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การศึกษาเรื่อง “การจัดการด้านโฆษณาของบริษัท  MEC(ประเทศไทย  ) ในยุคดิจิทัล ”  ผู้ศึกษาได้ใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth 
Interview) จากผู้บริหารและทีมงานของบริษัท MEC  (ประเทศไทย( เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ทีมโดยเป็นค าถาม
ที่มีรูปแบบปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งค าถามล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์   และเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามอย่างอิสระ 

 ผลการศึกษา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต มีการปรับตัวในการด าเนินงานให้ครบ
วงจรมากขึ้น ซึ่งหมายถึงบริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินงานในการวางแผนและซื้อสื่ออย่างเดียวเหมือนในอดีต 
แต่ได้เพ่ิมการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ให้กับลูกค้าด้วย ทั้งปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัย
ภายนอกองค์กรเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจัดการ , ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี,ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยภายนอกองค์กรประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านสังคมและ
การเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ปัจจัยด้านผู้รับสาร โดยปัจจัย
หลักที่ส่งผล คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ตามเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง 
โดยบริษัท MEC )ประเทศไทย(ได้มีการเพ่ิมทีมงานเข้ามาอีก2ฝ่ายคือ  Access Team และ Digital 
Team จากในอดีตทีมงานของบริษัทฯจะมีเพียง 2 ฝ่าย นั่นคือฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณา  (Planing 
Team) และฝ่ายซื้อโฆษณา (Buying Team) เท่านั้น นอกจากนั้นบริษัท MEC )ประเทศไทย( มีกล
ยุทธ์ต่างๆในการด าเนินงานทั้งกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Team) และกลยุทธ์ด้าน
สื่อโฆษณา )Media Strategy) ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า แนวโน้มในอนาคตมีการวางโฆษณา
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บนสื่อใหม่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น และการวางโฆษณาบนสื่อดั้งเดิมมีแนวโน้มที่ลดลง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
จัดการด้านโฆษณาต้องปรับตัวให้ทัน และมีการหาวิธีการเกี่ยวกับการจัดการโฆษณาให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 
 

บทน า 
 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง นอกจากในเรื่องตัวสินค้าแล้วยังมีการแข่งขันทาง
การตลาดเพ่ือแย่งส่วนแบ่งจากการตลาดเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจและผลก าไร เจ้าของธุรกิจต้อง
สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าทั้งนี้การจะสร้างความแตกต่างและการรับรู้อันจะสร้างประโยชน์ให้กับ
ธุรกิจนั้นต้องอาศัยการสร้างและวางต าแหน่งตราสินค้าให้มีจุดเด่น ตรงใจ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเป้าหมาย โดยเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงจุดเด่นและต าแหน่งของตรา
สินค้าได้ก็คือ การสื่อสาร เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ทราบ ตระหนัก และจดจ าได้ จนส่งผล 
ให้เกิดการซื้อตามมา ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใต้แผนรณรงค์โฆษณา (Advertising Campaign) 

โฆษณาเป็นเครื่องมือของกระบวนการทางการตลาด เพ่ือบอกกับกลุ่มผู้บริโภคว่า สินค้าเป็น
อะไร, มีคุณสมบัติอย่างไร, หาซื้อได้ที่ไหน, ราคาเท่าไร ทั้งหมดนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือพัฒนา
ไปสู่การวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้
โฆษณาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หรือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ในสังคมได้อีกด้วย(ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2548). หลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ-กรุงเทพฯ : บายฮาร์ทมีเดีย)การเข้ามาของสื่อต่างๆเหล่านี้ถูกเรียกได้ว่า
เป็นสื่อใหม่หมายถึง สื่อประสมท าหน้าที่ส่งสารหลายอย่างไปพร้อมกันได้แก่ภาพเสียงและข้อความ
ระบบเทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาขึ้นมาแทนสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ แต่มีศักยภาพดีกว่าเพราะมี
ส่วนประกอบ 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นจอภาพและส่วนที่เป็นสมองกลที่ควบคุมด้วย ระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายท าให้สื่อใหม่มีลักษณะที่ส าคัญคือ 

1. สื่อใหม่ใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสารทางไกลข้ามประเทศหรือข้ามทวีป เนื่องจากการส่ง
สัญญาณผ่านระบบดาวเทียมหรือสายสัญญาณเคเบิ้ลที่มีความกว้างของแถบส่งข้อมูลสามารถจุข้อมูล
จ านวนมากขึ้น ท าให้ระบบกระจายข้อมูลจ านวนมากขึ้นและไกลขึ้นได้ และการสื่อสารกลายเป็นการ
สื่อสารไร้พรมแดน นอกจากนี้ยังมีระบบย่อส่วนที่ลดขนาดของข้อมูลท าให้สามารถน าและพาข้อมูล
จ านวนมากได้อีกทั้งคุณสมบัติทั้งด้านปฏิสัมพันธ์ท าให้ผู้รับสารสามารถเลือกเปิดรับตอบกลับหรือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ส่งสารโดยตรงและสื่อใหม่ยังสามารถเชื่อมโยงกับสื่ออ่ืนๆและติดต่อสื่อสารกับ
รายบุคคลหรือมวลชนได้ 

2. สื่อใหม่ใช้ฐานตัวเลขอาราบิกซึ่งเป็นฐานคณิตศาสตร์ในระบบดิจิทัล อีกทั้งยังประกอบด้วย
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หน่วยย่อยหลาย หน่วยที่ประกอบกัน ซึ่งแต่ละหน่วยยเป็นอิสระที่สามารถจ่ายแยกจากกันได้ท าให้
สามารถท างานอย่างเป็นเอกเทศและเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความต้องการของผู้ส่งสารแล้วยัง
สามารถแปลรหัสหรือถอดรหัสท าให้สื่อใหม่มีคุณสมบัติเป็นสื่อที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลที่
สมบูรณ์ที่สุด 

3. สื่อใหม่มีโอกาสให้ผู้รับสารเลือกเปิดรับและการควบคุมเพราะผู้รับสารสื่อสารแบบ
ปฏิสัมพันธ์สามารถเลือกเปิดรับเนื้อหาจากสื่อไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือรายการบันเทิงแล้วยังสามารถที่จะ
สร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อที่น าเสนอนั้น ในขณะเดียวกันการสื่อสารผ่านสื่อใหม่จะเป็นการสื่อสารแบบ 2 
ทางและยังเป็นการสื่อสารแบบอันตราภาพที่ไม่มีขอบเขตท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารจ านวนมาก
สามารถจะจะเข้าร่วมสื่อสารพร้อมกันนอกจากนี้การสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่มีความส าคัญ
จริงท าให้ผู้รับสารมีโอกาสที่จะเลือกบริโภคสื่อไม่ว่าจะเป็นการดูภาพการฟังเสียงหรือการอ่านแล้ว
เลือกว่าต้องการเปิดรับสื่อเมื่อไรหรือสถานที่ใดโดยการเปิดรับเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในเวลาจริง 

4. สื่อใหม่มีคุณสมบัติด้านการติดต่อสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและสื่อมวลชนรวมกันท าให้สื่อใหม่เข้าถึงผู้รับสารกลุ่มที่กว้างกว่า
การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อดั้งเดิม 

นอกจากนี้สื่อใหม่ยังเปลี่ยนแปลงระบบการสื่อสารทางเดียวเป็นการสื่อสารหลายทางและมี
ลักษณะเป็นสื่อเฉพาะเพราะสามารถเข้าถึงผู้รับสารแต่ละบุคคลเหมือนกับการสื่อสารระหว่าง ผู้ส่ง
สารกับผู้รับสารโดยตรงท าให้ผู้รับสารสามารถโต้ตอบกับผู้ส่งสารเช่นการเลือกรับข้อความจากสื่อใหม่
ในเวลาที่ต่างกัน ตามความต้องการของแต่ละคนหรือการโต้ตอบเสนอแนะด้วยข้อความกับผู้ส่งสารท า
ให้ผู้รังบสารมีโอกาสควบคุมระบบการสื่อสารผ่านสื่อใหม่เช่นเดียวกับ ผู้ส่งสาร เมื่อบทบาทของสื่อ
เดิมเริ่มลดลง (จากบทวิจัยของ Nielsen Global Online Consumer Survey)ในเรื่องของความ
เชื่อถือในสื่อประเภทต่างๆพบว่า ผู้บริโภคเชื่อถือค าแนะน าจากคนรู้จัก 90% เชื่อความคิดเห็นบนโลก
ออนไลน์ 70% เชื่อโทรทัศน์ 62% เชื่อหนังสือพิมพ์ 61% เชื่อวิทยุ 55% สื่อโฆษณามีความจ าเป็นที่
ต้องปรับเปลี่ยนการวางแผนรณรงค์โฆษณาให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

การจัดการด้านโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณานั้น (Advertising Agency) จะด าเนินงาน
ตั้งแต่การรับโจทย์จาก 
ลูกค้า วางแผนในการด าเนินงานโดยค้นหาข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์โฆษณาขึ้นมาไให้ด้ผลตอบรับที่ดี  ไป
จนถึงการวางแผนและซื้อสื่อโดยฝ่ายสื่อโฆษณา (Media) เป็นผู้ดูแลการวางแผนและซื้อสื่อ แต่ใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจของลูกค้า เนื่องมาจากธุรกิจที่เติบโตขึ้น มีการแข่งขัน
ทางการตลาดมากขึ้น และที่ส าคัญเทคโนโลยีการสื่อสารได้เปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีการรับสื่อที่
หลากหลาย ธุรกิจในการจัดการด้านโฆษณานั้นจึงมีการปรับตัวเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง บริษัท
ตัวแทนโฆษณาจึงแบ่งออกมาได้ 3 ลักษณะตามการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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1. บริษัทตัวแทนสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Agency) เป็นตัวแทนในการสร้างสรรค์
โฆษณาตั้งแต่การรับโจทย์จากลูกค้าแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างสรรค์โฆษณา ส่วนมากจะเป็น
โฆษณาบนสื่อดั้งเดิมเช่น โทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น ซึ่งอาจมีทั้งแบบให้บริการเต็ม
รูปแบบ คือ มีการผลิตสื่อเอง หรือเป็นเพียงการวางแผนประสานงาน และจ้างให้บริษัทผู้ผลิตโฆษณา
เป็นผู้ผลิตโฆษณาก็ได้ ซึ่งจะเน้นในด้านของการตลาด การท าแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาด
ต่างๆ(คู่มือธุรกิจโฆษณา :http://www.thaifranchisecenter.com/download_file/ 
files/1_24_Manual_advertising.pdf 

2. บริษัทสื่อโฆษณา (Media Agency) คือบริษัทที่มีหน้าที่หลักในเรื่องของการลงสื่อ ความถี่
ของสื่อ ช่องทางของสื่อ มีการวัดผลของงานที่ท าออกไป และในปัจจุบันยังท าหน้าที่คิดเนื้อหา 
(Content) เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในการท าโฆษณาตรงตามกลุ่มผู้บริโภค อย่างไรก็ตามโดยปกติ บริษัท
สื่อโฆษณา (Media Agency) และ บริษัทตัวแทนสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Agency) ต้องท างาน
ร่วมกันโดยอยู่ด้วยกัน แต่จะท างานควบคู่กันไปโดยที่บริษัทสื่อโฆษณา (Media Agency) ไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของบริษัทตัวแทนสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Agency) ดังเช่นในอดีต
(http://flexmedia.co.th/roi/2014/10/17/media-agency-creative/) 

3. ตัวแทนโฆษณาดิจิทัล (Digital Agency) คือ “ เอเจนซี่ โฆษณา”รูปแบบหนึ่ง เพียงแต่
เป็นการท าการตลาดในโลก Internet (Online Marketing) , เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ โลกออน์ไลน์
นั้นส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และลักษณะเฉพาะของโลกออนไลน์ก็คือผู้บริโภคนั้นสามารถหาข้อมูล
เปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการเสริจ Googleเพ่ือหาข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
อินเตอร์เน็ทนั้นมีอิทธิพลต่อเรื่องของการตลาดอย่างยิ่ง , ดังนั้น สมรภูมิของบริษัทต่างๆหรือแบรนด์
ต่างๆ จึงขยายขอบเขตมาอยูบน ออนไลน์ ,อย่างไรก็ตาม โลกออนไลน์นั้นมีเครื่องมือ ช่องทาง และ
สภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงต้องจากเอเจนซี่ ที่มีความช านาญเฉพาะทางให้
ท าแทน (http://flexmedia.co.th/roi/2014/10/10/digital-agency-thailand/) ดังนั้นการวิจัย
เรื่อง การจัดการด้านโฆษณา ของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในยุคดิจิตอลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ศึกษาถึงการจัดการด้านโฆษณาให้ได้ผลดีที่สุดในยุคที่การสื่อสารนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
ทั้งในแง่ของการด าเนินงานภายในองค์กร ซึ่งก็คือการวางแผนสื่อโฆษณา (Media Planing) และการ
ซื้อสื่อโฆษณา(Media Buying) ในยุคที่สื่อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอลนั้นการด าเนินงาน
จ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดการด้านโฆษณาจึงไม่หยุดอยู่ที่การ
วางแผนสื่อ (Media Planing) และการซื้อสื่อ 
(Media Buying) อีกต่อไป ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าการโฆษณาบนสื่อเก่า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร รวมไปถึงสื่อที่เป็นป้ายโฆษณาหรือใบปลิวต่างๆ ก็ยังเป็นการโฆษณาที่สามารถสร้างการรับรู้
ให้กับผู้บริโภคได้อย่างได้ผล แต่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่เป็นสื่อใหม่นั้นมีสื่อที่เป็นสื่อใหม่เข้ามามี

http://flexmedia.co.th/roi/2014/10/10/digital-agency-thailand/
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บทบาทอย่างมากต่อผู้บริโภค การท าให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการโฆษณาก็เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งผู้ที่ด าเนิน
ธุรกิจเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณานั้นต้องติดตามและเปลี่ยนแปลงตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อการโฆษณาที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในยุคดิจิทัล 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในยุค

ดิจิทัล 
3.เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประทศ

ไทย) ในยุคดิจิทัล 
4. เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในอนาคต 

 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่องการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในยุคดิจิทัลใ ช้รูปแบบ

การ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) จากผู้บริหารและทีมงานของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในการด าเนินงานของบริษัทใน
ยุคดิจิทัล มีการเปรียบเทียบถึงการท างานในอดีตกับปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งต้องมี การ
ปรับตัว รวมไปถึงปัญหา วิธีการแก้ไขและแน้วโน้มในการจัดการด้านโฆษณาในอนาคต โดยได้ก าหนด
โครงสร้างค าถามไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นการสัมภาษณ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ทีมงานของ บริษัท MEC(ประเทศไทย) โดยเป็น
ค าถามที่มีรูปแบบปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งค าถามล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นและตอบค าถามอย่างอิสระผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) มีการปรับตัวในการ
ด าเนินงานให้เป็นการท างานที่ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งหมายถึงบริษัทฯ ไม่ได้ด าเงินงานในการวางแผน
และซื้อสื่ออย่างเดียวเหมือนกันในอดีตแต่ได้เพ่ิมการคิดเนื้อหา (Content) ให้กับทางลูกค้าด้วย โดยมี
การเพ่ิมทีมงานเข้ามาอีกสองฝ่ายคือ Access Team และ Digital Team เพ่ือรองรับความต้องการ
ของลูกค้า  

ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของบริษัท MEC (ประเทศไทย) นั้นมีการแบ่งต าแหน่ง
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ออกอย่างชัดเจนซึ่งในแต่ละฝ่ายงานก็จะท าหน้าที่แตกต่างกันออกไป บริหารงานทั้งหมดโดย 
Managing Director ท างานร่วมกับ Managing Partner อีกสองฝั่งซึ่งแต่ละคนจะดูแลในส่วนที่
แตกต่างกันนั่นคือลูกค้าในประเทศไทย (Local Business)และลูกค้านานาชาติ (International 
Business) และการด าเนินงานได้มีการส่งต่อลงมาให้กับ Business Director ในส่วนนี้จะท าหน้าที่
หลักในการหาลูกค้าใหม่ (New Business)ไปพร้อมกับการบริหารงานลูกค้าที่ได้ตกลงท างานมาแล้ว
เมื่อแยกให้เห็นในส่วนงานอย่างชัดเจนการแบ่งฝ่ายงานตามหน้าที่ของการด าเนินงานนั้นถูกแบ่งออก
จาก 
กันอย่างชัดเจนเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 

1. Planning Team ท าหน้าที่ในการวางแผนสื่อโฆษณาว่าลูกค้าต้องการจะวางโฆษณาใน
ช่องทางใดบ้างและช่องทางใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการโฆษณา โดยวิเคราะห์จากการส ารวจผลของ
กลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง รวมไปถึงการตลาด 

2. Buying Team ท าหน้าที่ในการซื้อสื่อในช่องทางต่างๆว่าจะซื้อสื่อช่องทางใดจึงจะคุ้มค่า
ที่สุด ในฝ่ายนี้จะมีวิธีการในการซื้อสื่อให้ได้ราคาถูกและตรงตามวัตถุประสงค์ในการโฆษณา เช่น หาก
จะซื้อสื่อจากสถานีโทรทัศน์อาจจะต้องเหมาซื้อทั้งปีเป็นจ านวนเงินมากๆ แต่เมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วจะ
ได้ราคาที่ถูกกว่า 

3. Access Team ผู้ผลิตชิ้นงานโฆษณาทุกประเภทของทางบริษัท MEC (ประเทศไทย) เป็น
ฝ่ายที่ท าหน้าที่ในการจัดการด้านโฆษณาอย่างหลากหลายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ
ผู้บริโภคให้ดีที่สุด จะท าหน้าที่ทุกอย่างยกเว้นการวางแผนและซื้อสื่อ สร้างสรรค์โฆษณาที่ใหม่ๆให้กับ
ลูกค้าเช่น การจัดงานส่งเสริมการขาย(Event) การด าเนินงานสื่อแพร่กระจาย (Viral) การสนับสนุน
รายการโทรทัศน์ (Sponsorship) เป็นต้น ซึ่งฝ่ายนี้จะด าเนินงานอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ซึ่ง
แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ในบางส่วนของการด าเนินงานด้านการสร้างสรรค์โฆษณาที่ทาง 
Access Team ไม่สามารถด าเงินงานได้ก็จะติดต่อเพ่ือจ้างงานกับฝ่ายผลิต(Production) ภายนอก
องค์กร 

4. Digital Team เป็นฝ่ายใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทM Interaction ซึ่งด าเนินงานด้านโฆษณา
บนสื่อใหม่ทุกประเภทให้กับบริษัท MEC (ประเทศไทย) โดยจัดการด้านโฆษณาในการวางแผนสื่อ
โฆษณาในออนไลน์ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในการวางโฆษณาบนพ้ืนที่ที่เป็น
ออนไลน์ เนื่องจากราคาไม่แพงและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี (Engagement) ซึ่ง 
Digital Team นี้จะมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนสื่อโฆษณาบนออนไลน์เป็นอย่างดี แล้วหากต้องมี
การสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาแล้วจะส่งต่อให้กับ Access Team เพ่ือการผลิตชิ้นงานโฆษณานั้ต่อไป 
โดยมี 2 ฝ่ายที่เพ่ิมเติมเข้ามาคือ Access Team และ Digital Team เพ่ือรองรับความต้องการของ
ลูกค้าที่มีมากขึ้น ทั้งนี้การจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) มีกลยุทธ์ในการจัดการ
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ด้านโฆษณาทั้ง กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Strategy) เพ่ือการสร้่างสรรค์ผลงาน
ทางด้านโฆษณาออกมาให้ได้คุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณา 
(Media Strategy) เพ่ือการวางสื่อโฆษณาลงไปในสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้่องตรงกับกลุ่มผู้บริโภค 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในยุคดิจิทัล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 
ปัจจัยภายในองค์กร การจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทสื่อโฆษณา 
(Media Agency) ที่เดิมทีท าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและซื้อสื่อเท่านั้น เมื่อถึงยุคโฆษณามีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการท างานของบริษัทนั้นก็มีความ หลากหลายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้
การท างานของบริษัทตัวแทนในการสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Agency) ปัจจุบันต้องท างานควบคู่
กันไปหรือในบางครั้งต้องเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างสรรค์โฆษณาเพราะบริษัทฯ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆที่ได้มาจากลูกค้าเช่น ข้อมูลของสินค้า กลุ่มผู้บริโภค คู่แข่ง เป็นต้น การมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา
เพ่ือให้การท างานนั้นง่ายและรวดเร็วขึ้น เป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน ของบริษัทฯเปลี่ยนแปลง
วิธีการด าเนินงาน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มี
ต้นทุนที่สูง ทางบริษัทฯ ก็จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ในยุคดิจิทัลนั้น
บุคลากรต้องก้าวตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสื่ออย่างรวดเร็ว ท าความเข้าใจผู้บริโภคว่าความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างไร 
ซึ่งบุคลากรนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. บุคลากรเดิม ที่อยู่กับบริษัท MEC (ประเทศไทย) คือบุคลากรที่ท างานที่บริษัทฯ มานาน มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการด้านโฆษณาตั้งแต่ยุคที่สื่อยังเป็นสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) 
การจัดการด้านโฆษณานั้นก็จะเน้นหนักไปที่การวางแผนและการซื้อสื่อ เมื่อก้าวเข้่าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว
การท างานเปลี่ยนแปลงไป บุคลากรส่วนนี้ต้องถูกอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปรับตัวส าหรับการท างาน
ที่ธุรกิจต้องเป็นแบบครบวงจร และช่องทางการเผยแพร่โฆษณาใหม่ๆ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

2. บุคลากรที่เข้ามาใหม่ ทางบริษัทฯ ต้องท าการตรวจสอบคนที่จะเข้ามาจัดการด้านโฆษณา
ในยุคดิจิทัลนี้ว่า มีความรู้และความเข้าใจกับสื่อมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องรู้จักกับสื่อที่หลากหลายและ
ทันสมัย เพ่ือการจัดการโฆษณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางแผรรณรงค์โฆษณานั้นๆ และ
บุคลากรใหม่จะต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ง่ายอีกด้วย เพราะการสื่อสารในปัจจุบันนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยทางด้านสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เป็นสิ่งทีส่่งผลต่อการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) สามารถแบ่งออกได้ 3 ยุค
ด้วยกัน ยุค Internet Cafe เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น 
ตอนนี้จะเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตในร้านอินเทอร์เน็ต ในส านักงานและในบ้านบางบ้าน ยุคสมาร์ทโฟน 
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การใช้อินเทอร์เน็ตหรือการออนไลน์ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
ทุกคนสามารถออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลาและยุคการเปลี่ยนสู่ทีวีดิจิทัล จากเดิมท่ีเคยมีช่องโทรทัศน์
เพียง 4 ช่อง และใช้จริงแค่ 2 ช่อง ปัจจุบันมีช่องให้เลือกมากถึง 26 ช่อง พร้อมๆกันนี้ยังสามารถดู
โทรทัศน์ย้อนหลังได้ บริษัท Agency คู่แข่งต่างๆก็ได้มีการปรับตัวในลักษณะเดียวกัน บริษัท MEC 
(ประเทศไทย) มองว่านี่คือการแข่งขันอย่างหนึ่งในตลาดธุรกิจโฆษณา การปรับตัวเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล
คือการให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนของสื่อดิจิทัลกับบุคลากรของตนจึงเป็นสิ่งส าคัญ เช่น การอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านดิจิทัล การพบปะผู้คนเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ในเครือบริษัทเดียวกัน 
เป็นต้น เมื่อบุคลากรเกิดการพัฒนาจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทฯได้ และก็จะสามารถรักษา
ลูกค้าเก่าพร้อมกับมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามามากข้ึนปัจจัยด้านข่าวสารเป็นสิ่งที่ผู้ที่ท าหน้าที่จัดการด้าน
โฆษณาต้่องค านึงถึง เนื่องจากในยุคดิจิทัลเป็นยุคท่ีการสื่อสารสามารถส่งต่อไปได้อย่างรวดเร็ว ใน
บางครั้งเพียงชั่วข้ามคืนสามารถมีประเด็นที่โด่งดังไปทั่วโลก นั่นหมายถึงว่าปัจจัยด้านข่าวสาร และ
เหตุการณ์ต่างๆมีผลต่อการจัดการด้านโฆษณาของบริษัทฯ ซึ่งการโฆษณาท่ีต้องการให้ผู้บริโภคเกิด
การรับรู้นั้นบางครั้งจะต้องใช้ปัจจัยนี้เป็นตัวช่วยส่งเสริมการโฆษณานอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า 
ผู้รับสารหรือผู้บริโภคถือเป็นตัวแปรส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสาร และทุกสิ่งทุก
อย่างจะต้องถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้บริโภคเพ่ือผลตอบรับที่ดีในการจัดการด้านโฆษณา ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวันอย่างมาก 
การดูโทรทัศน์ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงเป็นสื่อหลักท่ีสามารถใช้ได้อยู่ ซึ่งหากวิเคราะห์จากช่วงอายุของ
ผู้บริโภคแล้วช่วงอายุไม่เกิน 35 ปี นั้นหากวางแผนให้มุ่งโฆษณาบนออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดี แต่
ส าหรับผู้บรี่โภคท่ีอยู่ในช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไปก็ยังจะสามารถวางโฆษณาบนสื่อดั้งเดิมได้ ดังนั้นสามารถ
สรุปได้ว่า ผู้บริโภคนั้นก าลังเริ่มปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท MEC (ประเทศไทย) ก็
ต้องปรับตัวตามให้ทันกับผู้บริโภค 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย)
ในยุคดิจิทัลปัญหาที่พบในการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ในยุคดิจิทัล มีดังนี้ 

1. การปรับตัวของบุคลากรในองค์กร บุคลากรภายในบริษัท MEC (ประเทศไทย) ต้อง
ปรับตัวก่อนเป็นอันดับแรกเพราะการด าเนินงานทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรโดยต้องหาความรู้
เพ่ิมเติมในเรื่องสื่อดิจิทัลว่าปัจจุบันผู้บริโภครับสารจากสื่อประเภทใดบ้าง แล้วน าช่องทางเหล่านั้นมา
เป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์โฆษณาให้ได้ใหม่อยู่เสมอ เพ่ือให้ทันกับโลกที่ ต้องการความแปลก
ใหม่เรื่อยๆปัญหาที่พบท้ังหมดที่เก่ียวกับบุคลากรนั่นคือการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล การด าเนินงาน
มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในการจัดการด้านโฆษณาบุคลากรต้องคิดสร้างสรรค์เนื้อหาโฆณาให้
เหมาะกับการเผยแพร่ลงไปในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่ผู้บริโภคเริ่มใช้มากขึ้นเรื่อยๆ และต้อง
ศึกษาหาความรู้ใหม่หรือต้องติดตามความเคลื่อนไหวของโลกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
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เพราะการสื่อสารในปัจจุบันนั้นรวดเร็วมาก หากบุคลากรไม่ได้ติดตามแล้วการด าเนินงานโฆษณาก็จะ
ไม่สามารถท าให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้ 

2. ความคาดหวังจากลูกค้าที่มากขึ้นในการจัดการด้านโฆษณาของบริษัทฯ เมื่อก้าวเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลแล้วการด าเนินงานของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ต้องทันสมัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าที่
มอบหมายงานด้านโฆษณาให้กับบริษัทนั้นมีความต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในการจัดการด้าน
โฆษณาของบริษัทเพ่ือให้สอดรับกับผู้บริโภคซึ่งเมื่อลูกค้ามีค าถามมากในการจัดการด้านโฆษณาในยุค
ดิจิทัล ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินงานจ าเป็นต้องตอบให้ได้ว่าจะต้องมีการจัดการด้านโฆษณาอย่างไร เพ่ือตอบ
สนอความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้การด าเนินงานก็มีความยากมากยิ่งขึ้นสืบเนื่องมากจากช่องทางใน
การสื่อสารมีมากขึ้น บริษัท MEC (ประเทศไทย) ก็ต้องมีการด าเนินงานที่มากข้ึนตามไปด้วย 

ส่วนที่ 4 ศึกษาแนวโน้มของการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ใน
อนาคตจากการศึกษาแนวโน้มของการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) สามารถ
จ าแนกแนวโน้มแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. การวางโฆษณาบนสื่อออนไลน์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามการ
สื่อสารนั้น สื่อออนไลน์มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากและก าลังเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ การจัดการด้านโฆษณาก็
ต้องเปลี่ยนแปลงตามเรื่อยๆเช่นกัน ดังนั้นการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) 
จะต้อง มีการปรับให้ช่องทางในการ โฆษณาให้มาอยู่บนออนไลน์ให้มากข้ึน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงสื่อประเภทออนไลน์ได้มากขึ้นสังเกตได้จาก ผู้บริโภคใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนอย่าง
มาก 

2. การวางโฆษณาบนสื่อดั้งเดิมมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อผู้บริโภคเข้าถึงสื่อออนไลน์มากขึ้น การ
ที่จะติดตามสื่อดัง้เดิมก็เริ่มจะน้่อยลง เนื่องจากในออนไลน์ผู้บริโภคมีความเป็นอิสระมากกว่าคือเลือก
จะรับชมหรือไม่รับชมก็ได้ ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา หรือแม้กระทั่งสถานที่ก็ไม่ถูกจ ากัดเช่นกัน เมื่อ
มีความสะดวกในการใช้เครื่องมือ สื่อเดิม คือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อกลางแจ้ง ก็
จะไม่ได้ถูกติดตามจากผู้บริโภคเหมือนอย่างเช่นในอดีต แต่สื่อเดิมนั้นจะยังไม่หายไปเนื่องจากยังมี
กลุ่มคนที่ยังติดตามอยู่มากเช่นกัน การปรับตัวของบริษัท MEC (ประเทศไทย) เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนี้ก็คือต้องคอยตรวจสอบผู้บริโภคอยู่เสมอ ส าหรับเป็นข้อมูลในการด าเนินงานของทาง
บริษัทและปรับกลยุทธ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เนื่องจากในปัจจุบันสื่อดิจิทัลก าลังส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างมาก 
ท าให้สื่อออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 -5 ปีที่ผ่านมา และการใช้สื่อโฆษณาทาง
ออนไลน์ก็มีความแตกต่างจากสื่อประเภทเดิมมากพอสมควรซึ่งเป็นเรื่องใหม่ส าหรับนักวางแผนที่
ท างานด้านวางแผนสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) มาก่อนต้องใช้เวลาที่จะท าความเข้าใจพร้อมๆ
กับการเรียนรู้ให้เกิดความช านาญและม่ันใจ ก่อนที่จะท าหน้าที่แนะน าลูกค้าเจ้าของสินค้าในเรื่องของ
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สื่อโฆษณาทางออนไลน์ได้ ดังนั้นเพ่ือให้ธุรกิจเดินต่อได้อย่างรวดเร็วบริษัทสื่อโฆษณา (Media 
agency) จึงจ าเป็นต้องดึงตัวผู้ที่ท างานในแวดวงการผลิตเว็บไซต์มาปั้นให้เป็นนักวางแผนซื้อออนไลน์
ท างานควบคู่ไปด้วยกันกับนักวางแผนสื่อออฟไลน์แนวโน้มในอนาคตคงจะยากสื่อ 2 ประเภทนี้ออก
จากกันได้ยากเนื่องจากการท าแผนงานการสื่อสาร (Communication campaign) ให้ประสบ
ความส าเร็จสื่อจะต้องท าหน้าที่เชื่อมโยง ผสมผสาน และเอ้ือประโยชน์กัน งานออฟไลน์กับงาน
ออนไลน์ในอนาคตจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวหรือทีมงานเดียวกันไม่น่าแยกกันชัดเจนอย่างในเวลานี้ 
 

อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาที่พบว่า การจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) มีการ
ปรับตัวในการด าเนินงานให้เป็นการท างานที่ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งหมายถึงบริษัทฯ ไม่ได้ด าเงินงานใน
การวางแผนและซื้อสื่ออย่างเดียวเหมือนกันในอดีต แต่ได้เพ่ิมการคิดเนื้อหา (Content) ให้กับทาง
ลูกคา้ โดยมี 2 ฝ่ายที่เพ่ิมเติมเข้ามาคือ Access Team และ Digital Team เพ่ือรองรับความต้องการ
ของลูกค้าที่มีมากขึ้น ทั้งนี้การจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) มีกลยุทธ์ในการ
จัดการด้านโฆษณาทั้ง กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Strategy) เพ่ือการสร้่างสรรค์
ผลงานทางด้านโฆษณาออกมาให้ได้คุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และกลยุทธ์ด้านสื่อ
โฆษณา (Media Strategy) เพ่ือการวางสื่อโฆษณาลงไปในสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้่องตรงกับกลุ่ม
ผู้บริโภค เนื่องจากการสื่อสารเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล  จากผลการศึกษาดังกล่าวเมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับ แนวคิดเรื่องการโฆษณา George E. Belch และMichael A. Belch (1995) (อ้างใน 
ชมพูนุช บัวเอ่ียม, 2541,น.13) ได้กล่าวว่ากลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา หมายถึงขั้นตอนที่มี
คุณภาพโดยบุคคลซึ่งสามารถสร้างความแปลกใหม่และสร้างผลงานใหม่และการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ผลงานเกิดจากความรู้ เหตุผล จินตนาการ และการสร้างให้เกิดความรู้สึกที่จะสามารถเห็นความ
ต่อเนื่องและแตกต่าง ระหว่างความคิด และสิ่งของ ซึ่งบริษัท MEC (ประเทศไทย) ได้มีการสร้างสรรค์
เนื้อหาในการโฆษณาเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า โดยการเพ่ิม Access Team เพ่ือรองรับการ
จัดการด้านโฆษณาในส่วนนี้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการ ใช้กลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณา โดยการการ
วางแผนสื่อโฆษณา (Media Planning) (วันเพ็ญ วงศ์มยุเรศ, 2552, น.22) เป็นกระบวนการส่งสาร
โฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม โดยการใช้สื่อที่เหมาะสม การโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์โฆษณาที่ดีเท่านั้น แต่ต้องใช้สื่อให้เหมาะสมเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

- การก าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์จากกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ โดยทางลูกค้าจะเป็นคน
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ก าหนดให้ว่ากลุ่มผู้บริโภคเป็นใคร ซึ่งในยุคดิจิตอลนั้นมีการใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้อง
ทราบให้ได้ว่าควรจะวางโฆษณานั้นๆอย่างไร จึงจะได้ผลตอบรับที่ดีที่สุด 

- การก าหนดรูปแบบของตารางในการส่งสาร (Scheduling the Message) บริษัท MEC 

(ประเทศไทย) มีความเข้าใจสินค้า,กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงคู่แข่งเป็นอย่างดี เพราะทีมงานต้องสืบค้น
ข้อมูลที่ใหม่อยู่เสมอ ซึ่งในยุคดิจิตอล การท างานในส่วนนี้ต้องติดตามอย่างรอบคอบ เนื่องจาก
ผู้บริโภคนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในส่วนนี้ทีมงานเป็นส าคัญในการผลักดันการ
ด าเนินงานให้ดี 

- การเลือกสื่อ บริษัท MEC (ประเทศไทย) มีการเลือกสื่อโดยใช้ ระบบปฏิบัติการ 

Programatic คือระบบที่จะบอกว่าการท่ีโฆษณาจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้นั้นจะต้องลงสื่อที่ไหน การ
ด าเนินงานในส่วนนี้สามารถท าได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีตเนื่องจากเทคโนโลยีได้พัฒนาเพ่ือให้การท างาน
ด้านนี้รวดเร็วขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC 
(ประเทศไทย) พบว่าการจัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) มีผลกระทบจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับแนวคิดของ แมคเควล (McQuail, 1994) 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานขององค์กรสื่อสารมวลชน (The Media Organization in the Field 
of Social Force) ว่า การด าเนินกิจการและการจัดรูปและองค์กรธุรกิจสื่อมวลชนมีปัจจัยหลาย
ประการ ทั้งปัจจัยภายนอกและ 
ปัจจัยภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการองค์กร และเนื้อหาของสื่อสารมวลชนซึ่ง
บริษัท MEC (ประเทศไทย) ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานด้านโฆษณาโดยเพ่ิมฝ่ายพิเศษอีก 2 ฝ่าย การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้บริโภค การอบรมบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านดิจิทัลมากขึ้น เพ่ือให้สอด
รับกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ ข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้รับสารเมื่อเทคโนโลยีการ
สื่อสารได้เข้ามามีผลต่อการรับสื่อของผู้บริโภคนอกจากนี้เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีผลต่อการ
จัดการด้านโฆษณา ซึ่งตรงกับแนวคิดของสื่อสมัยใหม่ (New Media) Rogers นักทฤษฎีกลุ่มแนวคิด
เป็นตัวก าหนด (อ้างในกาญจนา แก้วเทพ, กิตติกันภัย และปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล, 2543) ได้
นิยามสื่อใหม่ (New media) ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมากไปสู่คนจ านวนมาก (Many to many basis) ผ่านระบบการสื่อสาร
ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลาง ผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในการรับสารอย่างมาก ดังนั้นการ
จัดการด้านโฆษณาของบริษัท MEC (ประเทศไทย) จะต้อง มีการปรับให้ช่องทางในการ โฆษณาให้มา
อยู่บนออนไลน์ให้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อประเภทออนไลน์ได้มากขึ้นสังเกตได้
จาก ผู้บริโภคใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน มีผลท าให้แนวโน้มในการจัดการด้านโฆษณาใน
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อนาคต การวางโฆษณาบนสื่อออนไลน์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นและ การวางโฆษณาบนสื่อดั้งเดิมมีแนวโน้่มที่ 
ลดลงบุคลากรภายในองค์กรของบริษัท MEC (ประเทศไทย) ต้องท าตัวเองให้ทันสมัยตลิดเวลาเพ่ือให้
การจัดการด้านโฆษณาให้ได้รับผลตอบรับที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯมีการเติบโตและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับลูกค้าได้ 
 

ข้อเสนอนแนะ 
 

1. ส าหรับบริษัทสื่อโฆษณา ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ จนท า
ให้บางครั้งอาจจะท าให้เนื้อหารุนแรง ควรต้องควรมีผู้ตรวจสอบเนื้อหา เพ่ือให้สิ่งที่เผยแพร่ออกไป
อย่างเหมาะสม 

2.ในยุคดิจิทัลมีการท างานเพ่ิมข้ึนหลายส่วนการปรับปรุง การด าเนินงานร่วมกันในแต่ละฝ่าย
ควรมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงสื่อเป็นสิ่งที่คาดการณ์ 
ได้ยาก บุคลากรควรมีการเตรียมพร้อมในการปรับตัวสู่สื่อที่ใหม่มากยิ่งขึ้น 

 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 

1. เนื่องจากสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับโฆษณามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การสื่อสารใน
รูปแบบใหม่ๆสามารถเข้ามามีผลกับผู้บริโภคได้ การศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการด้านโฆษณาควรมีการ
ปรับปรุงตลอดเวลา จึงควรท าการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์และกลยุทธ์ด้านสื่อนั้นแต่ละองค์กรมีวิธีการที่เฉพาะ
การศึกษาในส่วนนี้ต้องให้ความส าคัญกับรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ดังนั้นหากท าการศึกษาที่ลงลึก
ถึงรายละเอียด จะท าให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
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