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1. ผูโฆษณา (Advertisers) หมายถึง ผูที่ตองการสื่อสาร ประชาสัมพันธ

วัตถุประสงคทางการตลาด คุณสมบัติสินคาและบริการ ภาพลักษณองคกร หรือ       

ส่ิงอื่นใดไปยังกลุมลูกคา ทั้งนี้สามารถแบงผูโฆษณาไดเปน 4 กลุมยอยคือ 

- กลุมผูผลิตสินคาและบริการ  

- กลุมบริษัทผูจัดจําหนาย  

- กลุมองคกรเพื่อสังคม  

- กลุมภาครัฐ  

2. ตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) หมายถึง บริษัทที่ทําหนาที่ใน

การวางแผนผลิตส่ือ เพื่อเผยแพรตามสถานที่และสื่อตางๆ ทั้งนี้ตัวแทนโฆษณาอาจมี

ทั้งแบบใหบริการเต็มรูปแบบ คือ มีการผลิตส่ือเอง หรือเปนเพียงการวางแผน

ประสานงาน และจางใหบริษัทผูผลิตโฆษณาเปนผูผลิตโฆษณาก็ได 

3. บริษัทผลิตโฆษณา (Production Houses) หมายถึง บริษัทที่มีหนาที่

เฉพาะสวนการผลิตโฆษณาเทานั้น ไมไดมีการวางแผนการเผยแพรส่ือตามสถานที่

และส่ือตางๆ  

4. ธุรกิจสนับสนุน (External Facilitators) หมายรวมถึงธุรกิจที่ให            

การสนับสนุนใหเกิดงานโฆษณาไปสูผูบริโภคสื่อ เชน ธุรกิจผลิตแอนิเมชั่นและ        

กราฟฟค ธุรกิจวิจัยตลาด ธุรกิจใหเชา ยืม หรือขายอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานโฆษณา 

เปนตน 

5. องคกรส่ือ (Media Organization) สามารถแบงประเภทขององคกรส่ือ

ไดเปน ส่ือวิทยุ โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือออนไลน ส่ือกลางแจง เปนตน 

6. ผูบริโภคสื่อ (Target Audience) 

 

โดยจากโครงสรางของธุรกิจขางตน พบวา ธุรกิจตัวแทนโฆษณาจะอยูใน

สวนขององคประกอบที่ 2 และ 3 คือ บริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทผูผลิตส่ือ

โฆษณา อยางไรก็ตามพบวาธุรกิจตัวแทนโฆษณามีแนวโนมเติบโตมากกวาธุรกิจผลิต
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โฆษณา เนื่องจากมีตนทุนที่ต่ํากวา ไมตองลงทุนในอุปกรณผลิตส่ือที่มีราคาสูง 

นอกจากนี้การมีแผนกโฆษณาภายในบริษัทเองนั้นมีขอจํากัดทางกระบวนการโฆษณา 

ทําใหแนวโนมของการ outsource ใหกับบริษัทตัวแทนโฆษณาภายนอกมีมากขึ้น                     

ทั้งธุรกิจตัวแทนโฆษณายังเปนหนึ่งใน Creative Industry ซึ่งมีโอกาสในการสราง

มูลคาไดมาก และภาครัฐยังใหการสนับสนุนเชิงนโยบายในสวนของ Creative 

Economy ในปจจุบันอีกดวย ธุรกิจตัวแทนโฆษณาจึงเปนธุรกิจที่นาสนใจที่ภาครัฐ

ควรใหการสนับสนุนตอไป 

 
1.1 ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจตัวแทนโฆษณา หมายถึง ธุรกิจบริการวางแผน และผลิตส่ือโฆษณา 

เพื่อเผยแพรตามสถานที่และส่ือตางๆ ซึ่งประกอบโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร 

ปายโฆษณา เปนตน 

 

 

 

 

สาขา / สาขายอย ธุรกิจ Corresponding CPC 

สาขาหลักที่ 1 คือ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

(Business Services)  

กลุมธุรกิจสาขายอย 1F บริการที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจอื่น (Other Business Services) 
8712 

ธุรกิจสาขายอย ธุรกิจตัวแทนโฆษณา 

(Advertising Service) 
87120 
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ธุรกิจตัวแทนโฆษณาสามารถแบงประเภทของธุรกิจไดตามเกณฑตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

 ประเภทธุรกิจตัวแทนโฆษณาตามรูปแบบการดําเนนิธุรกิจ 
(1) ธุรกิจที่มีโครงขายทั่วโลก (Worldwide Network Company) 

บริหารงานโดยมีสํานักงานประจําในประเทศตางๆ ทั่วโลก ไดแก BBDO, McCann 

Erickson, Leo Burnett เปนตน ธุรกิจประเภทนี้อาจมีการสรางแบรนดมากกวา         

1   แบรนดในแตละประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางดานวัฒนธรรม ซึ่งลูกคาของ

ธุรกิจประเภทนี้จะเปนลูกคาที่มีเครือขายทั่วโลกเชนกัน เชน พี แอนด จี ยูนิลิเวอร เปน

ตน 

(2) ธุรกิจที่มีโครงขายในระดับทวีป (Micro-Network Company) หรือ

บางครั้งเรียกธุรกิจเหลานี้วา multi-hub creative network ธุรกิจประเภทนี้จะมีการตั้ง

สาขาหรือสํานักงานในประเทศหลักเทานั้น แตใหบริการกับลูกคาในหลายประเทศ 

เชน Bartle Bogale Hegarty, Wieden & Kennedy เปนตน 

(3) ธุรกิจในระดับทองถิ่น (Local Company) จะมีสํานักงานเพียงแหง

เดียว (Standalone Company) บริหารและรับงานของลูกคาที่อยูในประเทศนั้นๆ แต

อาจเปนพันธมิตรทางการคากับบริษัทในประเภทอื่น หรือประเภทเดียวกัน โดยธุรกิจ

ในประเภทนี้จะมีขอไดเปรียบมากกวา 2 ประเภทแรกในเรื่องของการเขาใจ         

ความแตกตางดานวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 ประเภทธุรกิจตัวแทนโฆษณาตามลักษณะการใหบริการ 
(1) บริษัทตัวแทนโฆษณาที่ใหบริการแบบครบวงจร (Full Service 

Agencies) จะเสนอการใหบริการที่จําเปนตอการโฆษณาทั้งหมด เชน การวางแผน 

(Planning) การสรางสรรค (Creation) การผลิต (Production) การเผยแพร                

งานโฆษณา (Placement) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งบางแหง                    
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มีการใหบริการในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing 

Communications)  

(2) บริษัทที่มีแผนกโฆษณาภายใน (In House Agencies) หมายถึง   

แผนกโฆษณาขององคการ ซึ่งสรางความไดเปรียบทางดานการติดตอประสานงาน 

และควบคุมในทุกขั้นตอนของการโฆษณา โดยนักโฆษณาจะสามารถควบคุม         

ทั้งกิจกรรมทางการตลาด การพัฒนาสินคา และกลเม็ดในการขนสงสินคา ซึ่งองคกร

สามารถลดตนทุนในการจายคาธรรมเนียมทางการโฆษณาได อยางไรก็ตามแมวา

ตัวแทนโฆษณาภายในบริษัทจะมีขอไดเปรียบดังกลาวแตขอจํากัดก็มีมาก เชน          

ขาดการมองอยางเปนรูปธรรม และมีขอจํากัดทางกระบวนการโฆษณา นอกจากนี้ 

การที่จะไดมืออาชีพมาเปนผูรวมงานดวยก็มีโอกาสนอยกวาบริษัทตัวแทนโฆษณา

ทั่วไป  

(3)  ตัวแทนโฆษณาที่มีการบริการจํากัด (Limited – Service Agencies) 

เชน Creative Boutique คือบริษัทที่เฉพาะเจาะจงในการใหบริการแนวคิด                

ทางโฆษณาและสาสนโฆษณาที่แปลกใหม แมจะไมมีบริการทางดานการวางแผนสื่อ 

หรือการวิจัย แตลูกคาก็เชื่อม่ันในความคิดสรางสรรคของบริษัทเหลานี้ 

(4)  บริษัทบริการซื้อส่ือ (Media Buying Service) เปนองคการที่มี           

ความเชี่ยวชาญในการซื้อส่ือ เวลา และที่วาง เชนวิทยุ โทรทัศน เชนเดียวกับบริษัท

ตัวแทนโฆษณา หนาที่ของการซื้อส่ือโฆษณากลายมาเปนเรื่องที่สลับซับซอนมากขึ้น 

จากการเพิ่มขึ้นของสื่อตางๆ ตัวแทนโฆษณาจะทําในสวนการวางแผนกลยุทธ สําหรับ

การใชส่ือ ลูกคามักจะหันมาใชบริการบริษัทซื้อส่ือ ซึ่งไดเปรียบเนื่องจากการซื้อส่ือเปน

จํานวนมากจะไดชวงเวลาของสื่อที่มากขึ้น แตราคาถูกกวา  
 
ปจจุบันยังไมมีการเก็บขอมูลจํานวนสถานประกอบธุรกิจตัวแทนโฆษณาที่

ชัดเจน แต The Advertising Book สรุปตัวเลขจํานวนบริษัทตัวแทนโฆษณาใน

ประเทศไทยในป 2545 วานับตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 เปนตนมา มีบริษัทตัวแทน
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โฆษณาเปนบริษัทขนาดยอมจํานวน 64 บริษัทจากจํานวนบริษัทตัวแทนโฆษณา

ทั้งหมด 107 บริษัทและ Thailand Advertising, Marketing Guide 2008 มีการระบุ

ถึงจํานวนบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทยวามีทั้งส้ิน 91 บริษัท นอกจากนี้ จาก

ผลการสํารวจสํามะโนอุตสาหกรรมป 2550 (ขอมูลพื้นฐาน : ทั่วราชอาณาจักร) โดย 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวามี

คนทํางานในกิจการโฆษณา 28,508 คน (เทียบเปนรอยละ 0.48 ของคนทํางานใน

ธุรกิจบริการ) และเปนลูกจาง 20,685 คน (เทียบเปนรอยละ 0.62 ของจํานวนลูกจาง

ในธุรกิจบริการ) ซึ่งรวมเปน 49,193 คน โดยมีรายละเอียดจํานวนคนทํางานและ

จํานวนลูกจางระหวางป 2546 – 2550 ดงัรูปที่ 2 และรูปที่ 3 

 

รูปที่ 2 : จํานวนคนทํางานในธุรกิจตัวแทนโฆษณา 

 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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รูปที่ 3 : จํานวนลูกจางในธุรกิจตัวแทนโฆษณา

 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

การแบงขนาดของสถานประกอบการของธุรกิจตัวแทนโฆษณาใชเกณฑของ

จํานวนคนทํางานเปนตัวแบงขนาดของสถานประกอบการ  ซึ่งผูวิจัยได เสนอ               

เกณฑการแบงขนาดสถานประกอบการโดยไมระบุจํานวนสถานประกอบการในแตละ

ขนาดไดดังนี้ 

ธุรกิจขนาดเล็ก  มีจํานวนคนทํางาน   1 – 10 คน 

ธุรกิจขนาดกลาง  มีจํานวนคนทํางาน 11 – 30 คน 

ธุรกิจขนาดใหญ  มีจํานวนคนทํางาน 30 คนขึ้นไป 

 
1.2 การวิเคราะหโซอุปทาน 

โซอุปทานของธุรกิจตัวแทนโฆษณาประกอบดวยธุรกิจตนน้ําที่ เปน

องคประกอบหลักคือ องคกรส่ือ บริษัทผูผลิตโฆษณา  และธุรกิจสนับสนุนอื่น           

13,252
15,736

20,685

0
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ในขณะที่ธุรกิจปลายน้ําของธุรกิจคือ กลุมลูกคาที่เปนลูกคาองคกร (Business to 

Business)  

 

รูปที่ 4 : โซอุปทานของธุรกิจตัวแทนโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ธุรกิจตนน้ํา 
- องคกรส่ือ (Media Organisation) หมายถึง องคกรที่ทําหนาที่

เผยแพรขาวสารไปสูสาธารณชน โดยพบวา ส่ือโทรทัศนยังคงเปนส่ือที่ไดรับความนิยม

สูงสุด มีสวนแบงการตลาดอยูประมาณรอยละ 58.13 รองลงมาเปนส่ือหนังสือพิมพ

รอยละ 17.20 ส่ือวิทยุรอยละ 6.96 ส่ือนิตยสารรอยละ 6.42 ส่ือโรงภาพยนตร            

รอยละ 4.77 ส่ือกลางแจงและสื่ออื่นๆ รอยละ 6.53  

ธุรกิจกลางน้ํา ธุรกิจตนน้ํา ธุรกิจปลายน้ํา 

ผูผลิตสินคา/บริการ 

บริษัทผูจัดจําหนาย 

องคกรเพื่อสังคม 

ภาครัฐ 

บริษัทตัวแทนโฆษณา องคกรส่ือ 

บริษัทผูผลิตโฆษณา 

ธุรกิจสนับสนุน 



ส่ือโฆษ

โดยกา

เพื่อให

รูปที่ 5 : สัดส

รูปที่ 6 : มูลค

- บริษัทผูผลิ

ษณาทุกประเภท ทั้งนี

ารประกอบการในธุร

หไดผลงานโฆษณาที่

วิ
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สวนคาใชจายโฆษณา

 

คาคาใชจายโฆษณาใ

 

ตโฆษณา (Produc

นี้ไมรวมถึงการวางแ

รกิจนี้ตองมีการลงทุ

มีคุณภาพ ปจจุบันบ
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5
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ction Houses) คื
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รทัศน
8%
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50

 

ท) 

 

อบริษัทที่รับผลิต     

ษณาผานสื่อตางๆ 

รผลิตคอนขางสูง 

มีอัตราการเติบโต

โรงภาพยนตร
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เทียบเคียงกับธุรกิจตัวแทนโฆษณา เนื่องจากเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน แตสวนแบง

ตลาดสวนใหญของธุรกิจอยูในมือของบริษัทตางชาติ  

- ธุรกิจสนับสนุน (External Facilitators) หมายรวมถึงธุรกิจที่ให    

การสนับสนุนใหเกิดงานโฆษณาไปสูผูบริโภคสื่อ เชน ธุรกิจผลิตแอนิเมชั่นและ       

กราฟฟค ธุรกิจวิจัยตลาด ธุรกิจใหเชา ยืม หรือขายอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานโฆษณา 

เปนตน 
 
ธุรกิจปลายน้ํา 
ไดแก ลูกคาของบริษัทตัวแทนโฆษณาเอง ซึ่งจะเปนลูกคากลุมองคกร 

(Business to Business) ซึ่งประกอบดวยบริษัทผูผลิตสินคา/บริการ ผูจัดจําหนาย

สินคา/บริการ องคกรเพื่อสังคม และลูกคากลุมภาครัฐ ซึ่งมีความตองการใชโฆษณา

เพื่อการสื่อสารที่แตกตางกันตามวัตถุประสงคของแตละองคกร 

 
2. สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขัน  

 
2.1 ความสามารถในการแขงขัน 

ปจจุบันบริษัทตัวแทนโฆษณาระดับโลกมีการจัดกลุมการใหบริการเปนกลุม

หลักถึง 8 กลุม โดยในแตละกลุมตองการองคความรูและประสบการณทั้งเชิงลึกและ

กวาง ทําใหบริษัทตัวแทนโฆษณาขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได หรือสามารถแขงได

ดวยความยากลําบากมากยิ่งขึ้น บริษัทตัวแทนโฆษณาขนาดใหญของโลกไดตระหนัก

ถึงขอจํากัดในการสรางความสามารถ หรือ พรสวรรค (Talent) ของปจเจกบุคคล และ

ใหมีความทัดเทียมกันในกลุมนักสรางสรรคจํานวนมากที่อัดแนนในบริษัทเดียวกันเปน

ส่ิงที่ทําไดยาก ดังนั้นบริษัทเหลานี้จึงมักสรางความเชื่อใหแกลูกคาวาเขาสามารถที่จะ

ใชประโยชนจากประสบการณหลากหลาย แลวนํามาใชกับกิจการของลูกคา หรือ

มักจะเนนที่เครื่องมือ/อุปกรณ/เครือขายการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมไดดีกวาบริษัท
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ตัวแทนโฆษณาขนาดเล็ก ขณะที่บริษัทตัวแทนโฆษณาขนาดเล็กเนนถึงความสามารถ

ของตัวบุคคล เนนจุดขายของตนที่สามารถใชความสามารถของคนไดดีกวา ทําให 

สรุปไดวา การแขงขันในธุรกิจการโฆษณาของโลก และในประเทศไทยลวนแตตอง

แขงขันกันในการสรางความพรอมศักยภาพในดานตาง ๆ ตอไปนี้คือ 

1 ช่ือเสียงในดานความคิดสรางสรรค เกิดจากการมีบุคลากรทั้ง

ประเภทที่มีพรสวรรค และไดรับการฝกฝนมาเปนกระบวนการ ซึ่งเปนปจจัยที่มี         

ความเปนเอกลักษณและผันแปรตามตัวบุคคลคอนขางสูง อยางไรตามแตละบริษัท

มักจะพยายามสรางเอกลักษณของตนเองเพื่อใหมีความแตกตางและโดดเดนที่ลูกคา

จะจําแนกระดับคุณภาพของงานสรางสรรคของตัวแทนโฆษณาแตละแหงวามี          

ความโดดเดนในดานใดบาง แมวาบุคลากรดานนี้จะมีอยูอยางจํากัด จนทําใหเกิด การ

แยงตัวกันบอยครั้ง การสรางความมีชื่อเสียงในดานความคิดสรางสรรค นับวาเปน

ปจจัยการแขงขันที่สําคัญที่สุดของธุรกิจตัวแทนโฆษณา  

 
2 ความรูและความสามารถในการจัดหาส่ือการโฆษณาที่มี            

ความหลากหลายแตกลมกลืนใหแกลูกคา หมายความวา ส่ือโฆษณาเปนสัดสวน

ที่สูงมากของคาใชจายในการโฆษณาและการตลาดของแตละบริษัท ประกอบกับ

ปจจุบันมีส่ือตางๆ ที่เกิดใหม เชน ส่ือออนไลนอินเตอรเน็ต ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส ได

กลายเปนสวนหนึ่งในทางเลือกส่ือการโฆษณาที่กําลังไดรับความนิยม  

 

3 คุณภาพของการใหบริการแกลูกคา ไดแก ความสามารถในการเสนอ

บริการที่คุณภาพของงานตลอดวงจรของการสื่อสารทางการตลาดอยางบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communications) โดยจะยึดลูกคาเปนศูนยกลาง            

ในการเสนอบริการ ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมในการแขงขันของสินคาตางๆ ใน       

ยุคโลกาภิวัตน ไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและสลับซับซอนขึ้น  
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สมาคมโฆษณาของแตละประเทศ ตางมุงมั่นที่จะสรางมาตรฐานคุณภาพ 

(QoS – Quality of Services) ในการเสนอบริการแกลูกคา พรอมใหความสนใจตอ

การสรางและรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional Ethics) ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานที่

สําคัญในการสรางความเชื่อม่ันแกผูซื้อบริการ ที่จะทําการแยกความแตกตางใน

คุณภาพของบริการที่บริษัทตัวแทนโฆษณาแตละแหงเสนอใหแกลูกคาของตน โดย

ปจจัยการแขงขันเกี่ยวกับคุณภาพในแตละประเทศ ตางก็เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

ธุรกิจการใหบริการในดานอื่น ๆ กลาวคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และออสเตรเลีย ยังมี

ขีดความสามารถในการแขงขันเหนือกวาบริษัทของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ที่

เปนประเทศคูเจรจาเขตการคาเสรีกับประเทศไทย 

 
4. ความสามารถในการครอบคลุมพื้นที่ หรือ ความไดเปรียบใน        

ดานกายภาพ (Geographic Coverage) คือ การเขาไปตั้งสํานักงานในพื้นที่หรือใน

ประเทศเปาหมายซึ่งโดยปกติจะเปนประเทศที่มีขนาดตลาดใหญมากพอที่จะเขาไป

ลงทุนตั้งสํานักงานสาขาได หากพิจารณาจากบริษัทผูซื้อบริการดานการโฆษณาแลว

จะเปนบริษัทจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน และเยอรมนี เปนสําคัญดังนั้นเมื่อ

บริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาเหลานี้ตองเขาไปเจาะตลาดในประเทศใด ก็

มักจะใชบริการของบริษัทตัวแทนโฆษณาที่บริษัทแมใชอยู หากวาบริษัทตัวแทน

โฆษณาที่ใหบริการแกบริษัทแมไมมีสาขาในประเทศนั้น ก็มักจะพยายามเขาไปตั้ง

สาขา หรือเขาซื้อกิจการบริษัทตัวแทนโฆษณาในทองถิ่น หรือสรางบริษัททองถิ่นให

เปนพันธมิตรทางธุรกิจในระยะแรก มีนอยครั้งที่บริษัทตัวแทนโฆษณาซึ่งใหบริการแก

ลูกคาที่เปนบริษัทแมจะยอมใหงานโฆษณาในตางประเทศหลุดไปอยูในมือของบริษัท 
 
5.  ความหลากหลายของวัฒนธรรม (Cultural Diversity) หรือ            

ความเชื่อหลัก (Core Belief) หมายความวา การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และ

ความเชื่อหลักของแตละตลาดหรือแตละประเทศเปนส่ิงที่ทําไดยากและอาจจะไม
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คุมคาในการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหเกิดหลักปฏิบัติที่วา “เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตา

ตาม” 

จากประสบการณของบริษัทขามชาติและบริษัทตัวแทนโฆษณา มีความเชื่อ

ในเรื่องการสรางมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก (One size fits all) ไมวาจะเปนแบรนด วิธี

ทํางานหรือที่นิยมเรียกวา คูมือ หรือ แนวปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best Practices 

Guidelines) โดยกําหนดใหสํานักงานสาขาตองทําตาม (Compliance) แตก็ไม

ประสบความสําเร็จ จากบทเรียนเชนวานี้จึงทําใหบริษัทตัวแทนโฆษณาใน

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส แคนาดา และญี่ปุน ตางหันมาใหความสนใจ             

ในการเรียนรูและอยูกับวัฒนธรรมของประเทศตางๆ อยางกลมกลืนตามแนวทางการ

บริหารงานขามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Management) จึงเปนเหตุใหเกิด       

การควบรวมกิจการ เพื่อที่จะไดลดระยะเวลาในการปรับตัวของบริษัทตัวแทนโฆษณา

ที่จําเปนตองเสนอบริการแกลูกคาของตนใหสามารถแขงขันไดในตลาดขามวัฒนธรรม

และความเชื่อ (Cross-Culture & Beliefs) 

เมื่อความเขาใจและการยอมรับถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม และ

ความเชื่อหลักเกิดขึ้นยอมทําใหบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศตางๆ รวมทั้งไทยตาง

ก็พยายามที่จะทําการปรับตัว แตก็มีขีดจํากัดทั้งในดานเงินทุน การวิจัยและพัฒนา

แนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร ยกเวนบริษัทตัวแทนโฆษณาของ

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนมีความพรอมมากที่สุด ตามดวยออสเตรเลียที่มีความพรอมใน

ลําดับถัดมา สวนประเทศไทยยังมีความพรอมในระดับที่สามรวมกับจีนและอินเดีย 

 
2.2 สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันในประเทศ  

การใชเงินในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ผูประกอบการตองใชความระมัดระวังที่

เพิ่มขึ้น ทําใหเปนโอกาสที่บริษัทตัวแทนโฆษณาจะทําหนาที่เหมือนเปนคูคิดใหกับ

ลูกคา พยายามใชความคิดสรางสรรค เพื่อชวยลูกคาใหใชเงินอยางคุมคา ชวยลูกคา

แกปญหา ซึ่งจะสรางความสัมพันธในระยะยาว  
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ผูผลิต และจําหนายสินคา/บริการ ตางยึดนโยบายการตลาดแบบพอเพียง 

นั่นคือ การไมใชเงินลงทุนไปในทุกส่ือเหมือนที่ผานมา แตจะบริหารงบประมาณที่มีให

เกิดความคุมคาที่สุด เชน การใชงานครีเอทีฟที่นาสนใจ แปลกใหม เพื่อนําไปสู

ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหในปจจุบันมีบริษัทขนาดกลางและเล็กเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปน

ตัวเลือกใหกับลูกคา เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กสามารถบริการลูกคาไดเต็มที่ และ

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาบริษัทขนาดใหญในภาวะ

การตลาดที่มีการแขงขันกันที่ราคาคอนขางสูง นอกจากนี้ลูกคาที่เปนกิจการขนาดเล็ก

และกลางของไทยที่เริ่มมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น มีความตองการบริษัทตัวแทน

โฆษณาระดับใกลเคียงกันมาใหบริการเพื่อลดคาใชจายในการจางบริษัทขนาดใหญ 

นอกจากนี้ ส่ือประเภทออนไลน และโฆษณาผานโทรศัพทมือถือ ยังมี

แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เขาไปเลนในตลาด

ใหมนี้ จําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดิจิตอล มีเดีย 

และเว็บเซอรวิสดวย  

 
2.3 สภาวะตลาดและแนวโนมการแขงขันในตางประเทศ  

ปจจุบันตลาดธุรกิจตัวแทนโฆษณาที่ใหญที่สุด ไดแก ตลาดของ

สหรัฐอเมริกา รองลงมา ไดแก ตลาดในยุโรป และญี่ปุน โดยบริษัทที่ใชจาย              

ในการโฆษณามากที่สุดของโลก 25 อันดับแรกที่มีมูลคาการใชจายในการโฆษณาถึง 

47.2 พันลานเหรียญสหรัฐ ในจํานวน 25 บริษัทนี้ เปนบริษัทของสหรัฐอเมริกาถึง 13 

บริษัท โดยมีมูลคาการใชจายในการโฆษณาเปนเงิน 26.0 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณรอยละ 55.1 ของการใชจายดานการโฆษณาของบริษัทที่ใชงบประมาณมาก

ที่สุด 25 อันดับแรกของโลก ในขณะที่บริษัทของญี่ปุนจํานวน 4 บริษัท มีการใชจาย

เปนเงิน 7.6 พันลานเหรียญสหรัฐหรือเปนสัดสวนรอยละ 16.1 ของคาใชจาย                 

การโฆษณาของบริษัทที่ใชจายมากที่สุด 25 บริษัทแรกของโลก 
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บริษัทของอังกฤษเพียง 2 บริษัท กลับมียอดการใชจายสูงถึง 4.4 พันลาน

เหรียญสหรัฐ หรือ คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.3 ของฐานขอมูลเดียวกัน สวนบริษัทอื่น ๆ 

อีก 6 บริษัท จาก 5 ประเทศ คือ เยอรมนี อังกฤษ ฝร่ังเศส สวิสเซอรแลนด และ

ออสเตรเลีย ที่มียอดการใชจายติด 1 ใน 25 มียอดการใชจายรวมกัน 9.2 พันลาน

เหรียญสหรัฐหรือ ประมาณรอยละ 19.5 ของยอดรวมของ 25 บริษัทที่ใชจายมากที่สุด

ของโลก 

บริษัทเหลานี้เปนบริษัทขามชาติที่มีสินคาของตนขายในประเทศตางๆ เกือบ

ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยดวย อยางไรก็ดีบริษัทตัวแทนโฆษณาของไทยยังไมมี

ศักยภาพในการเขาไปซื้อกิจการ หรือไปลงทุนในบริษัทตัวแทนโฆษณาใน

สหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุน และยังเปนที่นาสังเกตวาบริษัทตัวแทนโฆษณาขนาดใหญ

ของญี่ปุนซึ่งเคยเขาไปซื้อกิจการโฆษณาในสหรัฐอเมริกา กลับไมมีความสามารถ      

ในการเขาไปแขงขันในตลาดสหรัฐอเมริกาไดอยางมีประสิทธิภาพ จนทําใหบริษัท

ตัวแทนโฆษณาของสหรัฐอเมริกาสามารถแยงสวนแบงตลาดกลับมาได 

นอกจากนี้ยังมีรายงานในป 2551 วารายไดในธุรกิจตัวแทนโฆษณาถูกแบง

ใหกับการโฆษณาแบบออนไลนถึง 5.7 พันลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้เนื่องมาจาก

คาใชจายทางการตลาดในการลงโฆษณาผานสื่อออนไลนไมสูงมาก และสามารถ

เขาถึงผูบริโภคไดตรงและตลอดเวลา การเติบโตของสื่อออนไลนในตลาดตางประเทศ

มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น และยังคงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยไปจนถึงป 2554 โดย

สามารถสรางมูลคาตลาดไดมากถึง 197.11 ลานเหรียญสหรัฐ 
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3. คุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ 

 

ผูประกอบการในธุรกิจตัวแทนโฆษณา ควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 มีความคิดสรางสรรค  
ผูประกอบการในธุรกิจนี้ตองมีคุณสมบัติในดานความคิดสรางสรรค

คอนขางมาก  เนื่ องจากเปนธุ รกิจที่ตองใชความคิดสรางสรรค เปนจุดขาย 

ผูประกอบการตองสามารถคิดคนงานโฆษณาที่มีความแปลกใหมและแตกตางอยาง

สรางสรรค 

 ดานเทคนิค  
ผูประกอบการในธุรกิจตัวแทนโฆษณาจําเปนตองมีความรูดานเทคนิคใน

ดานการผลิตโฆษณา แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟฟค การบริการทางเว็บ           

การบริหารสื่อ เปนตน 

 มีคุณลักษณะดานการเปนผูประกอบการ  
ผูประกอบการควรมีความกลาตัดสินใจในการลงทุนอยางมีเหตุผล โดยตอง

ศึกษาขอมูลใหครบถวนกอนการตัดสินใจลงทุน มีความสามารถประเมินโอกาสทาง

ธุรกิจ มีความรับผิดชอบตอพันธะสัญญา  นัดหมายตรงเวลา  มีความสามารถ           

ในการตัดสินใจ สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

 มีความรูดานธุรกิจ  
ผูประกอบการจะตองมีความรูและทักษะดานธุรกิจ  เชน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การบัญชีเพื่อการบริหาร ความเขาใจในความตองการของลูกคา  

การสื่อสาร ฯลฯ 

 เปนผูมีการวางแผนในการลงทุนอยางชาญฉลาด 
เนื่องจากธุรกิจตัวแทนโฆษณาที่แมจะตองการเงินทุนเริ่มตนที่ไมสูงมากเมื่อ

เทียบกับธุรกิจอยางอื่น อีกทั้งกลุมลูกคามักจะเลือกใชบริการจากผูประกอบการที่มี

ประสบการณ มีความนาเชื่อถือ สงผลใหกิจการที่เขามาใหมอาจยังไมมีรายไดใน



17 

ชวงแรก ประกอบกับการเรียกเก็บชําระเงินจากลูกคาไดหลังจากการสงมอบงานแลว

อาจใชเวลานับเดือน ดังนั้นผูประกอบการรายใหมควรมีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ         

การทํางานไดขั้นต่ํา 6 เดือน โดยผูประกอบการในธุรกิจตัวแทนโฆษณาที่ประสบ

ความสําเร็จในปจจุบันมักเริ่มกิจการจากขนาดเล็กและไมลงทุนอยางสูงในชวงเริ่มตน 

ยังใหความระมัดระวังในการเติบโตที่เร็วเกินไปดวย 

 

4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตัง้ธุรกิจ 

 
4.1 ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ1 

การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารจัดการ หากอยูในรูปของการระดมทุนเปน

หุนสวนนิติบุคคล จดทะเบียนกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

ซึ่งวิธีการขอจดทะเบียนจะแตกตางกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่ตองการจัดตั้ง ไดแก 

 กิจการเจาของคนเดียว 
เจาของกิจการมีหนาที่ตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับแต

วันที่ไดเริ่มประกอบกิจการ เจาของกิจการใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 

บาท และปรับตอเนื่องอีกวันละไมเกิน 100 บาท จนกวาจะไดจดทะเบียนการจด

ทะเบียนพาณิชยตองเสียคาธรรมเนียม 50 บาท  

 หางหุนสวนจํากัด 
1) หางหุนสวนสามัญ  ผูลงทุนเรียกวา  "หุนสวนจําพวกไมจํากัด

ความรับผิด" ซึ่งจะตองรับผิดชอบในหนี้ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอยางไม

จํากัดจํานวน  หางหุนสวนสามัญนี้จะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยหรือไมก็ได  

                                                            
1
 สําหรับการจดทะเบียนพาณิชย ใหศึกษากฎหมายเพิ่มเติมที่ 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=101 
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2) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ผูลงทุนเรียกวา "หุนสวนจําพวกไมจํากัด

ความรับผิด" ซึ่งจะตองรับผิดชอบในหนี้ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอยางไม

จํากัดจํานวน หางหุนสวนสามัญนี้จะตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  

3) หางหุนสวนจํากัด ผูลงทุนแบงออกเปน 2 จําพวก จําพวกที่ตองรับ

ผิดในหนี้ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอยางไมจํากัดจํานวนเรียกวา "หุนสวน

จําพวกไมจํากัดความรับผิด"และอีกจําพวกหนึ่งซึ่งรับผิดในหนี้ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไมเกิน

จํานวนเงินที่ตกลงจะรวมลงทุนดวยเรียกวา "หุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด"       

หางหุนสวนจํากัดตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  
ขั้นตอนการจดทะเบียนของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  และ

หางหุนสวนจํากัด 
1) ยื่นแบบขอจองชื่อหางหุนสวนเพื่อตรวจสอบไมใหซ้ํากับหางหุนสวน

บริษัทอื่น  

2) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของหางหุนสวน กิจการที่จะทํา สถานที่ตั้ง

หาง ชื่อ ที่อยู อายุ สัญชาติ ส่ิงที่นํามาลงทุน ลายมือชื่อของผูเปนหุนสวนทุกคน ชื่อ

หุนสวนผูจัดการ ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ (ถามี) พรอมกับ ประทับตราสําคัญ

ของหางในแบบพิมพคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง และใหหุนสวนผูจัดการเปนผูยื่นขอ          

จดทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล /หาง

หุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนผูจัดการจะตองลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนตอหนา

นายทะเบียน หุนสวนบริษัท ในกรณีหุนสวนผูจัดการไมประสงคจะไปลงลายมือช่ือตอ

หนานายทะเบียนก็สามารถจะลงลายมือช่ือตอหนาสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแหง 

เนติบัณฑิตยสภา เพื่อเปนการรับรองลายมือช่ือของตนไดในอีกทางหนึ่ง) หรือหุนสวน

ผูจัดการจะมอบอํานาจใหผูอื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได  
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3) เสียคาธรรมเนียมโดยนับจํานวนผูเปนหุนสวนกลาวคือ ผูเปนหุนสวนไม

เกิน 3 คน เสีย คาธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีเกิน 3 คน จะเสียคาธรรมเนียมหุนสวน

ที่เกินเพิ่มอีกคนละ 200 บาท  

4) เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแลวจะไดรับหนังสือรับรองและใบสําคัญเปน

หลักฐาน  

 บริษัทจํากัด 
ผูถือหุนจะรับผิดในหนี้ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจไมเกินจํานวน

เงินผูถือหุนแตละคนตกลงจะรวมลงทุน วิธีการจดทะเบียนของบริษัท มีดังนี้ 

1) ยื่นแบบขอจองชื่อบริษัทเพื่อตรวจสอบไมใหซ้ํากับหางหุนสวนบริษัทอื่น  

2) จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัท 

จังหวัดที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ กิจการที่จะทําทุนจดทะเบียน จํานวนหุน มูลคาหุน ชื่อ 

ที่อยู อายุ อาชีพ จํานวนหุนที่จะลงทุน (ซึ่งตองจองซื้อหุนอยางนอย 1 หุน) และ

ลายมือช่ือของผูเริ่มกอตั้งบริษัททุกคนในแบบพิมพ คําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห

สนธิ (หนังสือบริคณหสนธิตองผนึกอากรแสตมป 200 บาท) และ ใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัท

คนหนึ่งคนใดก็ไดเปนผูยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิดวยตนเอง หรือจะมอบ

อํานาจใหผูอื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิตองเสีย

คาธรรมเนียมตามจํานวนทุน กลาวคือ ทุนจดทะเบียนแสนละ 50 บาทแตไมต่ํากวา 

500 บาท และสูงสุดไมเกิน 25,000 บาท  

3) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เมื่อผูเริ่มจัดตั้งบริษัทไดจดทะเบียน

หนังสือบริคณหสนธิแลว ผูเริ่มจัดตั้งจะตองนัดผูจองซื้อหุนเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัท 

ตอจากนั้นคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมจัดตั้งบริษัทจะตองเรียกเก็บเงิน

คาหุนจากผูจองซื้อหุน (คราวแรกใหเรียกเก็บคาหุน ๆ ละไมต่ํากวารอยละยี่สิบหา) 

และกรรมการผู มีอํานาจลงลายมือช่ือกระทําการแทนบริษัทตองจัดทําคําขอ            

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ประชุมจัดตั้ง

บริษัท การจดทะเบียนบริษัทตองเสียคาธรรมเนียมตามจํานวนทุน กลาวคือ ทุน        
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จดทะเบียนแสนละ 500 บาท แตไมต่ํากวา 5,000 บาท และสูงสุดไมเกิน 250,000 

บาท  

4) ปกติการยื่นขอจดทะเบียนหนัง สือบริคณหสนธิและการยื่นขอ             

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผูเริ่มจัดตั้งและกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทที่ยื่น

ขอจดทะเบียนจะตองลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนตอหนานายทะเบียนหุนสวน

บริษัท ในกรณีผูเริ่มจัดตั้งหรือกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทที่ขอจด

ทะเบียนไมประสงคจะไปลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียน ก็สามารถลงลายมือชื่อตอ

หนาสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาเพื่อใหรับรองลายมือชื่อของ

ตนเอง ไดในอีกทางหนึ่ง 

 
4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ  

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในธุรกิจตัวแทนโฆษณานั้น เปนการจัดตั้งที่ไมมี

ขั้นตอนที่ตองดําเนินการขออนุญาตพิเศษแตอยางใด สามารถกระทําไดตามขั้นตอน

ในการขอจดทะเบียนบริษัททั่วไปของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และ

การจดทะเบียนภาษีนิติบุคคลของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

อยางไรก็ตามสิ่งที่ ผูประกอบการตองใหความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ เนื่องจากผลงานจากธุรกิจนี้อาจถูกลอกเลียนแบบ 

หากผูผลิตผลงานไมไดทําการจดเปนลิขสิทธิ์ของตนเอง 

 
4.3 องคประกอบหลักในการประกอบธุรกิจ 

องคประกอบหลักในการการลงทุนเริ่มตน (Initial Investment) ประกอบดวย 

 บุคลากร 
เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด  ซึ่งคาใชจายในการดําเนินงานมากกวาครึ่ง

เปนคาใชจายดานบุคลากร โดยบุคลากรหลักในธุรกิจตัวแทนโฆษณาประกอบดวย 
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1) นักสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Man) 
ถือเปนบุคลากรที่มีผลตอความสําเร็จของบริษัทตัวแทนโฆษณาเปน

อยางมาก เนื่องจากจะเปนผูคิดคนและสรางงานโฆษณาที่โดดเดนและสรางยอดขาย

ใหกับผูประกอบการ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่มีผลงานดีมักจะไดลูกคาที่เดินเขามาหา

โดยไมตองแขงขันเพื่อชิงงานโฆษณา (Pitching) จากลูกคา ทําใหนักสรางสรรคงาน

โฆษณาที่มีผลงานดี ถูกบริษัทตัวแทนโฆษณาคูแขงแยงซื้อตัวไป นักสรางสรรคงาน

โฆษณาที่มีผลงานดังๆ จึงมีคาตัวสูงและเปนหนาตาของบริษัทตัวแทนโฆษณานั้นๆ  

ปจจุบันความสามารถของนักสรางสรรคงานโฆษณาไทย ไดรับ            

การยอมรับจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถควารางวัลจากการประกวด

งานโฆษณาระดับโลก เชน Clio Awards, New York Festival, Cannes Awards 

รวมทั้งที่จัดเปนประจําในประเทศไทย คือ Ad Fest หรือ Asia Pacific Advertising 

Festival ซึ่งเปนงานประกวดผลงานโฆษณาระดับภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นทุกป  

อัตราคาตอบแทนของนักสรางสรรคผลงานโฆษณามีชวงกวางตาม

ความสามารถและชื่อเสียงของแตละคน แตโดยเฉลี่ยประมาณ 13,000 – 18,000 

บาทตอเดือนสําหรับนักสรางสรรคงานโฆษณาทั่วไป และ 20,000 บาทขึ้นไปสําหรับ

นักสรางสรรคโฆษณาที่ไดรับรางวัลจากการประกวดตางๆ 
2) บุคลากรดาน IT 

เริ่มมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ควบคูกับนักสรางสรรค

งานโฆษณา เนื่องจากแนวโนมการเติบโตของโฆษณาออนไลนมีมากขึ้น ปจจุบันอัตรา

คาตอบแทนของบุคลากรในดานนี้อยูที่ประมาณ 18,000 – 25,000 บาทตอเดือน 
3) บุคลากรสนับสนุน 

ประกอบไปดวย นักบัญชีการเงิน นักการตลาด นักจัดซื้อ ผูประสานงาน 

เปนตน โดยอัตราคาตอบแทนของบุคลากรสนับสนุนเหลานี้ เปนไปตามกลไกของ

ตลาดแรงงานและทักษะของบุคลากร แตโดยเฉลี่ยคาใชของบุคลากรสนับสนุนเหลานี้ 

จะอยูที่ประมาณคนละ 10,000 –18,000 บาทตอเดือน 
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 อุปกรณและเครื่องมือ 
อุปกรณและเครื่องมือหลัก คือ ฮารดแวรและซอฟทแวรที่ใชในการออกแบบ 

ทดสอบ และตัดตองานโฆษณา นอกจากนั้นเปนการลงทุนในอุปกรณสํานักงานทั่วไป 

 

 สถานที่ตั้ง 
ทําเลที่ตั้งไมใชปจจัยหลักที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ อยางไรก็ตาม           

การเลอืกสถานที่ที่ลูกคาสามารถเขาถึงไดงายก็ยอมจะมีขอไดเปรียบมากกวา  

 

 การกอสรางและการออกแบบภายใน 
รูปแบบอาคารและการตกแตงภายในอาคาร ถือเปนส่ิงที่สะทอนถึงความคิด

สรางสรรคของบริษัทตัวแทนโฆษณาไดเปนอยางดี  ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่

ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการตกแตงภายในอาคาร หรือตัวอาคารให

แสดงออกถึงความแปลกใหมอยางกลมกลืน ทั้งนี้ตัวอาคารอาจไมใชปจจัยที่สําคัญ

นัก โดยผูประกอบการอาจไมจําเปนตองกอสรางอาคารของตนเอง แตอาจเปนการเชา

พื้นที่สํานักงานของอาคารอื่นก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

รายละ

 

 
การรับ

รับ

โ

กระบวนการดําเ

 

ภาพรวมกระบวนก

เอียดมีดังนี้ 

รูปที่ 7 : ภาพรว

บทราบความตองกา

 รับทราบวัตถปุ
 รับทราบแนวคิ

- รับเอกสาร

- จัดทําราย

พิจารณา ซึ

 รูปแบบ
 ระยะเว
 ประเภ

ับทราบความตองการ

ของลูกคา

รับทราบวัตถุประสงค
ของการโฆษณา

รับทราบแนวคิดการ
โฆษณาที่ลูกคาตองการ
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เนินงาน 

การดําเนินงานในกา

 

วมกระบวนการดําเนนิ

ารของลูกคา 

ประสงคของการโฆษณ

คิดการโฆษณาที่ลูกค

รและการชี้แจงจากผูข

ยงาน  เพื่อนําเสนอร

ซึ่งรายงานจะประกอ

บ แนวคิดของโฆษณ

วลาที่จะใชในการผลิ

ภทของสื่อที่เลือกใช 

การผลิตงานโ

กระบวนการอ
เนื้อหาและวรร

การวางแ
การบริหา

การผลิตงานโ

รใหบริการของธุรกิจ

นงานธุรกิจตัวแทนโฆ

ณา 

าตองการ  

ขอรับบริการ 

รายละเอียดประเด็น

บไปดวย 

าที่จะนําเสนอ 

ตโฆษณา 

โฆษณา

ออกแบบ
รณกรรม

แผน
รสื่อ

โฆษณา

กา

ปร
แ

ตัวแทนโฆษณามี

ษณา 

นตาง ๆ ใหลูกคา

การติดตามผล

ารนําโฆษณาออกสื่อ

นําโฆษณาออกสื่อ
ตามแผนที่วางไว

ระเมินความพอใจลกูคา 
ละผูบริโภคคนสุดทาย
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 งบประมาณที่ใชในการทําโฆษณา 

- ลูกคาทําการพิจารณาขอเสนอ และตัดสินใจ หากลูกคาอนุมัติก็จะ

ทําการตกลงเซ็นสัญญาซึ่งจะเปนไปตามเงื่อนไขตามขอเสนอ 
 
การผลิตงานโฆษณา 

 กระบวนการออกแบบเนื้อหาและวรรณกรรม  

กระบวนการทํางานในดานการออกแบบเนื้อหาเปนกระบวนการทํางานที่

สําคัญกระบวนการหนึ่งในการผลิตผลงานโฆษณา ที่มีผลตอความนาสนใจของงาน

โฆษณา 

 ในขั้นตอนการออกแบบเนื้อหานั้น จะออกแบบในรูปแบบของสตอรี่บอรด 

(Story Board) กรณีทําผลงานโฆษณาผานสื่อโทรทัศนซึ่งจะชวยในการสื่อสารใหกับ

ผูผลิตผลงานโฆษณาตอไปได  

หากเปนการออกแบบโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ ส่ือออนไลน หรือส่ือกลางแจง

จะไมมีการออกแบบเนื้อหา แตจะมีเพียงการออกแบบอารตเวิรก และคิดขอความที่ส้ัน

กระชับ แตดึงดูดและจดจํางาย 

 การวางแผนการบริหารสื่อ 

เปนกระบวนการเลือกชวงเวลา สถานที่ และชองทางในการนําผลงาน

โฆษณาออกสื่อประเภทตางๆ  

 การผลิตงานโฆษณา  

บริษัทตัวแทนโฆษณาอาจรับหนาที่ในการผลิตงานโฆษณาดวยตนเอง หรือ

จะวาจางใหบริษัทผลิตส่ือโฆษณา (Production House) เปนผูผลิตงานโฆษณาใหก็

ได ทั้งนี้หากวาจางตอ บริษัทตัวแทนโฆษณาตองส่ือสารกับบริษัทผลิตส่ือโฆษณาให

ชัดเจน เพื่อไมใหวัตถุประสงค และแนวคิดในการโฆษณาของลูกคาผิดเพี้ยนไป 
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การติดตามผลการนําโฆษณาออกสื่อ  

 การนําโฆษณาออกสื่อตามแผนที่วางไว  
บริษัทตัวแทนโฆษณาตองมีการติดตามการเสนองานโฆษณาผานสื่อตางๆ 

วาเปนไปตามขอตกลงระหวางลูกคา บริษัทตัวแทนโฆษณา และองคกรส่ือตางๆ 

หรือไม 

 ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคาและผูบริโภคคนสุดทาย 

นอกจากที่บริษัทตัวแทนโฆษณาจะตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคาตอ

งานโฆษณาแลว  บริษัทตัวแทนโฆษณาควรมีการตรวจสอบความพอใจและ             

ความเขาใจตอการสื่อสารของบริษัทตัวแทนโฆษณาของผูบริโภคคนสุดทาย เพื่อ

สรุปผลสงใหกับลูกคาของบริษัทตัวแทนโฆษณาดวย 

 

6. ขอมูลทางการเงิน 

 
6.1 โครงสรางการลงทุน 

โครงสรางขอมูลทางการเงินสรุปไดเปนองคประกอบหลักดังนี้ 

1) การลงทุนเริ่มตน (Initial Investment) 

2) คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenses) 

3) คาใชจายจากการบริหาร 
การลงทุนเริ่มตนสามารถประมานการและแบงเปนสัดสวนไดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 : องคประกอบหลักในการลงทุนเริ่มตน 

องคประกอบ ประมาณการลงทุน หมายเหต ุ
สถานที่ตั้ง – ที่ดิน 65,000 บาทตอตารางวา ประมาณการจากที่ดินในเขต

พื้นที่กรุงเทพฯ รอบนอก ราคา

ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้ง 

การกอสราง 750,000 -1,000,000 บาท  

ตอพื้นที่ 100 ตารางวา 

อาคารชั้นเดียว 

การออกแบบ 
และตกแตงภายใน 

10,000 – 20,000 บาท  

ตอตารางเมตร 

ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชและพื้นที่ใช

สอย 

อุปกรณและ 
เครื่องใชสํานักงาน 

150,000 บาท ตั วอย า ง เ ช น  คอมพิ ว เตอร 

เครื่องพิมพ โทรศัพท โทรสาร 

   
6.2 คาใชจายในการดําเนินงาน 

องคประกอบหลักของคาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenses) 

ประกอบดวยคาจางบุคลากรและพนักงาน และคาใชจายจากการบริหาร มี                 

การประมาณการเบื้องตนและแบงเปนสัดสวนที่เหมาะสมไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 : คาจางบุคลากรและพนักงาน 

รายการ 
ประมาณเงินเดือน

ตอคน 
จํานวนคน 

จํานวนเงิน
ประมาณการตอ
เดือน (บาท) 

ผูสรางสรรคงาน
โฆษณา 15,000 

 

2 30,000 

บุคลากรดาน IT 18,000 3 54,000 

บุคลากรสนับสนุน 15,000 3 45,000 
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ตารางที่ 3 : คาใชจายจากการบริหาร 

รายการ จํานวนเงินประมาณการตอเดือน (บาท) 
วัสดุส้ินเปลือง 10,000 

คาไฟฟา 1,500 

คาน้ําประปา 500 

คาโทรศัพท 1,000 

อุปกรณสํานักงาน 5,000 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,500 

คาใชจายในการผลิตผลงาน
โฆษณา  
(ขึ้นอยูกับรูปแบบโฆษณาและสื่อ) 

80,000 

 
 

6.3 ประมาณการรายได 

 อัตราคาบริการ 
เนื่องจากธุรกิจตัวแทนโฆษณา เปนธุรกิจที่ขายความคิดสรางสรรคเปนหลัก 

การกําหนดอัตราคาบริการจึงมีความแตกตางกันมาก ตามประสบการณและผลงาน

ของบริษัทตัวแทนโฆษณา ดังนั้นจึงไมสามารถระบุอัตราคาบริการที่แนนอนของธุรกิจ

ตัวแทนโฆษณาได แตการตั้งราคาคาบริการควรพิจารณาจากโครงสรางตนทุน          

ที่สําคัญดังนี้  
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ตารางที่ 4 : แสดงโครงสรางตนทุน 

รายการ รอยละของตนทุนรวม 

1. คาใชจายดานบุคลากร  60 

2. คาใชจายในการบริหารงานโฆษณา 35 

3. คาใชจายดานการบริหารองคกรและการตลาด 5 
ที่มา : ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกของผูประกอบการในธุรกิจ 

 

ในการดําเนินธุรกิจตัวแทนโฆษณา บริษัทจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตนทุน

เหลานี้ เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาตั้งอัตราคาบริการไมวาจะเปนในลักษณะ 

อัตราคาจางรายชั่วโมง (Hour Rate), อัตราคาจางรายวัน (Daily Rate), อัตราคาจาง

รายเดือน (Month Rate) เปนตน 

 

7. บทศึกษาเชิงกลยุทธแนวทางการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

 
7.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ  

แนวทางการพัฒนาธุรกิจสูความเปนเลิศสามารถสรุปไดดังนี้ 

องคประกอบ ปจจัย แนวทางการพฒันาธุรกิจสูความเปนเลิศ 
1. กลยุทธการ

บ ริ ก า ร  – 
ลูกคา 

กลยุทธขององคกร ผูประกอบการควรมีการกําหนดกลยุทธใน 

การดูแลลูกคาอยางชัดเจน และสอดคลองกับ 

กลยุทธหลักขององคกร 

ก ระบวนกา ร วั ด

ความพอ ใจของ

ลูกคา 

ผูประกอบการควรมีการวัดความตองการและ

ความพึงพอใจของลูกคาอยางเปนระบบ 

สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง 
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องคประกอบ ปจจัย แนวทางการพฒันาธุรกิจสูความเปนเลิศ 
2. ก ล ยุ ท ธ

การบริการ 
– พนักงาน 

การใหความสําคัญ

กับลูกคา 

ผู ป ร ะกอบการควรมี ร ะบบการติ ดตาม  

ความตองการของลูกคา  โดยมีการวัดผล 

ความพึงพอใจของลูกคาและนํามาปรับปรุง

บริการตอไป  

การแกปญหา ค ว ร มี ร ะ บบก า ร แ ก ไ ข ปญห าที่ มุ ง เ น น  

การแกปญหาอยางเปนกระบวนการ  และ

เตรียมขอมูลเพื่อการปรับปรุงการใหบริการใน

อนาคต 

กลยุทธ ด านการ

บริหารบุคคล 

ควรกําหนดใหกลยุทธดานบริหารงานบุคคล

เปนสวนหนึ่งของกลยุทธของกิจการ 

ก า ร ฝ ก อ บ ร ม

พนักงาน 

ค ว ร กํ า ห น ด ใ ห พ นั ก ง า น ทุ ก ค น ไ ด รั บ  

การฝกอบรมและมีโอกาสดูงานตางประเทศ

บางเปนครั้งคราว 

3. กลยุทธการ
บริการ – ระบบ 

ก า ร พั ฒ น า

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ะ

บริการ 

ผูประกอบการควรกําหนดกระบวนการใน  

การรับรู ตอบสนองและติดตามความตองการ

ของลูกคาในทุกหนวยงานที่ชัดเจน  โดยมี  

การสํารวจความตองการของลูกคากอน

ดําเนินการออกแบบการใหบริการ อีกทั้งยังถือ

วาลูกคาคือสวนหนึ่งของทีมพัฒนาการบริการ 

โดยมีการติดตามผลการใหบ ริการอยาง

ตอเนื่อง 

กา ร ว า ง แผนและ

ออกแบบบริการ 

ควรมีการคาดการณตลาดและการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบ ปจจัย แนวทางการพฒันาธุรกิจสูความเปนเลิศ 

การเปลี่ยนแปลง

แ ก ไ ข รู ป แ บ บ   

การใหบริการ 

ค ว ร มี ขั้ น ต อ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ มี

ประสิทธิภาพ  มีการเชื่อมโยงและเปดเผย

ขอมูลระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ 

รวมทั้งมีการรวบรวมขอมูลการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ไวที่จุดศูนยกลาง 

ก า ร ว า ง แ ผ น

สําหรับตลาดใหม 

ควรมีกําหนดกลยุทธในการวางแผนการตลาด

ใหม โดยใชการตลาดชี้นํากลยุทธและสราง

เครือขายสวนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนและ

ประสานงาน 

บริษัทผูใหบริการและลูกคาควรมีสวนรวมกัน

โดยตลอด และมีการติดตอส่ือสารและการวาง

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมรวมกัน เสมือน

เปนบริษัท เดี ยว โดยมีคนหรื อระบบเปน

ศูนยกลางของขอมูลที่เกี่ยวของ 

เ ป า ห ม า ย ด า น

คุณภาพบริการ 

บ ริษัทควรมี กา รตรวจสอบและควบคุม  

การใหบริการใหมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนอย

ที่สุด และตองสามารถแกไขปญหาไดอยาง

รวดเร็วจนเปนที่พอใจของลูกคาโดยตลอด 

4. ระบบการ
ดําเนินงาน 

 – ลูกคา 

ร ะ บ บ ป ร ะ กั น

คุณภาพ 

 

ควรมีระบบการสอบทานการใหบริการวา

ครบถวนและเปนไปตามความตองการของ

ลูกคา 

กระบวนการตอบ

ขอรองเรียน 

ควรมีระบบการตอบขอรองเรียน/ซักถามและ

แกปญหาใหลูกคาได 
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องคประกอบ ปจจัย แนวทางการพฒันาธุรกิจสูความเปนเลิศ 

ก า ร จั ด ก า ร

ฐานขอมูลลูกคา 

ผูประกอบการควรนํา CRM มาใชใน และมี

การปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยเสมอ 

5.ร ะ บ บ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น – 
พนักงาน 

การมีสวนรวมใน

การแกปญหา 

ควรกําหนดใหพนักงานที่เกี่ยวของ มีสวนรวม

ในการแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น   

ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง

พนักงาน 

ค ว ร มี ก า ร กํ า ห น ด แ ล ะ ใ ช ตั ว ชี้ วั ด ใ น  

การประเมินผลงานภายในองคกร 

การประเมินทักษะ

ของพนักงาน 

ผูประกอบการตองตระหนักถึงความสําคัญของ

บุคลากรที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร 

6.ลูกคา –
พนักงาน 

ทัศนคติของลูกคา

ตอบริการ 

ใหบริการตรงตามความคาดหวังของลูกคา จน

สามารถสรางฐานลูกคาได 

ก า ร ม อ บ ห ม า ย

พนักงานเพื่อดูแล

ลูกคา 

มีการมอบหมายพนักงานเฉพาะเพื่อดูแลลูกคา

แตละราย 

 

ความครบครันของ

การบริการ 

ค ว ร ฝ ก ฝ น ใ ห พ นั ก ง า น ที่ ใ ห บ ริ ก า ร มี

ความสามารถในการใหบริการลูกคาแทบทุก

เรื่อง 

มาตรฐาน               

การบริการ 

ใชมาตรฐานเดียวกันในการใหบริการลูกคา  

ทุกราย 

ความรวด เ ร็ ว ใน

การบริการ 

สามารถทํางานเสร็จกอนกําหนดนัดกับลูกคา 

รวมทั้งมีศักยภาพในการปรับแกผลงานตาม

ความตองการของลูกคาไดอยางครบครันมี

ประสิทธิภาพ 
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 สรางจุดแข็งในการโฆษณาผานส่ือออนไลน 
ส่ือประเภทออนไลน  ซึ่งหมายรวมถึง การสื่อสารผานเน็ตเวิรคตางๆ ทั้ง

อินเตอรเน็ท เครือขายโทรศัพท ซึ่งถือเปนส่ือรูปแบบใหมที่กําลังไดรับความนิยม 

เนื่องจากเขาถึงผูบริโภคคนสุดทายไดตรงจุดมากที่สุด ทั้งยังมีคาใชจายในการโฆษณา

ไมสูงมากเมื่อเทียบกับส่ือโฆษณาประเภทอื่น 

บริษัทตัวแทนโฆษณาที่มีการสรางจุดแข็ง และสรางความโดดเดนใน            

การสรางงานโฆษณาในสื่อออนไลนนี้ไดกอนคูแขงขัน ยอมมีความไดเปรียบในแงของ

ประสบการณและความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตามบริษัทตัวแทนโฆษณาที่จะเขามาจับ

ตลาดออนไลนนี้ ตองมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับบริการทางเว็บ การทํากราฟฟคและ

แอนิเมชั่น รวมถึงการทําดิจิตอล คอนเทนท เพื่อใหสามารถสรางงานโฆษณาที่

สรางสรรคและถายทอดแนวคิดของการโฆษณาออกมาอยางเปนรูปธรรม และส่ือสาร

ใหผูบริโภคคนสุดทายเขาใจไดมากที่สุด 

 การเจาะตลาดในเอเชียจากความไดเปรียบดานวัฒนธรรม 
บริษัทตัวแทนโฆษณาของคนไทยตองแขงขันดวยการแยกสวนตลาด 

(Market Segmentation) ที่บริษัทตัวแทนโฆษณาจากตางประเทศไมสามารถแขงขัน

ได หรือแขงขันไดยาก เชน การโฆษณาในภูมิภาค หรือ ตลาดตางจังหวัดของไทย หรือ

ตลาดประเทศเพื่อนบานที่มีความละเอียดออนในเรื่องของวัฒนธรรม และยังมีขนาด

เล็กมากจนไมคุมกับโสหุยของการตั้งสํานักงานตามมาตรฐานของบริษัทตัวแทน

โฆษณาขามชาต ิ

นอกจากนี้การใหบริการแกตลาดในตางจังหวัด หรือในประเทศเพื่อนบาน

ยังคงมีกําลังซื้อต่ํา ซึ่งมักจะพิจารณาคาใชจายเปนอันดับแรก ซึ่งบริษัทตัวแทน

โฆษณาของคนไทยก็ยังคงไดเปรียบบริษัทตัวแทนโฆษณาขามชาติอยูเปนอยางมาก

เชนกัน 
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 การรวมกลุมของบริษัทตัวแทนโฆษณา  
ผูประกอบธุรกิจตัวแทนโฆษณาที่มีความสามารถในดานที่ตางกัน ควร           

มีการรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็งในการแขงขันกับบริษัทตัวแทนโฆษณา

ตางชาติ มากกวาการแขงขันชวงชิงตลาดกันเอง เนื่องจากอยางไรก็ตามผูประกอบ

ธุรกิจตัวแทนโฆษณาของไทยเพียงรายเดียว ไมสามารถแยงชิงสวนแบงตลาดใน

ประเทศที่เปนของผูประกอบการตางชาติได เนื่องจากตองมีการลงทุนสูง แตหาก             

มีการรวมมือกันโดยนําจุดแข็งของแตละบริษัทมารวมกันในลักษณะพันธมิตรทาง

การคาและบริการ ยอมเปนทางรอดใหกับบริษัทตัวแทนโฆษณาของไทยในการแขงขัน

กับบริษัทตางชาติได 
 
7.2 ปจจัยแหงความสําเร็จ  
 ในการดําเนินธุรกิจตัวแทนโฆษณาใหประสบผลสําเร็จสามารถสรุปไดดังนี้ 

 พัฒนาเทคนิคสรางสรรคผลงานอยางตอเนือ่ง  
เนื่องจากในปจจุบันธุรกิจตัวแทนโฆษณามีการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น จาก 

การลดคาใชจายในการทําการตลาดแบบ Above the line ของผูผลิตและจัดจําหนาย

สินคาและบริการ  ทําใหบ ริษัทตัวแทนโฆษณาจํา เปนตองแขงขันกันสร าง               

ความแตกตางอยางสรางสรรค เพื่อจูงใจลูกคาใหเลือกใชบริการบริษัทของตน โดย

สรางงานโฆษณาที่ แปลกใหมและสามารถสื่ อสารวัตถุประสงค ไดตรงกับ               

ความตองการของลูกคา โดยกระบวนการในการสรางผลงานควรเปนการรวมมือกัน

ระหวางบริษัทตัวแทนโฆษณาและลูกคา ในการติดตอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

นําเสนอผลงานใหลูกคาทราบเปนระยะ รวมถึงการนําเสนอเทคนิคการสรางผลงาน

ใหมๆ ใหกับลูกคาทราบเสมอ 
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 เสริมสรางทัศนคติในการทํางานรวมกันเปนทีมและแผนงาน  
การสรางและบริหารงานโฆษณา ตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย ทั้ง        

ผูสรางสรรคงานโฆษณา บุคลากรดานการตลาด ผูจัดซื้อจัดหาสื่อ และบุคลากร

สนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อใหงานโฆษณามีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร

และการตลาด สามารถเลือกส่ือและชวงเวลานําเสนอสื่อไดตรงตามกลุมเปาหมาย  

 เขาใจตลาดและส่ือ 
บริษัทตัวแทนโฆษณา ไมใชเพียงการสรางโฆษณาที่ตรงตามความตองการ

ของผูผลิตและจัดจําหนายสินคาและบริการเทานั้น แตตองสรางโฆษณาที่ตรงตาม

ความตองการของตลาดดวย ดังนั้นบริษัทตัวแทนโฆษณาจึงจําเปนตองเขาใจตลาดทั้ง

ลูกคาองคกร และผูบริโภคคนสุดทาย รวมถึงเขาใจลักษณะและธรรมชาติของสื่อแตละ

ประเภท เพื่อใหสามารถใชส่ือไดตรงตามกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาของบริษัทตัวแทนโฆษณาในที่สุด 

 ผลงานสรางความสําเร็จใหลูกคา 
ความสําเร็จของลูกคา ก็คือความสําเร็จของบริษัทตัวแทนโฆษณาดวย  

เนื่องจากบริษัทตัวแทนโฆษณาที่สามารถสื่อสารวัตถุประสงคของลูกคาผานผลงาน

โฆษณาใหสามารถเขาไปอยูในของผูบริโภคคนสุดทายได ยอมสรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคาของบริษัทตัวแทนโฆษณาไดไมยากนัก และทําใหลูกคาอยากใชบริการกับ

บริษัทตัวแทนโฆษณารายเดิม เนื่องจากเชื่อม่ันในผลงานการผลิตและบริหารโฆษณา

ของบริษัทตัวแทนโฆษณานั้น อยางไรก็ตามตองขึ้นอยูกับปจจัยความสําเร็จในขออื่นๆ 

ประกอบกันดวย 

 มีทางเลือกของผลงานใหแกลูกคา 
การเสนอทางเลือกที่มากกวา 1 ทางในการนําเสนอผลงานใหกับลูกคา ถือ

เปนอีกปจจัยที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมาก เนื่องจากเปนส่ิงที่เกินความ

คาดหวังของลูกคา ลูกคาจะรูสึกถึงความเต็มใจและใสใจของบริษัทตัวแทนโฆษณาใน

ความสําเร็จของลูกคา ซึ่งการเสนอทางเลือกอาจทําไดโดย การเสนอรูปแบบผลงานที่
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ตางกัน การนําเสนอในสื่อที่มากกวา 1 ชองทาง หรือเสนอแนวคิดของผลงาน 

(Advertising Theme) มากกวา 1 แนวคิด เปนตน 

 
8. แนวทางการจดัทํามาตรฐาน 

 

สําหรับผูประกอบการสามารถใชแนวทางการจัดทําขอกําหนดและเกณฑ

มาตรฐานภายในสถานประกอบการ ซึ่งมีองคประกอบขั้นต่ําดังนี้ 

 แนวทางการจัดทําขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน ควรมุงเนนในสาระสําคัญ

ดังนี้ 

 
1) ดานส่ิงแวดลอมและสถานที่ 

 สามารถติดตอและเขาถึงไดงาย 

 บรรยากาศภายในสถานที่ทํางานสะทอนถึงความคิดสรางสรรค 

 มีการสรางสัญลักษณ โลโก หรือสโลแกนที่เปนเอกลักษณแต

สามารถจดจําไดงาย 

 มีอุปกรณและเทคโนโลยีทันสมัย 

 อุปกรณเครื่องมือตองพรอมใชงานและมีการบํารุงรักษาใหอยูใน

สภาพดีตลอดเวลา 

 
2) ดานบุคลากร 

 มีการตรวจสอบและทดสอบศักยภาพของบุคลากร 

 มีชองทางใหพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นไดตลอดเวลา 

 มีหลักการในการใหผลตอบแทนพนักงานบนพื้นฐานของ

ศักยภาพและปริมาณงานอยางชัดเจน 
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 มีการกําหนดคุณสมบัติการเลื่ อนขั้น  เ ล่ือนตําแหนง เปน 

ลายลักษณอักษร 

 มีการประเมินศักยภาพของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

 
3) ดานการดูแลลูกคา 

 มีชองทางในการรับขอรองเรียนจากลูกคาหลายชองทาง 

 มีกลไกการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การสื่อสารและ        

การแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ 

 มีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการลูกคาโดยใชขอมูลจากผล   

การประเมินการใหบริการ 

 มีการกําหนดระดับชั้นการพิจารณาขอรองเรียนจากลูกคา 

 
4) ดานขอมูลทางการตลาด 

 มีการกําหนดกลุมเปาหมายชัดเจน 

 มีความเขาใจกลุมลูกคา และตลาดของลูกคา 

 ความสามารถในการนําเสนอและถายทอดแนวคิดทางการตลาด 

 
5) ดานความสามารถในการสรางสรรค 

 มีความสามารถในการสรางสรรคงานใหมๆ อยางแตกตางและ

สรางสรรค 

 สามารถสื่อสารแนวคิดของการโฆษณาไปสูผูบริโภคคนสุดทาย

ไดอยางเปนรูปธรรม 

 

 



37 

6) ดานส่ือ และเทคโนโลยี 

 มีความเขาใจในธรรมชาติและลักษณะของสื่อแตละประเภท 

 มีกลยุทธสําหรับส่ือที่มีความแตกตางกัน 

 สามารถ เลื อก ใช ส่ื อ ได ต ร งตามกลุ ม เป าหมายอย า งมี

ประสิทธิภาพ 

 มีทักษะในการตอรองและการบริหารตารางการจัดส่ือ 

 มีความเขาใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตงานโฆษณา

ผานสื่อประเภทตางๆ 
 



 


