากหน่อย  

บุคลากรในองคก์ร คอื หวัใจส าคญัในการท างานเสมอ เราท างานกนัเป็นทมีเวริค์ ตอ้งคุย ตอ้งฟัง 
ทุกคนมสีทิธิเ์สนอความคดิเหน็ ไม่ว่าจะเดก็กว่า หรอื อาวุโสกว่ากต็าม เป็นเมือ่ก่อนเราจะใหค้วามส าคญั
ในการน าเสนอความเหน็จ ากดัอยูก่บักลุ่มคนทีม่อีาวุโสเท่านัน้ แต่เดีย๋วนี้ไม่ใช่แบบนัน้แลว้นะคะ 

ส่วนที่ส าคัญก่อนที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคเป้าหมาย ก็คือ กลุ่มลูกค้าเจ้าของสินค้านี่แหละ 
(หวัเราะ) แต่ละรายไม่เหมอืนกนั ต้องรูใ้จ บางรายชอบขอ้มูลเราก็ใหข้อ้มูลแล้วเคา้ไปตดัสนิใจเอง ส่วน
ใหญ่วนัน้ีลกูคา้ เจา้ของสนิคา้จะเป็นคนรุน่ใหม่ เจา้ของกจิการรุน่ลูก หรอื คนทีม่าจากสายงาน การตลาด
หรอืเคยผ่านงานในบรษิัทโฆษณามาก่อนพวกนี้จะรูม้าก บางรายชอบให้แนะน าเราก็แนะน า อนันี้อยู่ที่
ประสบการณ์ ความเชื่อใจของลูกค้ากบัเราด้วย เรยีกว่าท างานยากนะเพราะลุกค้าวนันี้ คอื คนรุ่นใหม ่
หรอื กลุ่มเพื่อนทีท่ างานในสายงานเดยีวกบัเราแต่มาอยู่บรษิทัลุกคา้แลว้ 

สุดทา้ยเลย ถา้จะสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายใหป้ระสบความส าเรจ็ เราตอ้งลอง “สวมบท” เป็นเขาด ู
ถ้าจะคุยกบัวยัรุ่น เราต้องลองเป็นวยัรุ่น หรอื ถ้ายอ้นไปไม่ได้ (หวัเราะ) คงต้องลองถามวยัรุ่นตวัเป็นๆ 
เลยว่า เปิดรบัสื่อโฆษณาอะไรบ้าง เรื่องน่ากลวัคอื เคยคดิว่าเขาเล่นเฟสบุ๊ก แต่ปล่าวเลยเขาหนีไปเล่น
อนิสตราแกรมทีม่คีวามเป็นส่วนตวักว่า หรอื ต้องลองศกึษาพฤตกิรรมเป็นไงใชถ้ามเอา แลว้มาดงึขอ้มลู
พวกนี้ไปใช้ ถ้ามนัไปในทางเดยีวกนัก็ถอืว่าได้แล้ว แต่ถ้ามนัขดัแยง้กนัก็ต้องลองใหม่ แต่ที่ส าคญัต้อง
เลอืกกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนอยากให้แมสมคีนเหน็เยอะไหวมัย๊ ยิง่แมสยิง่ใช้เงนิเยอะ หรอือยากได้แค่
บางกลุ่มกพ็อจะคุม้กว่า 

 
 6.“การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0” สร้างผลกระทบด้านใดบ้างต่อท่าน 

 ที่ชดัที่สุดเลยนะคะ คอื คนดูทวีน้ีอยลงมาก และแทบไม่ได้แตะสิง่พมิพ์เลยยกเว้นเอกสารการ
ท างานนี่ขนาดเราท างานด้านโฆษณานะ วนัๆ ก็ก้มหน้าอ่านรวีวิ ดูรวีวิสวยๆ อ่านบทความในออนไลน์
บา้ง เล่นอยู่แต่สมารท์โฟน (ผุบ้รโิภคเองก้แบบนี้) ท าอะไรตามกระแส และกระแสกม็าเรว็ดบัเรว็จรงิๆ นี่
คอืวถิคีนเมอืงและวถิชีวีติของคนทัว่โลกในปัจจุบนั ซึง่เราเองกเ็ป็นแบบนัน้ ส่วนการท างาน กป็รบัตวัไป
ตามสื่อทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งทีบ่อกไวข้า้งตน้ 
   

 7.บทสรปุภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล้” ตามความคิดของท่าน 
 ปีนี้อาจจะเหลอืช่องทวีทีีอ่ยู่รอดไม่ถงึ 15 ช่อง จาก 22 ช่อง และลกูคา้จะเลอืกใชง้บกนัจรงิๆ แค่ 
อนัดบั 1-6 สถานีโทรทศัน์กจ็ะปรบัตวัมาขายสนิคา้ออกอากาศมากขึน้ คลา้ยๆ พวกทวีไีดเรค็เพราะพวก
นี้ก าไรด ีและเวลาโฆษณาเคา้ไมเ่ตม็อยูแ่ลว้จะปล่อยว่างๆ ท าไม เอามาขายของดกีว่า  



 สนิค้าต่างๆ เองก็จะเน้นขายผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์มากขึน้ สนิค้าแมสจะน้อยลงจะไม่มภีาพ
สนิค้าที่ขายได้ในวงกว้างอีกต่อไป จะไม่มสีบู่ก้อนเดยีวที่ใช้ได้ทัง้ครอบครวั ไม่มแีชมพูส าหรบัทุกคน 
รา้นอาหารส าหรบัทุกคนเหมอืนกนั ทุกอย่างจะแบ่งเป็น Segment ให้เฉพาะกลุ่มมากขึน้เพื่อเพิม่ช่อง
ทางการขาย 
 คนที่เรยีนนิเทศศาสตร ์กย็งัคงเหมอืนเดมิคอื ต้องรูทุ้กเรื่อง แต่พอดเีรื่องที่ต้องรูม้นัมเียอะขึ้น
มาก อยากใหเ้ดก็จบใหมม่คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหมต่ลอดเวลา การแข่งขนัมนัสงูมากในแบบที่
ไม่มทีางจนิตนาการไดถู้กเลย ถ้าเราอยากเก่งเราต้องเริม่ตัง้แต่ตอนทีย่งัเรยีนอยู่ไม่ใช่ไปเรยีนรู้ทุกอย่าง
ตอนท างานเหมอืนเมือ่ก่อน วนัน้ีโอกาสดีๆ  ในการท างานเป็นของคนทีพ่รอ้มเท่านัน้ค่ะ.  
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สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2562 
 
ประเดน็ค าถาม 

 1.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณา (ในอดีต) 
  เริม่งานด้านโฆษณาครัง้แรกก็ฝ่ายมเีดยีเลยนะคะ คอื เมื่อประมาณ 14 ปีที่แล้วนานเหมอืนกนั 
(หวัเราะ)  ตอนนัน้ยงัเป็นสื่อโฆษณาออฟไลน์ ยงัไม่มีสื่อโฆษณาออนไลน์เหมอืนทุกวนันี้ สื่อออฟไลน์ 
(สื่อดัง้เดมิ) ตอนนัน้ คอื มนังา่ยมากเป็นรปูแบบชดัเจนเลย คอื เรื่องของการเขา้ถงึและการสรา้งการรบัรู้
เป็นหลกัมอียู่แค่นี้ ฉะนัน้เวลาท างานมนัง่ายไม่ซบัซ้อน สนิค้าอะไรก็วางรปูแบบลกัษณะนี้หมด ใครท า
แล้วมคีนพูดถงึเยอะอนันัน้ก็ประสบความส าเรจ็แลว้ คอื เขา้ถงึและคนจดจ าได้ มนัมาจากเหน็บ่อยด้วย
นะคะ ผูบ้รโิภคไมม่ทีางเลอืกยงัไงตอ้งดลูะครกต็อ้งเหน็โฆษณาทีว่างไปดว้ย 
 ถ้าเป็นเรื่องของการท างานในสมัยนั ้น ใครมีเงินเยอะท าโฆษณาทางโทรทัศน์และประสบ
ความส าเรจ็ตรงนัน้ก็จบแล้ว มแีค่นี้จรงิๆ และถ้ากลบัมาพูดถึงมเีดยีหรอืสื่อโฆษณา มนัก็มรีูปแบบที่
ชดัเจนอ้างอิงข้อมูลพื้นฐานที่มเีป็นหลกั ข้อมูลก็จะมาจากแหล่งเดยีวคอื AC Nielsen เป็นดาต้าข้อมูล 
การจะสรา้งความแตกต่างคอื ฝ่ายมเีดยีต้องแข่งกนัที่เครื่องมอืที่คดิขึ้นมาเอง ที่จะท าให้ลูกค้าเชื่อถือ 
อย่างสื่อสมยัก่อนมแีค่ทวี ีสิง่พมิพ ์วทิยุฯ มแีค่นี้หลงัจากนัน้มากเ็ริม่ม ีOut of Home และหา้ปีทีผ่่านมาก็
มีดิจิทัล ซึ่งตอนนี้พอดิจิทัลเข้ามามันก็กลายเป็น Digital Disruption *(หมายเหตุ Disruption คือ
กระบวนการ การแทรกแซง โดยการดาเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) ทีส่ามารถ
แทรกแซงผู้นาธุรกิจรายเดมิ (Incumbent Business) โดยการเข้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บรโิภคด้วย
รูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารในรูปแบบใหม่ซึ่งตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคมากกว่า) เปลีย่นแปลทุกอย่างเป็นดจิทิลัหมด เปลีย่นการใชช้วีติ ทีเ่หน็ภาพชดัทีสุ่ด เมือ่ก่อนคอื 
ทุกอย่างจะจบที่คอมพิวเตอร์พวกอินเตอร์เน็ตก็มีอยู่ในนัน้ พอเมื่อประมาณสิบปีคือ ปี  ค.ศ.2009 
อนิเตอรเ์น็ต พวกดจิทิลัมนัเขา้มาในมอืถอื คราวนี้ทุกอยา่งมนักเ็ป็นเรือ่งงา่ยไปเลยจนถงึปัจจุบนั  
 
2.ภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาในปัจจบุนั 
  การท างานกระทบมากเลยค่ะ เอเยนซีเ่องก็กระทบบางทีเ่สยีลูกคา้ไปเยอะมาก บางบรษิทัทีเ่คย
เฟ่ืองฟูมลีูกคา้เยอะ พอเวลาผ่านมาดจิทิลัเขา้มาแลว้ปรบัตวัไม่ทนัจรงิๆ มคีนรุ่นเก่าอยู่เยอะกไ็ปเลย ยิง่
สองสามปียิ่งเห็นชัด คนรุ่นเก่ารู้สึกเหนื่ อยในการปรบัตัวเขาก็ลาออกไปเยอะก็มี เอเยนซี่ก็ได้รบั
ผลกระทบลูกคา้กห็ลุดไปกม็เียอะ จงัหวะนัน้ใครที่มพีืน้ฐานทางดจิทิลักส็บายเลยโดนซื้อตวัเป็นบุคลากร
ทีม่คี่าเพราะยคุนัน้คนรูเ้รือ่งนี้น้อยมากในวงการโฆษณา 
 ตวัเองกจ็งัหวะดากที่เริม่ต้นจากการได้ไปเรยีนต่อปรญิญาโท ที่องักฤษเรื่องนี้ (ดจิทิลั) โดยตรง
พอกลบัมากม็าเริม่หรอืบุกเบกิสายงานดา้นออนไลน์คราวนี้กเ็ลยมโีอกาสดเีขา้มาเพราะเอเยนซี่เองกเ็ริม่
รบัคนสายงานนี้เขา้มา เริม่เหน็ความส าคญัในช่วงเปลีย่นถ่ายและในทีสุ่ดดจิทิลักเ็ป็นกลุ่มทีเ่ตบิโตทีสุ่ด 



 ลูกค้าสมยัก่อนจะเชื่อเอเยนซี่ เอเยนซี่มีบทบาทส าคัญมาก เอเยนซี่นี่คือผู้วิเศษทุกอย่างมี
พืน้ฐานมาจากขอ้มลูที่เอเยนซีม่อียู่ ลูกคา้ไม่มขีอ้มลูอะไรเลยนอกจากขอ้มลูสนิคา้ของตวัเอง เอเยนซีพู่ด
อะไรไปลุกค้าก็เชื่อนะคะ แต่ปัจจุบนัลูกค้าฉลาดมากขึน้ รูเ้ยอะกว่าคนเอเยนซี่ จุดเปลี่ยนที่ส าคญั วนันี้
ลูกคา้เองกม็าจากคนในเอเยนซีน่ี่แหละ (หวัเราะ) คอื คนเอเยนซี่ผนัตวัไปอยู่กบับรษิทัลูกค้า พวกนี้จะรู้
เยอะรูจ้รงิ เอเยนซีจ่งึท างานแบบเดมิไมไ่ดอ้กีแลว้ตอ้งรูใ้หม้ากกว่าใหไ้ด้ 
 เช่นตวัเราเอง (หวัเราะ) ทีเ่คยอยู่ดจิทิลัมาก่อน หลายคนก็ออกมาเปิดเอง หรอื ไมก่ย็า้ยมาอยูก่บั
บรษิทัของลูกคา้ฉะนัน้เรากจ็ะรูทุ้กอยา่งทัง้การตลาด สื่อโฆษณา ออนไลน์รูห้มดมแีบบน้ีเยอะมาก บางที
กถ็ูกซือ้ตวัไปทัง้ทมีกม็บี่อยๆ  
 
3.การปรบัตวัของ “บคุลากรในสายงาน (โฆษณา)” เพ่ือเข้าสู่การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 
 คราวนี้มาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปแล้ว จากที่เล่าให้ฟังการท างานด้านมเีดยีพวกสื่อ
โฆษณาออฟไลน์มนัจะไม่ซบัซ้อนเพราะมรีูปแบบที่ตายตัว แต่การท างานสื่อโฆษณาออนไลน์มนัจะ
ยุ่งยากกว่านัน้นะคะ คนทีเ่ริม่งานออนไลน์ไปท าออฟไลน์ก็ง่าย คนที่เริม่ออฟไลน์คราวนี้มาท าออนไลน์
มนัตอ้งปรบัตวัเยอะมาก 
 หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร วทิยุฯ มนัไม่ยากเราเขา้ไประบบแล้วดงึขอ้มูลมาก็จบ แต่ออนไลน์มนัมี
รายละเอยีดเยอะมาก คราวนี้เวลาไปเสนองานคนพวกทีรู่แ้ต่ออฟไลน์กไ็มส่ามารถตอบค าถามทีเ่จาะลกึที่
ลกูคา้อยากรูไ้ดอ้นัน้ีคอืปัญหาเลย จนหลายครัง้ทีล่กูคา้หลุดไปเลย 
  คนที่มปีระสบการณ์ท างานจรงิมาอยู่ทางฝัง่ลุกค้า คนเหล่านี้ระดบัซเีนียร์ และคนที่เริม่ท างาน
กลบัไปอยูใ่นฝัง่ของเอเยนซีค่ราวนี้การปรบัตวัมนัตอ้งเยอะแลว้ 
 การปรบัตวัทีเ่กดิขึน้ต่อไป คอื คนท างานตอ้งปรบัตวัไดเ้รว็ละตอ้งเก่งมากดว้ยถงึจะสูก้บัฝัง่ลกูคา้
ได ้ซึง่คนรุน่ใหม่น้อยคนมากทีจ่ะเก่งจรงิ ส่วนใหญ่ความอดทนจะต ่า ท างานไม่ถงึปีกอ็อกไปท าอย่างอื่น 
สองปีนานมากมนัจะล าบากเอเยนซีเ่อง คอื ยุคดจิทิลัมนัต้องเริม่จากการปฏวิตัติวัเองก่อน อดทน เรยีนรู ้
ตัง้ใจในการท างาน นี่คอื ปัญหาหลกัทีส่ าคญัคอืเรือ่งของการปรบัตวัของคนนัน่เอง 
 
4.กระบวนการท างาน หรือ รปูแบบในการท างานในสายงาน (โฆษณา) ท่ีท่านท าอยู่มีการเปล่ียน 
แปลงอย่างไรบ้าง? 
 เมื่อก่อนข้อมูลออฟไลน์มนัจะมฐีานข้อมูลให้นะคะ ซึ่งก็มอียู่ที่เดยีวคอื AC Nielsen อนันัน้คอื 
ขอ้มลูกลาง กระบวนการท างานออฟไลน์กเ็ริม่จากขอ้มลูตรงนัน้ รายการไหนคนดูเยอะ นิตยสารเล่มไหน
คนอ่านเยอะกว็างแผนจากตรงนัน้ แต่พอมาสื่อออนไลน์ มนัไมม่ฐีานขอ้มลูกลางทีใ่ชอ้า้งองิในการท างาน 
คอื ไม่มเีลยนะคะ ที่จะมใีครเก็บข้อมูลอ้างองิทางออนไลน์ สิง่ที่ AC Nielsen มกี็เป็นข้อมูลที่น้อยมาก 
เช่น มจีากเวบ็ไซต์อย่างเดียว ราคากลางในการบดิงานเลยไม่มเีพราะถูกอย่างเป็นการประมาณการ
ลว้นๆ ไมใ่ช่ขอ้มลูจรงิลกูคา้เลยไมเ่ขา้ใจเชื่อถอื 
 คราวนี้เลยเป็นที่มาว่า พวกดจิทิลัเอเยนซี่ใหญ่ เหมอืนยีส่บิอนัดบัแรก รวมพวกมเีดยีเอเยนซี่
หลักๆ มารวมตัวกันแชร์ข้อมูลกลาง เป็นสมาคมมีเดียดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลนัน้เป็นมาตรฐานที่ใช้



เหมอืนกนั ลูกคา้เองจะไดม้คีวามเชื่อมัน่และเกดิความเชื่อถอื ขอ้มลูจะเป็นขอ้มลูทัง้หมด เหน็ชดัเจนว่า
การใชจ้า่ย ราคาทีเ่ป็นมาตรฐาน จดัอนัดบัให ้แต่จะไมบ่อกเป็นรายสนิคา้หรอืชื่อสนิคา้ เพยีงแต่บอกเป็น
ประเภทๆ ไว้ ว่าเป็นสนิค้า ประเภทความสวยความงาม (จรงิๆ ก็เดาได้นะว่าเอเยนซี่นัน้ถือแบรนด์
อะไร) คราวนี้มนักจ็ะยุตธิรรมมากในการแข่งขนัและลูกคา้เองกจ็ะเชื่อถอืแลว้เพราะมขีอ้มลูจรงิ ในขอ้มลู
นัน้จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ชดัเลย แยกตามสื่อต่างๆ มภีาพรวมของทุกๆ ปีให้พจิารณาด้วย ท าให้
ลูกค้าเหน็ภาพชดั คราวนี้ก็จะเริม่กระบวนการท างานวางแผนสื่อโฆษณาโดยอ้างองิจากขอ้มูลกลางที่
ถูกต้องตรงนี้ค่ะ อกีประการหนึ่งทีส่ าคญัมาก คอื กระบวนการท างานอกีส่วนหนึ่ง ลูกคา้เองกจ็ะเริม่เปิด 
In-House เองเพื่อสะดวกในการท างาน ส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์คอื พวกนี้จะซือ้สื่อเองไดเ้ลยไม่ต้องให้
เอเยนซีช่่วยอกีต่อไป ยกเวน้ออฟไลน์ทีเ่อเยนซีย่งัคงมอียู่ 
  
5.แนวคิด/กลยทุธใ์นการส่ือสารกบั “ผูบ้ริโภคเป้าหมาย” มีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง? 
     ค าง่ายๆ ในการสื่อสารกบัผู้บรโิภคคอื ต้อง Real Time ไม่ต้องกงัวลว่าจะต้องเป็นโฆษณาถ้า
ถูกใจ ตลก สนุกสนาน ดราม่ามเีรื่องราว เดีย๋วเขาแชรต่์อให้เอง ฉะนัน้การสื่อสารมนัต้องแข่งกบัเวลา
ตลอด 24 ชัว่โมง เราไมท่ าคู่แขง่กท็ าต้องคดิแบบน้ี ผูบ้รโิภคชอบอะไรทีสุ่ดทีท่นัสมยัอนัน้ีเป็นเรือ่งทีต่อ้ง
คดิเลยในการท างานเพื่อสื่อสารกบัผูบ้รโิภค 
 แต่มขีอ้เสยีนะ การท างานทีเ่รว็ขาดความรอบคอบ โดยธรรมชาตขิองคนมกัจะชอบแชรเ์รื่องเสยี 
หมายถงึเรื่องดไีมบ่อกต่อแต่เรือ่งเสยีบอกทนัท ีฉะนัน้การสื่อสารต้องมกีารจดัการกบัผลกระทบดา้นลบที่
มต่ีอแบรนด์ตรงนี้ด้วย เคยมกีรณีของรถแบรนด์หนึ่งที่โดนผู้บรโิภคด่าหลงัจากพบว่าไม่มคีุณภาพจรงิ
ตามโฆษณา มกีารรวมตวัของคนในโซเชีย่ลตัง้กลุ่มมาแอนตี้ หน้าที่ของคนดแูลดา้นสื่อโฆษณาทีเ่พิม่ขึน้
กค็อื เขา้ไปจดัการมอนิเตอรพ์วกนี้อยา่งเรว็ ป้องกนัไมใ่หม้นัถูกแชรต่์อไปในวงกวา้งนะคะ 
 
6.การปฏิวติัอตุสาหกรรม 4.0 สร้างผลกระทบด้านใดบ้างต่อท่าน 
 ในฐานะเป็นคนรุ่นกลาง (หวัเราะ) มองว่ามนัเป็นการปรบัเปลี่ยนที่ท้าทายและสนุกด ีมองด้าน
บวกมนัท าใหช้วีติสะดวกขึน้มากขึน้จรงิๆ นะคะ การสัง่ของ ซื้อของมนัเพลดิเพลนิดมีากเลย (หวัเราะ) 
สัง่วนัน้ี อกีชัว่โมงหนึ่งของมนัส่ง อนัน้ีแอบนอกเรือ่งนะคะ กลบัมาทีก่ารมองในแง่การท างานมนักท็า้ทาย
ใหเ้ราตื่นตวัตลอดเวลาไมห่ยดุนิ่ง ศกึษาหาความรู ้อ่านนู่นดนูี่ตรงน้ีมนัช่วยได้ตลอดเลย 
 แต่ต้องยอมรบันะคะว่าก็มคีนที่ยอมยกธง คอื ยอมแพ้และออกไปท าอย่างอื่น และไม่สู้กบัการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามา คือ เขาก็รู้สึกว่ามนัต้องปรบัต้องเปลี่ยนเยอะและหมดความ
ภาคภูมใิจบางอยา่งในอาชพีตนเอง อนันี้ไม่จ ากดัว่าพวกคนรุ่นไหนนะ คนรุ่นใหม่ทีไ่ม่สูก้ม็ ีคอื เขากม็อง
ว่าอาชพีนี้มนัเริม่ยากขึน้ ไปท าอย่างอื่นดกีว่าแบบนี้กเ็ยอะ บางคนท างานปีนึงกบ็่นว่านานแลว้อนันี้เจอ
บ่อยมากเลย ถ้าเป็นเรื่องของการปรบัตวัส่วนใหญ่ในวงการโฆษณาก็เรื่องเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนรูปแบบ
การท างานทัง้หมดเลย แต่เรารูส้กึว่าเทคโนโลยมีนัเป็นเรื่องน่าสนใจถ้าเราเขา้ใจพื้นฐานแลว้ท างานไม่
ยากเลย งานมเีดยีกเ็หมอืนกนัมนัพอเดาทางไดใ้นทีสุ่ดว่าทศิทางจะเป็นยงัไง พดูงา่ยๆ ถ้าปรบัตวัเรยีนรู้
ไดเ้รว็มนักจ็ะสนุกมากนะคะเพราะมนัมดีา้นดมีากกว่าดา้นไมด่ใีนการเปลีย่นแปลงนี้ 



7.บทสรปุภาพรวมของอตุสาหกรรมการโฆษณาใน “อนาคตอนัใกล้” ตามความคิดของท่าน 
 ในวงการอื่นไม่รูน้ะ แต่ในวงการโฆษณา อุตสาหกรรมการโฆษณายงัขาดคน คนทีม่คีุณภาพใน
การท างาน อยา่งทีบ่อกไปว่าคนเก่งๆ สลบัขา้งไปอยู่ฝัง่ลูกคา้หมดแลว้ ส่วนคนใหม่เขา้มากค็วามอดทน 
ความตัง้ใจน้อย รบัเขา้มาเดีย๋วเขากอ็อก ลูกค้าเองกห็งุดหงดิทีต่้องคุยงานกบัคนใหม่ๆ ทางฝัง่เอเยนซี ่
แต่เมื่อก่อนท างานดว้ยกนัทเีป็นสบิปีจนรูใ้จแต่เดีย๋วนี้เปลีย่นบุคลากรกนัง่ายมากนี่เป็นปัญหาใหญ่ทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคตแน่นอน  

อกีอย่างหนึ่งในอนาคตคนจะเริม่หนัมาใหค้วามส าคญักบัสื่อโฆษณาออนไลน์มากขึน้ แต่กย็งัไม่
ทิ้งออฟไลน์เพราะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นเก่ายงัมอียู่ตรงนัน้ พูดง่ายๆ สื่อโฆษณาจะเป็นการถ่ายเทส่วน
แบ่งไปตามเทคโนโลย ีแต่สื่อออฟไลน์กจ็ะไมห่ายไปนะ 

จากข้อมูลที่ยกให้ดู จะเห็นว่าสื่อโฆษณาทศัน์ยงัดีอยู่ แต่มนัจะค่อยๆ ถูกกลืนโดยดจิทิลั สื่อ
โฆษณาที่จะอยู่ได้มนัต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มย่อยของคนได้และมลีกัษณะพิเศษบางอย่างจรงิๆ เช่น 
นิตยสารแฟชัน่ปิดตวัไป แต่นิตยสารพวกตกแต่งบ้านยงัอยู่ นิตยสารท่องเที่ยวยงัอยู่ได้ นิตยสารหนัง
เพลงยงัอยูไ่ดเ้พราะมนัมคีวามพเิศษของกลุ่มผูอ่้านทีส่ ื่อดจิทิลัยงัท าไมไ่ด ้  

ในอนาคตคนอาจจะไมด่โูทรทศัน์ แต่จะเหน็ว่าจากขอ้มลูสื่อดจิทิลัทีค่นด ูตดิตามเขา้ถงึมากทีสุ่ด
กย็งัเป็นพวกวดิโิอ หมายถงึงานภาพเคลื่อนไหวยงัมาเป็นอนัดบัหนึ่งอาจไม่อยูใ่นช่องทางโทรทศัน์แต่ไป
อยูใ่นดจิทิลันัน่เอง  

ซึ่งรูปแบบของวดิโิอคลปิพวกนัน้ ต้องสามารถดงึคนให้สนใจให้ได้ในห้าวนิาท ีวธิกีารก็คอืเอา
เนื้อหาทีจ่ะขายมากก่อน เอาแบรนดข์ึน้มาก่อนเลย ต่างจากเมื่อก่อนทีจ่ะปิดทา้ยดว้ยแบรนด์ นี่คอืวธิทีี่
จะเปลี่ยนไปในอนาคตเช่นกนั นี่คอืการที่พฤตกิรรมคนมนัเปลี่ยนและมแีนวโน้มที่จะเปลี่ยนความเรว็
พวกนี้ไปเรือ่ยๆ นะน่ากลวัมากอาจเหลอืเพยีงสามวนิาท.ี 
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