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4G และ AR เทคโนโลยีใหม่สำ�หรับก�รตล�ด
“4G and AR” Next step for marketing
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บทคัดย่อ

	 ความรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบ	4G	(4th	Generation)	 ที่เป็นระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงพิเศษสามารถส่งผ่านข้อมูล
ในความเร็วที่ประมาณ	20	-40	เมกะไบต์ต่อวินาที	(Mbps/	Second)	ทำาให้ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรูปแบบพิเศษที่เรียกว่า	AR	
(Augmented	Reality)		รวมถึงข้อมูลในรูปธรรมดาอื่นๆ	(ข้อมูลภาพ	ภาพยนตร์	การประชุมหรือสัมมนาที่ต้องมีโต้ตอบ	(Real	time))	ได้
อย่างสะดวก	เพราะเทคโนโลยี	4G	คือระบบการติดต่อ	สื่อสารที่สามารถใช้งานได้โดยไม่จำากัดพื้นที่	จากคุณสมบัติเด่นๆ	ของระบบ	4G	
ที่กล่าวมา	นักการตลาดและองค์กรธุรกิจสามารถนำาเทคโนโลยีระบบ	4G	และ	AR	มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทำาการตลาด
และบริหารดำาเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สำาหรับองค์กรธุรกิจและผู้บริโภค

AbstrAct

4G	(4th generation)	technology	is	the	high	speed	wireless	network	that	can	transmit	data	at	20	-	40	Mbps.	per	
second.	This	technology	enables	customers	to	easily	and	quickly	download	a	new	data	technology	call	AR	(Augmented	
Reality)	including	ordinary	files	such	as	movies,	media	files,	communication	and	conference.	All	which	need	a	real	time	
responding	because	of	the	vast	cover	area.	According	to	the	strong	points	of	4G	technology,	marketers	and	business	
firms	can	use	4G	and	AR	as	an	efficient	communication	tool	to	perform	marketing	activities	for	the	benefit	of	business	
organizations	and	consumers.		

4G คืออะไร

 เทคโนโลยี	4G	หรอืเทคโนโลยเีจนเนอเรชัน่ที่	4	(4th	Generation)	คอื	เทคโนโลยลีา่สดุทีไ่ดร้บัการพฒันามาเพือ่ใชเ้ปน็เทคโนโลยี
สำาหรับปี	2010	 เป็นต้นไป	4G	 เป็นเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายความเร็วสูงมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลอยู่ที่ประมาณ		
20	-	40	เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งมีความเร็วสูงกว่าการโอนถ่ายข้อมูลของระบบในปัจจุบันที่มีความเร็วเพียง	0.0098	เมกะไบต์ต่อวินาที	ด้วย
ความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลที่มีความรวดเร็วในระดับที่กล่าวมาทำาให้ผู้ที่ใช้	ระบบ	4G	สามารถดาวน์โหลด	เชื่อมต่อโปรแกรม	หรือ
ทำาการอา่นและตอบสนองคำารอ้งขอขอ้มลูตา่งๆ	ไดอ้ยา่งรวดเรว็และสามารถทำาไดท้กุที	่เพราะระบบ	4G	ไมม่ขีอ้จำากดัในเรือ่งของขอบเขต
ในการให้บริการทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเครือข่าย	4G	ได้ทั่วโลก	และระบบ	4G	ยังคงสนับสนุนการใช้บริการแบบมัลติมีเดียใน
ลักษณะที่สามารถทำาตอบโต้ระหว่างกันได้	เช่น	เทเลคอนเฟอร์เรนซ์	Video	Call	อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	
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AR: Augmented Reality

Augmented	Reality:	AR	หรือ	“การผสานระหว่างโลก
เสมือนและโลกแห่งความเป็นจริง”	เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่	ที่ได้รับ
การพัฒนามาจากรูปแบบ	Human-Machine	 Interface	(HMI)	
เพือ่นำามาใชร้ว่มกบัโปรแกรม	Software	ตา่งๆ	ผา่นทาง	webcam	
กล้องโทรศัพท์มือถือ	 คอมพิวเตอร์หรือตัวจับเซ็นเซอร์	 (Sensor)	
เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถมองเห็นและสัมผัส	 ภาพ	 เรื่องราว	
และสถานการณ์ต่างๆ	แบบ	Real	time	ครบทั้ง	360	องศา	หรือที่
เรียกว่า	4	มิติ	โดยผู้ใช้สามารถเป็นผู้ควบคุม	เรื่องราวหรือข้อมูล
ต่างๆ	ที่บรรจุมาใน	AR	ได้ด้วยตนเอง	เทคโนโลยี	AR	ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ	 ทั้งในแวดวงธุรกิจ	 เพื่อการ
โฆษณา	ประชาสัมพันธ์	ยกตัวอย่างเช่น	นิตยสาร	Esquire	(อ้าง
ถึงภาพที่	1	และ	2)	ที่ได้นำาเสนอ	AR	Marker	บนหน้าปกนิตยสาร	
รวมถึงการนำา	AR	Marker	ไปใส่ไว้ในบทความเรื่องต่างๆ	ที่ผู้อ่าน
สามารถนำา	AR	Marker	ไปสแกนผ่านทางกล้อง	เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม	หรือในธุรกิจบันเทิงที่ได้นำาเทคโนโลยี	AR	มาใช้ประกอบการ
สรา้งมวิสคิวดีโีอ	ละครซรีสี	์ฯลฯ	รวมถงึความนยิมทีแ่พรห่ลายจน
ทำาให้ธุรกิจเกือบทุกแขนงนำาเทคโนโลยีนี้มาใช้ประโยชน์	

เนื่องด้วยความสามารถที่หลากหลาย	 สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนและ
ความสามารถในการบรรจุข้อมูล	AR	 จึงเป็นเครื่องมือทางการ
ตลาดชิน้ใหมท่ีส่ามารถชว่ยนกัการตลาดในการแจง้ขอ้มลู	ขา่วสาร
หรือทำาการตลาดที่สามารถสร้างประสบการณ์และความรู้สึกร่วม	
(Marketing	Experience)	แบบเสมือนจริง	ให้กับเกิดขึ้นผู้บริโภค	
แต่สำาหรับประเทศไทยปัจจุบันนี้มีธุรกิจเพียงไม่กี่แห่งที่ได้นำา
เทคโนโลยี	AR	 เข้ามาใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท	
เพราะเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่และประเทศเรายังคงนิยม
เทคโนโลยี	QR	Code	มากกว่า			

ภาพที่ 1 และ 2:	 ภาพปกนิตยสาร	Esquire	 ที่มีนายแบบนั่งอยู่
บน	AR	Marker	(ภาพที่	1)	 เมื่อผู้อ่านนำา	AR	Marker	 ไปสแกน
จะเห็นภาพของนายแบบกระโดดออกมาจากปกหนังสือและร้อง
เพลง	(ภาพที่	2)
ที่มา:	http://www.esquire.com/the-side/augmented-reality

ภาพที่ 3 และ 4:	ภาพโฆษณาร้านสาขาของ	Adidas	ที่ได้นำาเทคโนโลยี	AR	มาใช้ในการโฆษณาสาขาใหม่โดยการนำา		Marker	ที่บรรจุ
ภาพ	3	มิติของร้านสกรีนไว้ที่รองเท้ากีฬาทุกคู่ที่ลูกค้าซื้อไป
ที่มา: http://www.freshnessmag.com/2010/02/16/adidas-originals-augmented-reality-experience-dj-enuff-test-run-video/	
และ	http://www.ricklamb.co.uk/2010/01/augmented-reality-trainers-adidas-right.html
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4G และ AR กับก�รดำ�เนินธุรกิจ

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีจำานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่
ประมาณ	65	ลา้นเลขหมาย	และมจีำานวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ผา่นทาง
คอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทป์ระมาณ	10.96	ลา้นคน	ซึง่ประเทศไทย
มีจำานวนประชากรประมาณ	66	 ล้านคน	 เมื่อเทียบดูแล้วเท่ากับ
ว่าประชากรไทยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง	ด้วยเหตุนี้ทำาให้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตกลายเป็น
เครื่องมือและช่องทางที่นักการตลาดนิยมนำามาใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์หรือทำาการตลาดเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อทุกคนนำาโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวไปด้วยทุกที่	 ทุกเวลาตลอด	
24	ช.ม.	

เมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยี	 4G	 และ	AR	 ที่มีความ
สามารถหลากหลายและครอบคลุมการให้บริการรูปแบบต่างๆ
มากมายที่จะเกดิขึน้ในอนาคต	โทรศพัท์เคลื่อนทีจ่ึงเปน็ชอ่งทางที่
ผู้บริหารการตลาดควรให้ความสำาคัญอีกช่องทางหนึ่ง

ประโยชน์ของเทคโนโลยี 4G และ AR ที่มีต่อกลยุทธ์ท�งก�ร

ตล�ดส�ม�รถแบ่ง ได้ดังนี้

1. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
   (Advertising and Public Relation) 

	 จากคุณสมบัติและความสามารถที่หลากหลายของ
ระบบ	4G	 นักการตลาดและองค์กรธุรกิจสามารถทำาการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์
ต่างๆ	 ของตนเองได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 สามารถนำาเสนอ
ข้อมูลให้ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว	 มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอด
เวลา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวงการธุรกิจได้นำา	4G	มาใช้ร่วมกับ
เทคโนโลย	ีAR	ทีม่คีวามสามารถในการบรรจขุอ้มลูเปน็จำานวนมาก
หรือใช้ร่วมกับโปรแกรมออนไลน์	ประเภท	Social	Media,	Social	
Network	และ	Contents	ตา่งๆ	ทีม่จีำานวนผูใ้ชบ้รกิารสงูเพือ่ทำาให้
การประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของธรุกจิหรอืผลติภณัฑต์า่งๆ	มี
ประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 การโฆษณาเสื้อผ้าใน
นิตยสาร	Esquire	(อ้างอิงถึงภาพที่	5)	เมื่อผู้อ่านนำา	AR	Marker	ไป
สแกน	ผูอ้า่นจะเหน็นายแบบคนนัน้ในรปูของ	3	มติ	ิทีม่กีารเปลีย่น
เสื้อผ้า	ให้เข้ากับฤดูกาลที่ผู้อ่านเป็นคนกำาหนด	ฤดูเหล่านั้นจะถูก
เปลี่ยนโดยการหมุน	AR	marker	ไปทางด้านซ้าย	ขวา	หน้า	หลัง
และฤดูกาลต่างๆ	เหล่านั้นก็จะเปลี่ยนตามไป	

หรือมาใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถรับทราบข้อมูลทางด้านภาพและเสียงได้ในรูปแบบ	360	
องศา	(อ้างถึงภาพที่	 3	 และ	4)	 ผู้บริโภคจะสามารถมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจต้องการนำาเสนอให้เกิดความรู้สึกเสมือนจริงให้

ภาพที่ 5:	AR	 กับการโฆษณาเสื้อผ้า	 ส่วนหนึ่งจากภาพวีดีโอที่เกิดจากการนำา	AR	Marker	 ไปสแกน	 ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนฤดูกาลใน
ภาพยนตร์โฆษณาด้วยการหมุน	AR	Marker	ไปทางด้านซ้ายและขวา
ที่มา: http://www.esquire.com/the-side/augmented-reality
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มากที่สุด	
การใช้	4G	ร่วมกับระบบนำาทาง	GPRS	เพื่อการนำาเสนอ

เสน้ทางในการเดนิทางไปยงัสถานตา่งๆ	เชน่	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	
ร้านอาหาร	 ร้าน	McDonald	 หรือร้านกาแฟ	Starbuck	 เป็นต้น	
ความสามารถในการรองรับสังคมออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล	 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค
หรอืธรุกจิและผูบ้รโิภคซึง่เปรยีบเสมอืนการตลาดแบบปากตอ่ปาก	
(Word	of	Mouth)	ทีส่ามารถสรา้งกระแสและกระตุน้ความตอ้งการ
ของผู้บริโภค	เพราะในสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภครู้จักกัน	เป็นต้น	
2. การจัดท�ากิจกรรมทางการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์  
   (Marketing Activity and CRM) 
	 ด้วยความที่ผู้บริโภคส่วนมากจะนำาโทรศัพท์เคลื่อนที่
พกติดตัวไปด้วยเสมอนักการตลาดสามารถนำาข้อได้เปรียบด้านนี้
มาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น	 เช่นส่ง
คูปองหรือข้อความลดราคาอาหารและเครื่องดื่มก่อนเวลา	12.00	
น.	เพือ่ใหล้กูคา้สามารถนำาคปูองมาใชก้บัรา้นคา้ในชว่งเวลาอาหาร
กลางวันการบริการส่งการ์ด	คลิปวีดีโอ	AR	Market	เพื่ออวยพรวัน
เกิดการบริการตอบปัญหาและสาธิตวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่ลูกค้า	
ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์	 หรือการให้ข้อมูลเมื่อผู้บริโภคเดินทางผ่านร้านค้าของ
องคก์รธรุกจินัน้ๆ	เ	ปน็ตน้	สิง่ตา่งๆ	เหลา่นีส้ามารถชว่ยใหอ้งคก์ร
ธรุกจิและกลุม่ผูบ้รโิภคของตนเองมคีวามใกลช้ดิกนัมากยิง่ขึน้รวม
ถึงสามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรธุรกิจอีกทางหนึ่ง

3. การท�าธุรกรรมออนไลน์ 
   (Online: Banking and Shopping) 
	 ธุรกรรมออนไลน์ที่นอกเหนือจากการบริการของธุรกิจ
ธนาคาร	 เช่น	การฝากถอนโอนเงินชำาระค่าบริการต่างๆ	การทำา
ธุรกรรมออนไลน์ผ่านระบบ	4G	ยังคงรวมถึงการซื้อขายและชำาระ
ค่าบริการของสินค้า	 การบริการเลือกภาพยนตร์	 รอบเวลาฉาย	
สำารองที่นั่ง	 การสั่งขนมและเครื่องดื่ม	 การชำาระค่าบริการหรือ
การสำารองที่นั่งสำาหรับร้านอาหาร	การสั่งรายการอาหาร	และการ
ชำาระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบ	Real	time	 โดยไม่จำาเป็น
ต้องทำาธุรกรรมเหล่านี้ผ่านทางพนักงานหรือผู้ให้บริการของสถาน
ที่เหล่านั้น	 และเนื่องด้วยความปลอดภัยในการดำาเนินธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีระบบ	4G	 ได้ทำาการพัฒนาโปรแกรมที่มี
ความปลอดภัยสูงจึงเหมาะสำาหรับทำาธุรกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการเงิน	

4. การบริหารจัดการ 
   (Management) 
	 นอกเหนอืจากคณุสมบตัทิีเ่อือ้ใหธ้รุกจิสามารถตดิตอ่กบั
ผู้บริโภคของตนเองได้แล้ว	การใช้เทคโนโลยี	4G	ยังคงสามารถนำา
มาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์ำาหรบัการบรกิารจดัการภายในองคก์รธรุกจิ
ของตนเอง	เช่น	การประชุมแบบวดีโอคอนเฟอร์เรนซ์	ที่พนักงาน
และองค์การธุรกิจสามารถทำาได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำากัดทาง
ด้านสถานที่	หรอืการตรวจสอบข้อมูลทางด้านการตลาด	แนวโน้ม

ภาพที่ 6 และ 7:	การใช้เทคโนโลยี	AR	บนเครือข่าย	4G	เพื่อดูข้อมูล	ภาพโฆษณา	หรือใช้ร่วมกับโปรแกรม	GPRS	เพื่อบอกสถานที่และ
เส้นทาง
ที่มา:	http://gizmodo.com/tag/pst/bestmodo/	 และ	http://www.slashgear.com/augmented-reality-app-for-iphone-3gs-
makes-it-to-app-store-video-2653808/
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ของยอดขาย	 จำานวนการผลิตวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ	 โดยที่
พนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งสามารถทำางานไดท้กุทีแ่มว้า่จะไมไ่ดอ้ยูใ่น
สำานกังาน	สิง่เหลา่นีส้ามารถชว่ยใหอ้งคก์รธรุกจิสามารถประหยดั
ตน้ทนุทางดา้นเงนิและเวลาในการบรหิารดำาเนนิงานไดอ้กีทางหนึง่	

เทคโนโลยีกับจริยธรรม 

	 ทั้งนี้กิจกรรมทางการตลาดหรือการบริการรูปแบบใด
ก็ตามนักการตลาดควรคำานึงถึงความเหมาะสมและเคารพใน
ความเปน็สว่นตวัของผูบ้รโิภคโดยยดึหลกัจรยิธรรมพืน้ฐานในการ
ประกอบธรุกจิ	เพราะการดำาเนนิงานตามหลกัจรยิธรรมและความ
พอดีจะสร้างความรู้สึกทางด้านบวกให้กับผู้บริโภค	 และทำาให้ผู้
บริโภคไม่เกิดความรู้สึกเหมือนโดนรุกราน	 ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว	
เหมือนกับการส่ง	SMS	ขยะในปัจจุบัน

4G กับประเทศไทย 

	 สำาหรบัเทคโนโลย	ี4G	ในปจัจบุนัยงัคงไมเ่ปน็ทีแ่นช่ดัวา่
ประเทศไทยจะเปดิใหบ้รกิารในระบบ	3G	หรอืกา้วขา้มระบบนีไ้ปสู่
การให้บริการ	4G	แต่มีการคาดการณ์กันว่าประเทศไทยน่าจะก้าว
ข้ามระบบ	3G	ไปสู่การให้บริการ	4G	เพื่อให้ประเทศไทยได้เป็น
ประเทศแรกในภมูภิาคเอเชยีสำาหรบัการใชบ้รกิาร	4G	และสำาหรบั
เทคโนโลยี	AR	เนือ่งจากเปน็	เทคโนโลยใีหมท่ีย่งัคงมขีอ้จำากดับาง
ประการทำาใหเ้ทคโนโลยนีีย้งัตอ้งไดร้บัการพฒันาปรบัปรงุ	เพือ่การ
ลดต้นทุนและ	ค่าใช้จ่ายสำาหรับการสร้าง	AR	ที่ยังคงมีราคาค่อน
ข้างสูง	 และการสร้างโปรแกรมที่ใช้ในการรองรับและสนับสนุน
การอ่าน	AR	Marker	 เป็นต้น	 แต่ไม่ว่าอย่างไรนักการตลาดและ
องค์กรธุรกิจก็ควรจะต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมใน
การรองรับเทคโนโลยีในอนาคต	 เพราะธุรกิจที่มีความพร้อมและ
เริ่มลงมือก่อนก็จะได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน	

ภาพที่ 8: 4G	กับการดำาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
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