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บทคัดยอ 
การศึกษานี้เปนการศึกษาความสําคัญของการใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกใน 

ปจจุบัน ปจจัยที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับ 
โลก ปจจัยที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่นของสินคาระดับโลก 
รวมทั้งแนวโนมการใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในประเทศไทยในอนาคต 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก และใชวิธีการ 
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ ผูจัดการฝายการตลาด จํานวน 8 ทาน และ 
หัวหนาฝายสรางสรรคงานโฆษณา จํานวน 8 ทาน โดยมีปญหานําวิจัยดังตอไปนี้ 

1.  ความสําคัญของการใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในประเทศไทยในปจจุบัน 
นั้นเปนอยางไร 

2.  ปจจัยใดที่จะสงผลใหการใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในประเทศไทยเกิด 
การเปลี่ยนแปลง 

3.  ปจจัยใดท่ีตองคํานึงถึงเกี่ยวกับการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่น เพื่อใหสามารถ 
คงไวซึ่งมาตรฐานความเปนสินคาระดับโลก 

4.  แนวโนมในการใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในประเทศไทยในอนาคตจะ 
เปนอยางไร 

จากนั้นผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1.  การใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในประเทศไทยนั้นยังคงเปนกลยุทธที่ได 

รับความสนใจจากนักโฆษณาชาวไทย และยังนิยมใชกันมากขึ้นกวาเมื่อกอน เนื่องจากเปนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพมากกวา 
การใชภาพยนตรโฆษณาระดับโลก 

2.  ความเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรม ความเช่ือถือในความสามารถของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย 
สภาพเศรษฐกิจ และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร จะเปนปจจัยที่จะทําใหการใชลักษณะความเปนทองถิ่น 
ในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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3.  ปจจัยที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่น ไดแก การควบ 
คุมใหเปนไปตามแนวคิดหลัก (Key Concept) อารมณและลีลา (Mood and Tone) และการใชนักแสดงนํา (Presenter) 

4.  ความคิดของนักโฆษณาแบงออกเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกเช่ือวาการใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตร 
โฆษณาของสินคาระดับโลกจะมีมากขึ้นในอนาคต ดวยเหตุผลดานความสามารถของนักโฆษณาชาวไทย และการใหความ 
สําคัญกับวัฒนธรรมของผูบริโภคชาวไทย ในขณะที่อีกกลุมเชื่อวาการใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของ 
สินคาระดับโลกจะมีนอยลง ดวยเหตุผลดานการสิ้นเปลืองงบประมาณในการผลิต และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี 
การสื่อสาร 

ABSTRACT 
This  research,  examined  the  significance  of  the  localized  advertising  for  global  products  in Thailand  at 

present, the factors that lead to changes in the use of localized advertising for global products, the factors that 
should be concerned in creating television commercials in localized advertising for global products, as well as, 
the trends of the localized advertising for global products in Thailand in the future. 

This research is a qualitative research in that the researcher collected all data from indepth interviews and 
used the purposive sampling method.  The sampling was classified into two groups – 8 Marketing Managers and 
8 Creative Groupheads.  The research questions are as follows: 

1.  What is the significance of the localized advertising for global products in Thailand? 
2.  What are the factors that change the localized advertising for global products in Thailand? 
3.  What are the factors that must be considered  to create the localized advertising while maintaining  the 

standard character for global products? 
4.  What are the future trends of the localized advertising for global products in Thailand? 

Using descriptive analysis, the researcher summarized the research results as follows: 
1.  The localized advertising of global products in Thailand is the interesting strategy for Thai advertisers.  It 

is more popular because it is more effective than the global advertising. 
2.  In  accordance  with  culture,  reliance  on  advertising  agencies  in  Thailand,  economic  situations  and 

advancement of technology are the factors that change the localized advertising of global products in Thailand. 
3.  Key concept, mood and  tone, and presenter are  factors that must be considered to create the  localized 

advertising of global products in Thailand. 
4.  Practitioners’  opinions  on  trends  of  the  localized  advertising  for  global  products  in  Thailand  were 

categorized into 2 groups.  One believed that the localized advertising of global products in Thailand would be 
increasing because of the Thai advertisers’ capacity and the significance of culture among Thai consumers. The 
other  believed  the  localized  advertising  will  be  decreasing  because  of  a  wasting  production  budget  and  the 
advancement of communicative technology. 

บทนํา 
ในปจจุบันนี้ โลกของเรากําลังอยูในยุคของการรวมทกุ 

อยางเขาเปนหนึ่งเดียว เปนโลกที่ไรพรหมแดน ไรซึ่งขอบ 
เขตใดๆ ที่จะมาเปนอุปสรรคขวางกั้นความเปนสากลอีกตอ 
ไป ทั้งนี้ เริ่มจากการที่โลกเริ่มเขาสูความเปนโลกาภิวัฒน 
(Globalization)  ทําใหการสื่อสารถูกมองวาเปนสิ่งสําคัญ 
และไดรับความสนใจในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อ 
สารใหมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อรองรับกับความตองการของ 
คนทั้งโลกที่กําลังเปลี่ยนไป จนปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อ 
สารนั้นไดถูกพัฒนาจนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ 
การสื่อสารจากเดิมท่ีลาหลังและยุงยากใหกลายมาเปนการ 
สื่อสารที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ 
สูงสามารถรองรับความตองการของคนทั้งโลกไดอยางเต็ม 

ที่ ทําใหผูคนในสวนตางๆ ของโลกสามารถติดตอถึงกันได 
อยางรวดเร็ว เกิดการถายทอดความคิดเห็น ประสบการณ 
ขาวสารกันตลอดเวลาจนโลกที่เคยกวางใหญกลับกลาย 
เปนแคบลง ทั้งนี้ เพราะการเอาชนะกาลเวลาและระยะทาง 
ได โลกของเราจึงกาวเขาสูยุค “สังคมขาวสาร” (Information 
Society)  ที่มีการสื่อสารแบบทั้งโลก (Global  Communica- 
tion)  (นพพร  จิตตศิลป,  2538) ในขณะเดียวกันเมื่อเทคโน- 
โลยีการสื่อสารขยายขอบเขตไปทั่วโลก การตลาดก็ขยายตัว 
เชนเดียวกัน จากเดิมที่ประเทศตางๆ มักจะสนใจการตลาด 
ภายในประเทศ ก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาสนใจระบบการคาเสรี 
มากขึ้น ดังที่ Theodore Levitt ศาสตราจารยทางดานบริหาร- 
ธุรกิจแหง Harvard Business School ไดเขียนไวในบทความ 
เรื่อง “The  Globalization  of  Markets”  ตีพิมพในหนังสือ



Harvard Business Review ในป 1983 โดยเสนอแนวคิดท่ีวา 
ตลาดทั่วโลกจะรวมกันเปนตลาดขนาดใหญแหงเดียว โดย 
บริษัทตางๆ ตองแขงขันกันมากขึ้นเพื่อประสบความสําเร็จ 
ในตลาดระดับโลก นอกจากนั้น Levitt ยังเช่ือวาผูบริโภค 
ทั่วโลกตางมีความตองการที่เหมือนกัน ทั้งในดานคุณภาพ 
และราคา ดังนั้น ยุทธวิธีที่ควรใช ก็คือ “ความเปนมาตรฐาน 
สากล” (Standardization) ของสินคาและบริการ (Theodore 
Levitt, 1993) ซึ่งผลิตภัณฑจะสามารถผลิตไดครั้งละมากๆ 
เพื่อสงไปจําหนายยังประเทศตางๆ สงผลใหตนทุนในการ 
ผลิตตอหนวยลดลงมาก จากสาเหตุนี้เองทําใหผูผลิตสินคา 
ที่มีศักยภาพเพียงพอทั้งหลายพยายามพัฒนาสินคาของ 
ตนจนกลายเปนสินคาระดับโลกที่ผูคนทั่วโลกยอมรับใน 
คุณภาพเพื่อขยับตัวเองเขาสูตลาดระดับโลก โดยยึดมาตร- 
ฐานผลิตภัณฑของตนไวอยางเหนียวแนน จนกระทั่งใน 
ปจจุบันสินคาระดับโลกมีแพรหลายอยางมากมาย ผูบริโภค 
ทั่วทุกมุมโลกไมถูกจํากัดแตเพียงสินคาภายในประเทศ 
เทานั้น แตสามารถเลือกบริโภคสินคาระดับโลกที่นํามา 
จากตางประเทศไดตามความพอใจ ประเทศไทยซึ่งเปน 
สวนหนึ่งของสังคมก็ไดรับอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลง 
ทางการตลาดในระดับโลกดวยเชนกัน สงผลใหบริษัทผู 
ผลิตสินคาระดับโลกที่มีตราเปนที่รูจักและบริโภคกันทั่ว 
โลกนั้นใหความสนใจในการเขามาลงทุนและจําหนาย 
สินคาในประเทศไทย (มนกานต  หงษกราย, 2539) 

จากการที่บริษัทผูผลิตสินคาระดับโลกมีนโยบาย 
การตลาดระดับโลกที่ตองการสรางความเปนมาตรฐานสากล 
ใหแกผลิตภัณฑ สงผลใหกลยุทธการโฆษณาของสินคา 
ระดับโลกเหลานี้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนเกิดเปนการ 
โฆษณาที่มีลักษณะสากล (Global Advertising) ที่ใหความ 
สําคัญแก “ลักษณะความเปนมาตรฐาน” (Standardization 
Approach)  ขึ้นมา โดยอยูภายใตกรอบความคิดที่วา  ผู 
บริโภคโดยทั่วไปในโลกลวนมีความตองการขั้นพื้นฐานที่ 
เหมือนกัน ดังนั้น จึงสามารถชักจูงใจไดโดยใชสิ่งดึงดูดใจ 
(Appeal) ที่มีความเปนสากลเหมือนกันทั่วโลกได และการ 
โฆษณาในลักษณะนี้จะชวยสรางภาพลักษณของสินคาได 
ตรงกัน ไมผิดเพี้ยนไป สามารถจดจําไดเหมือนกันทั่วโลก 
ซึ่งจะชวยลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดความสับสนในหมู 
ผูบริโภคได นอกจากนั้น ยังสามารถลดตนทุนในการผลิต 
โฆษณาไดอีกดวย ทั้งนี้ เนื่องจากการผลิตนั้นจะมีขึ้นเพียง 
ครั้งเดียว แตสามารถนําออกอากาศไดทั่วโลกโดยเปลี่ยน 

แปลงเพียงแคภาษาที่ใชในแตละทองถิ่นเทานั้น (ชลิดา 
คุณาลัย, 2536) อยางไรก็ตาม แมจะมีผูที่เห็นดวยกับการใช 
ลักษณะความเปนมาตรฐาน (Standardization  Approach) 
เปนจํานวนมาก แตก็ยังมีนักสรางสรรคงานโฆษณาระดับ 
โลกอีกจํานวนไมนอยที่คัดคานแนวความคิดดังกลาวโดย 
มีความคิดวา การที่ประชาชนอาศัยอยูในประเทศที่ตางกัน 
สิ่งแวดลอมตางกัน  ยอมตองมีวัฒนธรรมที่ตางกัน ซึ่ง 
วัฒนธรรมที่แตกตางกันนี้เองจะสงผลใหผูบริโภคในแตละ 
ประเทศมีอุปนิสัยในการบริโภคและมีทัศนคติตองาน 
โฆษณาที่แตกตางกันไป หากผูผลิตมีการสรางสรรคเนื้อหา 
ของโฆษณาโดยใชรูปแบบชีวิตที่ผูบริโภคกลุมเปาหมาย 
ไมสามารถเอาตัวเองเขาไปอยูในสถานการณได ก็อาจจะ 
ทําใหกลุมเปาหมายเกิดความไมเขาใจในสารที่ผูผลิต 
ตองการจะสื่อและอาจเกิดการไมยอมรับในผลิตภัณฑ 
ดังนั้น แนวความคิด “การใชลักษณะความเปนทองถิ่น” 
(Localization Approach) ของสินคาระดับโลกจึงถูกคิดคน 
และนํามาใชภายใตกรอบความคิด “Think global, Act local” 
กลาวคือ สินคาจะยังคงรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑไวได 
โดยยึดแนวความคิดหลัก (Concept) ของโฆษณาใหเหมือน 
กันในทุกๆ ประเทศทั่วโลกแตเนื้อหาและองคประกอบ 
ตางๆ ของโฆษณานั้นจะตองมีการปรับเปลี่ยนใหมเพื่อให 
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น (Mooij  and 
Keegan, 1991) จากแนวคิดดังกลาวไดมีนักสรางสรรคงาน 
โฆษณาภายในประเทศไทยจํานวนมากใหการสนับสนุน 
โดยมีความเห็นวางานโฆษณาระดับโลกที่ถูกนําเขามา 
อาจจะไมสามารถสื่อสารกับผูบริโภคชาวไทยไดอยาง 
ลึกซึ้ง เนื่องจากความแตกตางทางวัฒนธรรมและความ 
เปนอยู อาจทําใหผูบริโภคไมสามารถเขาใจสารไดตรง 
ตามที่นักสรางสรรคงานโฆษณาระดับโลกตองการจะสื่อ 
ไดเทาที่ควร ดังนั้น ทางที่ดีจึงควรจะนําเพียงแนวคิดหลัก 
(Concept)  มาเทานั้น สวนกระบวนการที่เหลือควรปลอย 
ใหเปนหนาที่ของนักสรางสรรคโฆษณาชาวไทยจะดีกวา 
ดวยเหตุดังกลาว สินคาระดับโลกที่มีการวางจําหนายใน 
ประเทศไทยจึงไดมีการเปลี่ยนกลยุทธในการโฆษณามา 
ใช “ลักษณะความเปนทองถิ่น”  อยางแพรหลายในทุกๆ 
ประเภทของสินคา โดยมีการนําแนวความคิดหลักมาจาก 
สํานักงานใหญที่ตางประเทศ จากนั้นจึงใหนักโฆษณา 
ในประเทศไทยเปนผูสรางสรรคงานโฆษณา โดยใชนัก 
แสดง และองคประกอบตางๆ ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม



ไทย เพื่อลดความเสี่ยงในอันเกิดจากความแตกตางทาง 
วัฒนธรรม 

อยางไรก็ตาม จากการที่ประชาชนชาวไทยมีการใช 
สินคาทั้งอุปโภคและบริโภคจากประเทศตางๆ อยางมาก 
มายในปจจุบัน รวมถึงมีการเปดรับแนวความคิดจากตาง 
ประเทศอยูอยางสม่ําเสมอ สงผลใหการดําเนินชีวิตประจํา 
วันในสังคมของคนไทยและวัฒนธรรมไทยที่ถูกยึดถือ 
ปฏิบัติมานานเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสากลมากขึ้น 
ทําใหปญหาความแตกตางทางวัฒนธรรมซึ่งเคยเปนความ 
หวาดกลัวของผูผลิตสินคาระดับโลกเริ่มลดลงไปทีละนอย 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นนี้เองที่อาจสงผลกระทบ 
โดยตรงตอธุรกิจโฆษณาของประเทศไทยในอนาคต และ 
อาจทําใหบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) ภายในประเทศ 
ตองขาดรายไดมหาศาล ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ผูบริโภคมี 
ความเปนสากลมากขึ้นจะสงผลใหบริษัทผูผลิตสินคา 
ระดับโลกสามารถนําภาพยนตรโฆษณาตนแบบมาใชได 
โดยไมจําเปนตองมีการผลิตขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับ 
วัฒนธรรมใดๆ ทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงมีความสนใจ 
ที่จะศึกษากลยุทธ “การใชลักษณะความเปนทองถิ่น” วายัง 
มีความจําเปนตอการโฆษณาของสินคาระดับโลกอยูหรือ 
ไมในปจจุบัน และแนวโนมการใชลักษณะความเปนทอง 
ถิ่นในงานโฆษณาของสินคาระดับโลกจะเกิดการเปลี่ยน 
แปลงหรือไม อยางไรในอนาคต 

ปญหานําวิจัย 
1.  ความสําคัญของการใชลักษณะความเปนทองถิ่น 

ในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในปจจุบันนั้น 
เปนอยางไร 

2.  ปจจัยใดที่จะสงผลใหการใชลักษณะความเปน 
ทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกเกิดการ 
เปลี่ยนแปลง 

3.  ปจจัยใดที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับการสรางสรรค 
ภาพยนตรโฆษณาที่ มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่น 
เพื่อใหสามารถคงไวซึ่งมาตรฐานความเปนสินคาระดับโลก 

4.  แนวโนมในการใชลักษณะความเปนทองถิ่นใน 
ภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในอนาคตจะเปน 
อยางไร 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
แนวคิดการใชความเปนมาตรฐานของการตลาดระดับโลก 
(Standardization Viewpoint) 

การใชความเปนมาตรฐานของการตลาดระดับโลก 
หมายถึง การนําเสนอสินคารูปแบบเดียวกันไปทั่วโลก ดวย 
ราคาเดียวกัน ผานไปยังชองทางการจําหนายที่เหมือนกัน 
ใชลักษณะการสงเสริมการขายแบบเดียวกัน ตัวอยางสินคา 
ที่ใชกลยุทธนี้แลวประสบความสําเร็จ คือ โคก เอสโซ และ 
แมคโดนัลด (ชลิดา  คุณาลัย,  2536) ที่สําคัญคือ การใช 
ความเปนมาตรฐานนั้นเปนการสรางภาพลักษณของสินคา 
และองคกรใหมีรูปแบบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะทําใหผู 
บริโภคเกิดความเชื่อถือตอตราสินคา นอกจากนั้น ยังทําให 
การพัฒนาสวนผสมทางการตลาดระดับโลกตั้งแตแนวคิด 
ทางการโฆษณา การบริการหลังการขาย การฝกพนักงาน 
ขาย และการสงเสริมการขายเปนไปไดงายขึ้นอีกดวย 

ขอดีของการใชกลยุทธความเปนมาตรฐานของการ 
ตลาดระดับโลก คือ บริษัทที่จัดจําหนายสินคาที่มีตราระดับ 
โลก จะมีขอไดเปรียบในดานเงินทุนที่มากกวาสินคาที่จัด 
จําหนายอยูแตในทองถิ่น ไมวาจะเปนดานการทําวิจัยผลิต- 
ภัณฑ หรือวิจัยผูบริโภค และการพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลิต- 
ภัณฑ ในขณะที่บริษัทระดับทองถิ่นไมสามารถลงทุนได 
มากขนาด 

ขอเสียของการใชกลยุทธความเปนมาตรฐานของ 
การตลาดระดับโลก คือ การที่ผูบริโภคในทุกๆ ประเทศ 
ยังคงมีความแตกตางกัน ไมวาจะเปนลักษณะ อุปนิสัย 
รสนิยม และความชอบที่ตางกัน ดังนั้น ผลิตภัณฑหรือตรา 
ยี่หอที่ประสบความสําเร็จในตลาดแหงหนึ่ง อาจลมเหลว 
ในตลาดอื่นๆ นักการตลาดระดับโลกของแมคโดนัลด 
พบวา ในการจําหนายอาหารในแตละประเภท ควรมีราย 
การอาหารที่แตกตางกัน เชน มีการเสริฟเบียรในประเทศ 
เยอรมัน ไวนในฝรั่งเศส และมิลคเชกกับผลไมทองถิ่นใน 
สิงคโปรและมาเลเซีย นักการตลาดมักจะลมเหลวในแผน 
งาน เนื่องจากพวกเขาไมเขาใจในความแตกตางของผูบริโภค 
ในแตละทองถิ่น



แนวคิดเรื่องการโฆษณาที่มีลักษณะสากล 
(Global Advertising) 

จากงานวิจัยของ นพพร  จิตรศิลป, 2538 การโฆษณาที่ 
มีลักษณะสากล (Global  Advertising) คือ โฆษณาที่ผลิตข้ึน 
จากสวนกลางแลวนําออกเผยแพรสูประเทศตางๆ ที่มีสินคา 
ระดับโลกยี่หอนั้นๆ วางจําหนายอยู โดยมีการปรับเปลี่ยนให 
เหมาะสมหรือไมก็แลวแตผูบริหารสินคาของแตละประเทศ 
จะพิจารณา แนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาที่มีลักษณะสากล 
(Global  Advertising) นั้นมีแนวคิดที่แตกตางกัน 2 แนวคิด 
คือ แนวคิดในเรื่องการใชความเปนมาตรฐานในงานโฆษณา 
(Standardized  Approach)  และแนวคิดการปรับเปลี่ยนให 
เหมาะสมกับทองถิ่น (Localized Approach) 

แมวาผูคนทั่วโลกจะมีความเหมือนกันทางดานความ 
ตองการพื้นฐาน แตเนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมแตก 
ตางกันมากในแตละตลาด ดังนั้น การพัฒนาแนวคิด (Con- 
cept) ในการสรางสรรคงานโฆษณาจึงกระทําไดในลักษณะ 
รวมศูนย คือ สรางแนวคิดที่สามารถนําไปใชไดเหมือนๆ 
กันในทุกตลาด แตในทางดานการนําเสนอ (Execution) นั้น 
จะตองดําเนินการใหสอดคลองเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
ของแตละทองถิ่น ซึ่งสามารถกระทําได 3 ลักษณะคือ 

1.  Adoption or Export Advertising 
เปนงานโฆษณาที่ไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ เปนการใช 

รูปแบบที่เหมือนกันทั่วโลกหรืออาจมีการแปลภาษาใหเปน 
ภาษาของแตละทองถิ่นก็ได เปนรูปแบบของการรวมศูนย 

2.  Prototype Advertising 
ลักษณะนี้จะมีการกําหนดวิธีการที่แนนอนในการนํา 

เสนอ ทั้งแนวคิดหลักและเนื้อหาของโฆษณาจะไมมีการ 
ปรับเปลี่ยน แตจะมีการสรางขึ้นใหมเพื่อใหองคประกอบ 
ตางๆ ไมวาจะเปนสถานที่ หรือตัวแสดง มีความใกลชิดกับ 
ผูบริโภคมากขึ้น 

3.  Concept Corporation or Guideline Advertising 
ลักษณะนี้เปนวิธีการโฆษณาที่ยืดหยุนที่สุด คือ จะมี 

การกําหนดแนวคิดหลักของงานโฆษณาที่จะใชเหมือนกัน 
โดยทั่วไป แตในดานการสรางสรรคงานโฆษณานั้นสามารถ 
กระทําไดอยางเปนอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของ 
โฆษณาเพื่อใหผูบริโภคเขาใจไดงายขึ้น แตจะคงไวซึ่งแนว 
คิดหลักเทานั้น 

การเลือกนําเสนอแนวคิดสากลวาจะเลือกใชลักษณะ 
ใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ ทั้งที่เปน 

ปจจัยทางการตลาดของสินคาและปจจัยทางวัฒนธรรมใน 
แตละประเทศ จากงานวิจัยของ นพพร  จิตรศิลป (2538) 
พบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกนําเสนอลักษณะ 
ความเปนสากล หรือลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพ- 
ยนตรโฆษณาของเครื่องดื่ม  “โคก”  ในประเทศไทยนั้น 
ไดแก ความเปนสินคาระดับโลก สวนปจจัยที่มีความสําคัญ 
รองลงมาคือ ผลการวิจัยผูบริโภค รวมถึง การรับนโยบาย 
จากผูบริหารระดับสูงมาปฏิบัติ และปจจัยสุดทาย ไดแก งบ 
ประมาณการโฆษณา 

การจะใชกลยุทธการโฆษณาที่มีลักษณะสากล (Global 
Advertising) จําเปนตองคํานึงถึงอุปสรรคหลักที่เกิดขึ้นใน 
การสื่อสารขามชาติ 4 ประการ ดังนี้ 

1.  สารที่ผูสงสารตองการจะสงไมสามารถสงไปยัง 
ผูบริโภคกลุมเปาหมายได เนื่องจาก นักโฆษณาขาดความรู 
เกี่ยวกับการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการเขาถึงผูชม เชน 
โทรทัศนเปนสื่อที่เขาถึงผูชมจํานวนมากอยางไดผลดีที่สุด 
แตจะไรประสิทธิผล หากประเทศนั้นประชาชนยังไมมี 
เครื่องรับโทรทัศนกันอยางกวางขวาง 

2.  สารที่สงอาจเขาถึงผูชมเปาหมาย แตไมอาจสราง 
ความเขาใจหรือทําใหเกิดการเขาใจผิดจากวัตถุประสงค 
ของสารนั้น ซึ่งเปนผลมาจากความเขาใจในตัวผูบริโภค 
กลุมเปาหมายมีไมเพียงพอหรือการประเมินกลุมผูชม 
เปาหมายผิดๆ 

3.  สารที่สงอาจเขาถึงผูชมเปาหมาย  และผูชมเปา 
หมายเขาใจในสารนั้น แตสารนั้นไมสามารถดึงดูดใหเกิด 
การตอบสนอง ซึ่งเปนผลมาจากการขาดความรู ความเขาใจ 
ในวัฒนธรรมของผูชมเปาหมาย 

4.  ประสิทธิผลของสารนั้นอาจลดลงโดยผลกระทบ 
จากอิทธิพลภายนอก เชน โฆษณาของคูแขง การขายโดย 
พนักงานขายและความสับสนในตอนจบของการรับสารที่ 
สามารถถูกทําใหเสียจากผลขั้นสุดทายของการสื่อสาร 

ทฤษฎีการเลือกรับสารหรือทฤษฎีอิทธิพลอันจํากัดของการ 
ส่ือสาร (Selective  Exposure  Model  or  Limited  Effects 
Model) 

จากงานวิจัยของ เมญาพิมพ  สมประสงค, 2538 ตาม 
ทฤษฎีการเลือกรับสาร หรือทฤษฎีอิทธิพลอันจํากัดของ 
การสื่อสารนี้ การสงขาวสารใดๆ ออกไปจะตองมีการศึกษา 
วิเคราะหผูรับสารกอน เพื่อใหสามารถเขาใจไดถึงความ



ตองการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ โลกทัศน ประสบ- 
การณ อิทธิพลกลุม อิทธิพลครอบครัว รวมทั้ง สภาพวัฒน- 
ธรรมตางๆ ที่จะมีผลตอผูรับสาร ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดวาง 
ยุทธวิธีของการสื่อสารเปนไปอยางเหมาะสมและถูกตอง 
อันจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร เนื่องจากทฤษฎี 
ดังกลาวนี้เชื่อวาถาหากขาวสารใดไมสอดคลองกับความรู 
ความคิดเห็น ความเช่ือ คานิยม ทัศนคติหรือปทัสถานของ 
กลุม ขาวสารนั้นจะไมไดรับความสนใจ ผูรับจะปดขาวสาร 
ดังกลาว หรือถาเปดรับก็จะไมสนใจอยางแทจริง และสิ่ง 
เหลานี้จะมีผลตอการตีความขาวสารที่ไดรับดวย 

นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยของ Klapper ที่กลาววา การ 
สื่อสารเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอสําหรับการสรางอิทธิพล 
ตอความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ดังนั้น จึงตองมีตัวแปร 
อื่นๆ ที่จะมีผลสงเสริมอิทธิพลของการสื่อสาร กรณีที่การ 
สื่อสารจะมีอิทธิพลไดอยางแทจริง ก็ตองมีเงื่อนไข คือ การ 
ผูกขาดการสื่อสารและผูคนจะตองไมมีการสื่อสารระหวาง 
บุคคล นอกจากนั้น ประสิทธิผลของการสื่อสารยังขึ้นอยู 
กับลักษณะตางๆ ของการสื่อสารและบรรยากาศของการสื่อ 
สารในแตละสังคมอีกดวย (อางใน เมญาพิมพ  สมประสงค, 
2538) 

ดังนั้น การศึกษาวิ เคราะหผูรับสาร เพื่อใหเขาใจถึง 
ปจจัยตางๆ ของผูรับสารนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 
องคประกอบที่สําคัญดังนี้ 

1.  องคประกอบทางดานจิตใจ 
สภาพของจิตใจจะเปนองคประกอบที่มีอยูในตัวผูรับ 

สารและจะมีผลกระทบโดยตรงตอการรับสารหรือการโนม 
นาวจิตใจ องคประกอบทางจิตใจนับวามีความสําคัญเปน 
อันดับแรก เพราะไมวาปริมาณขาวสารจะมีอยูอยางมาก 
เพียงใด ถาผูรับสารไมมีความสนใจและไมรับรูในขาวสาร 
นั้น ความสัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสารก็คงไมเกิด กลาวอีก 
นัยหนึ่งคือ เปนกระบวนการที่ผูรับสารแตละคนจะเลือก 
รับขาวสารที่มีอยูเพื่อนํามาพิจารณาไตรตรอง อันเปนผล 
จากสิ่งเราบางประการ และเพื่อแปลความหมายของขาว 
สารนั้นออกมาเปนความรู ความเขาใจ (Cognition) หรือพฤติ- 
กรรมตางๆ นักทฤษฎีและนักวิจัยทางการสื่อสารเรียกวา 
กระบวนการเลือกรับขาวสารอันประกอบดวยพฤติกรรม 3 
ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนการเลือกเปดรับ ( Selective Exposure) ไดแก 
แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจขาวสารจากแหลงหนึ่ง 

แหลงใดที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เพราะโดยปกติคนเรา 
มักจะเปดตนเองใหรับการสื่อสารตามความคิดเห็น และ 
ความสนใจของตนเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู และ 
หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดและ 
ความคิดเห็นเดิมของตน ทั้งนี้ เนื่องจากการไดรับขาวสารที่ 
ไมลงเอย หรือสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรือทัศน- 
คติที่ มีอยูเดิม  จะทําใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลย 
หรือมีความไมสบายใจที่เรียกวา “Cognitive Dissonance” 
ฉะนั้น การที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกลาวไดก็ตอง 
แสวงหาขาวสาร หรือเลือกเปดรับขาวสารแตเฉพาะที่คลอง 
กับความคิดเดิมของตน 

ขั้นตอนการเลือกรับรูและตีความหมาย  (Selective 
Perception and Interpretation) หลังจากที่เลือกรับขาวสาร 
จากแหลงหนึ่งแหลงใดแลวคนเราก็ยังเลือกรับรูและเลือก 
ตีความสารที่ไดรับแตกตางกันไปตามประสบการณและ 
ทัศนคติ รวมทั้ง ความตองการความหวัง แรงจูงใจ สภาวะ 
ทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณในขณะนั้น เปนตน 
ฉะนั้น ในบางครั้งคนเราอาจจะบิดเบือนความหมายของสาร 
เพื่อใหสอดคลองกับทัศนคติและความเช่ือของตนเองดวย 

ขั้นตอนการเลือกจดจํา (Selective  Retention)  เปน 
แนวโนมในการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวนที่ตรงกับ 
ความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และ 
มักจะลืมในสวนที่ตนเองไมสนใจ หรือเรื่องที่ขัดแยง เรื่อง 
ที่ตานกับความคิดเห็นของตนเองไดโดยงาย ดังนั้น การ 
เลือกจดจําเนื้อหาของสารที่ไดรับจึงเทากับเปนการชวย 
เสริมทัศนคติ หรือความเชื่อเดิมของคนเราใหมีความม่ันคง 
ยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงไดยากขึ้น 

2.  องคประกอบทางดานสังคม 
องคประกอบทางดานสังคมนั้น นับเปนตัวแปรที่มี 

อิทธิพลทางออมซึ่งสามารถสรางประสบการณกลอมเกลา 
และปลูกฝงทัศนคติ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรมทั่วไปของ 
ผูรับขาวสารโดยตรง องคประกอบทางดานสังคมที่สามารถ 
นํามาเปนกรอบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

- สภาพแวดลอม จะเปนตัวสําคัญอีกตัวหนึ่ง ในการ 
กําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอขาวสาร 
อยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมทาง 
ครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญเปน 
อันดับแรกในการสรางทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ตั้งแต 
คนเราเกิดมา นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาก็เปนแหลงที่ทํา



ใหเกิดการเรียนรู ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปญญา 
ความคิด และความเชื่ออันเปนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 
ทางความรูสึกและพฤติกรรม 

- กลุมอางอิง เนื่องจากบุคคลแตละคนในสังคม อาจมี 
ทบบาทอยางหนึ่งหรือหลายอยางในเวลาเดียวกัน ในสังคม 
ที่ซับซอนมากๆ บุคคลอาจมีบทบาทตางๆ อยูในกลุมสังคม 
มีตําแหนงหนาที่ มีพฤติกรรมตางๆ ในกลุมของตน กลุม 
เหลานี้จึงเปนเสมือนแหลงอางอิงของบุคคลที่สังกัด กลาว 
อีกนัยหนึ่งคือ ปทัสถาน  (Norm)  บทบาทและพฤติกรรม 
ของกลุมที่บุคคลสังกัดอยูจะเปนสิ่งช้ีพฤติกรรมและความ 
เช่ือของบุคคลที่เปนสมาชิก ฉะนั้น เราจึงอาจคาดคะเน 
พฤติกรรมของผูรับขาวสารไดจากบทบาทและพฤติกรรม 
ของกลุมที่ผูรับสารสังกัดอยู 

- วัฒนธรรมและประเพณี การสื่อสารเปนกระบวน 
การที่เกิดขึ้นในสภาพวัฒนธรรมและประเพณีของสังคม 
วัฒนธรรมอยางหนึ่ง คือ สภาพที่บุคคลมีความเช่ือ มีคา 
นิยม มีการรักษาวัตถุสิ่งของ รวมทั้ง การแสดงออกรวมกัน 
วัฒนธรรมอาจแสดงออกมาทางกีฬา การรองรําทําเพลง 
โครงการดําเนินชีวิตของครอบครัว การปกครอง การศึกษา 
ฯลฯ เปนตน ระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ผูรับขาวสาร 
สังกัดอยู ยอมมีสวนในการหลอหลอมความคิดและพฤติ- 
กรรมและมีผลกระทบตอการรับขาวสารของผูอื่น 

- ลักษณะทางประชากรศาสตร ที่สําคัญไดแก เพศ 
อายุ อาชีพ เปนตน ยอมมีอิทธิพลตอการรับขาวสารเปน 
อันมาก (เมญาพิมพ  สมประสงค, 2538) 

จากที่กลาวมาขาวตน จะเห็นไดวาเนื้อหาของสารที่ 
สรางสรรคเพื่อการเผยแพรตามสื่อมวลชนแขนงตางๆ นั้น 
ไมสามารถจูงใจหรือมีอิทธิพลโนมนาวจิตใจผูรับสารได 
เหมือนกันหมดทุกคน ทั้งนี้ เพราะคุณสมบัติอันเปนปจจัย 
ที่แตกตางกันหลายๆ อยางในตัวผูรับสารแตละคน ในกรณี 
ของโฆษณาก็เชนกัน โฆษณาที่เผยแพรทางสื่อมวลชนนั้น 
มิไดมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของคนเรามากไปกวาการ 
จูงใจใหซื้อสินคาและบริการ ทั้งนี้ เพราะผูรับสารหรือผู 
บริโภคมีกระบวนการในการกลั่นกรองสารตางๆ ที่ผานเขา 
มา โดยกระบวนการกลั่นกรองเหลานั้นจะทําหนาที่สกัด 
อิทธิพลของการโฆษณาในช้ันหนึ่งและยังมีปจจัยแวดลอม 
อื่นๆ ที่เปนเงื่อนไขสําคัญตออิทธิพลของโฆษณา ไดแก 
ตัวบุคคล กลุมอางอิง บุคลิกของผูสงสาร ตัวสาร สื่อที่ใช 
ในการเผยแพรขาวสาร เวลาและความถี่ในการรับสาร 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยและแนวโนมในการใชลักษณะ 

ความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับ 
โลก” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย 
ผูวิจัยไดเลือกวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Inter- 
view) ผูบริหารระดับสูงและผูที่มีประสบการณในการทํา 
งานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณา จํานวน 16 ทาน 
โดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 2 กลุม แบงเปนกลุมแรก 
ไดแก ผูจัดการฝายการตลาด/ฝายบริการลูกคา (Marketing 
Manager/Account  Manager) จํานวน 8  ทาน และกลุมที่ 
สอง ไดแก หัวหนาฝายสรางสรรคงานโฆษณา (Creative 
Grouphead) จํานวน 8 ทาน ทั้งนี้เนื่องจากผูจัดการฝายการ 
ตลาด/ฝายบริการลูกคาเปนผูบริหารระดับสูงที่จะทราบถึง 
ความตองการของผูบริโภคและมีความเขาใจสภาพการณ 
ของตลาดการโฆษณาในประเทศไทยมากที่สุด สวนหัว 
หนาฝายสรางสรรคงานโฆษณาเปนผูที่คิดและควบคุมงาน 
โฆษณา ดังนั้น หัวหนาฝายสรางสรรคงานโฆษณาก็จะเปน 
อีกบุคคลหนึ่งที่ทราบดีวาสิ่งใดเหมาะกับผูบริโภคที่สุด 
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมยังเปนบุคลากรจากบริษัท 
ตัวแทนโฆษณาที่มีเครือขายระดับสากล  (International 
Network Agency) ที่มีการผลิตภาพยนตรโฆษณาที่มีการใช 
ลักษณะความเปนทองถิ่นและมียอดงบประมาณดําเนิน 
การ(Gross  Billing)  สูงสุด 8 อันดับแรก ในป พ.ศ. 2545 
(Advertising 2003, 2546) ทั้งนี้ เนื่องจากเปนที่นาเชื่อถือวา 
บริษัทตัวแทนโฆษณาตัวแทนระดับสากล ที่มีขนาดใหญ มี 
ยอดบิลลิ่ง (Billing) สูงจะมีประสบการณและมีโอกาสใน 
การผลิตงานโฆษณาที่มีการใชลักษณะการเปนทองถิ่นของ 
สินคาระดับโลก มากกวาบริษัทตัวแทนโฆษณาที่มียอดบิล 
ลิ่ง (Billing) ต่ํา โดยมีแนวคําถามในการสัมภาษณ ดังนี้ 

สวนที่ 1 แนวคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของการใช 
ลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคา 
ระดับโลกในปจจุบัน 

-  การใชกลยุทธการโฆษณาที่มีลักษณะสากล (Glo- 
bal Advertising) ในประเทศไทยโดยทั่วไปมีลักษณะเปน 
อยางไร 

-  ภาพรวมของการใชลักษณะความเปนทองถิ่นใน 
ภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในประเทศไทยมี 
ลักษณะอยางไร



-  ปจจุบันนี้การใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพ- 
ยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป 
บางหรือไม อยางไร 

-  โดยสวนตัวแลวทานรูสึกอยางไรกับการใชลักษณะ 
ความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับ 
โลก 

-  การใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตร 
โฆษณาของสินคาระดับโลกสมควรนํามาใชเม่ือใด 

-  การใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตร 
โฆษณาของสินคาระดับโลกนั้นมีปญหาและอุปสรรค 
อะไรบาง 

สวนที่ 2 แนวคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่จะสงผลใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงในการใชลักษณะความเปนทองถิ่นใน 
ภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลก 

-  ปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอการใชลักษณะการ 
ความเปนทองถิ่น 

-  สําหรับผลิตภัณฑที่มีการใชทั้งโฆษณาที่มีลักษณะ 
สากลและโฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่นควบคู 
กันนั้น ควรจะมีสัดสวนในการใชโฆษณาทั้ง 2 ลักษณะนี้ 
อยางไร 

สวนที่ 3 แนวคําถามเกี่ยวกับการสรางสรรคภาพยนตร 
โฆษณาของสินคาระดับโลก 

-  ปจจัยใดท่ีตองคํานึงถึงในการผลิตโฆษณาที่มีการ 
ใชลักษณะความเปนทองถิ่น เพื่อใหสามารถคงไวซึ่งมาตร- 
ฐานความเปนสินคาระดับโลก 

-  กระบวนการสรางสรรคและผลิตภาพยนตรโฆษณา 
ที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่น มีความแตกตางกับ 
ภาพยนตรโฆษณาปกติหรือไมอยางไร 

-  ขอจํ ากัดในการสรางสรรคและผลิตภาพยนตร 
โฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่นของสินคาระดับ 
โลกนั้นมีอะไรบาง 

สวนที่ 4 แนวคําถามเกี่ยวกับแนวโนมในการใชลักษณะ 
ความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับ 
โลก 

ทานคิดวาในอนาคตการใชลักษณะความเปนทองถิ่น 
ในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกจะมีความสําคัญ 
อยางไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโนมในทางใด 

ผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้จําแนกผลการศึกษาออกเปน 4 สวน ดัง 

ตอไปนี้ 
สวนที่ 1  ความสําคัญของการใชลักษณะความเปน 

ทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกใน 
ปจจุบัน 

1.1  ประเภทของการใชกลยุทธการโฆษณาสําหรับ 
สินคาระดับโลกในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา กล- 
ยุทธการโฆษณาสําหรับสินคาระดับโลกในประเทศไทยที่ 
ใชในปจจุบันมี 3 ประเภท ไดแก (1) งานโฆษณาที่ใชภาพ- 
ยนตรโฆษณาจากตางประเทศ แตจะมีการเปลี่ยนแปลง 
เฉพาะภาษาเทานั้น (Global Advertising) ภาพยนตรโฆษณา 
ประเภทนี้จะไมมีการสอดแทรกลักษณะของความเปน 
ทองถิ่นเลย เหตุผลที่มีการใชภาพยนตรโฆษณาลักษณะนี้ 
คือ เพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณตราสินคา  เพื่อ 
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเพื่อประหยัดงบประมาณ 
ในการผลิต (2) งานโฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปน 
ทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลก ซึ่งเปน 
การนําแนวคิดหลัก (Concept) ของงานโฆษณาจากบริษัท 
โฆษณาในตางประเทศมาใช แตมีการเปลี่ยนแปลงใหม 
เพื่อใหเขากับสังคมไทยยิ่งขึ้น ไดแก มีกระบวนการถายทํา 
ใหมทั้งหมดเพื่อใหเหมือนวาสถานการณเกิดขึ้นในประ 
เทศไทย หรือการนําแนวคิดหลักที่ถูกกําหนดใหมาคิดหรือ 
ดัดแปลงเนื้อเรื่องใหม ตลอดจนกระบวนการถายทําใหม 
เพื่อใหเนื้อหาของภาพยนตรโฆษณามีความเหมาะสมและ 
สอดคลองกับคานิยมวัฒนธรรมของสังคมไทย (3) งาน 
โฆษณาที่ใชแนวคิดหลักและกลยุทธการโฆษณาที่สราง 
สรรคโดยคนไทย (Local Advertising) เปนการสรางสรรค 
ภาพยนตรโฆษณาที่มีเฉพาะของทองถิ่น ทั้งการกําหนด 
แนวคิดและกระบวนการถายทํา ซึ่งมีจุดเดนคือ เช่ือวาจะ 
สามารถเขาถึงผูบริโภคในประเทศนั้นๆ ไดดีที่สุด 

1.2  ภาพรวมของการใชลักษณะความเปนทองถิ่นใน 
ภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในประเทศไทย ผล 
การศึกษาพบวา แนวคิดการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณา 
ลักษณะนี้ถูกใชมานานหลายปในประเทศไทยและนิยมใช 
มากขึ้น โดยมีเหตุผลจากปจจัยดานวัฒนธรรมของผูบริโภค 
ที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ สงผลใหภาพยนตร



โฆษณาที่ใชลักษณะความเปนทองถิ่นสามารถสื่อสารกับ 
ผูบริโภคในประเทศไดดีกวา รวมถึงยังสามารถควบคุม 
แนวคิดหลักของงานโฆษณาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ทั่วโลกได นอกจากนั้น ยังมีเหตุผลมาจากความสามารถ 
ของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทยที่ไดรับการยอม 
รับและเชื่อถือจากบริษัทโฆษณาในตางประเทศมากขึ้น จน 
ไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตอเนื้อหาสําหรับ 
ภาพยนตรโฆษณาที่เหมาะสมกับผูบริโภคในประเทศของ 
ตน 

1.3  ทัศนคติของนักโฆษณาตอการใชลักษณะความ 
เปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลก ผล 
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดเห็นดวยกับการใช 
ลักษณะความเปนทองถิ่นในการสรางสรรคภาพยนตร 
โฆษณาตราสินคาระดับโลก เหตุผลสําคัญเพราะเปนกล 
ยุทธที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผูบริโภคที่มีวัฒน- 
ธรรมแตกตางกันในแตละประเทศ 

1.4  การตัดสินใจใชลักษณะความเปนทองถิ่นใน 
ภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลก ผลการศึกษาพบวา 
การตัดสินใจขึ้นอยูกับ (1) ปจจัยดานนโยบายของบริษัท 
โฆษณาและเจาของสินคา (2) การกําหนดตําแหนงผลิต- 
ภัณฑ (Product Positioning) ของตราสินคา (3) ผูบริโภคกลุม 
เปาหมาย (4) วัตถุประสงคการโฆษณา (5) งบประมาณใน 
การผลิตภาพยนตรโฆษณา (6) คุณสมบัติของสินคา (7) 
กฎหมายและขอหามในสังคมไทย 

1.5  ปญหาและอุปสรรคในการใชลักษณะความเปน 
ทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลก ผลการ 
ศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคที่นักโฆษณาประสบใน 
การใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาสินคา 
ระดับโลก ไดแก (1) การถูกจํากัดโอกาสในการแสดงความ 
คิดสรางสรรคงานโฆษณา  (2) ปญหาดานประสิทธิผลของ 
โฆษณา 

สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ 
ใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคา 
ระดับโลก 

2.1  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการใชลักษณะความเปน 
ทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณา ไดแก (1) ความเหมาะสม 
สอดคลองกับวัฒนธรรมของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย 
(2) ความเช่ือถือในความสามารถของบริษัทตัวแทนโฆษณา 

ในประเทศไทย (3) สภาพเศรษฐกิจ (4) ความเจริญกาวหนา 
ของเทคโนโลยีการสื่อสาร 

2.2  สัดสวนการใชโฆษณาที่ มีลักษณะสากลและ 
โฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตร 
โฆษณาของสินคาระดับโลก ผลการศึกษาพบวา ไมมีการ 
กําหนดสัดสวนที่แนนอนตายตัว แตขึ้นอยูกับเหตุผลหลาย 
ประการ อาทิ สถานการณทางการตลาด เจาของตราสินคา 
และบริษัทตัวแทนโฆษณาสํานักงานใหญในตางประเทศ 

สวนที่ 3 ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการสรางสรรคภาพ- 
ยนตรโฆษณาที่ มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่นของ 
สินคาระดับโลก 

3.1  ปจจัยที่นักโฆษณาตองคํานึงถึงในการผลิตภาพ- 
ยนตรโฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่นเพื่อให 
สามารถคงไวซึ่งมาตรฐานความเปนสินคาระดับโลก ไดแก 
(1) การควบคุมใหเปนไปตามแนวคิดหลัก (Key Concept) 
(2) อารมณและลีลา (Mood and Tone) และ (3) การใชนัก 
แสดงนํา (Presenter) 

3.2  ความแตกตางในกระบวนการสรางสรรคและ 
ผลิตภาพยนตรโฆษณาระหวางภาพยนตรโฆษณาที่มีการ 
ใชลักษณะความเปนทองถิ่นกับภาพยนตรโฆษณาปกติ ผล 
การศึกษาพบวา มีความแตกตางกัน โดยกระบวนการสราง 
สรรคและผลิตภาพยนตรโฆษณาที่ใชความเปนทองถิ่นจะ 
มีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น  เพราะตองผานการตรวจสอบจาก 
บริษัทโฆษณาในตางประเทศทุกขั้นตอน ทําใหใชระยะ 
เวลานานกวาภาพยนตรโฆษณาจะสามารถเผยแพรได 

3.3  ขอจํากัดในการสรางสรรคและผลิตภาพยนตร 
โฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่นของสินคา 
ระดับโลก ผลการวิจัยพบวา ขอจํากัดในการสรางสรรค 
และผลิตภาพยนตรโฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปน 
ทองถิ่นของสินคาระดับโลก ไดแก (1) อิทธิพลของแนวคิด 
หลักตอการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณา (2) การสิ้นเปลือง 
ระยะเวลาในการผลิต 

สวนที่ 4 แนวโนมการใชลักษณะความเปนทองถิ่นใน 
ภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในอนาคต 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเห็นวาแนวโนมการใช 
ลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาสินคาระดับ 
โลกในประเทศไทยอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ไดขึ้นอยูกับ 
ปจจัยหลายปจจัย ทําใหสรุปผลการศึกษาออกมาเปน 2



ลักษณะ ดังนี้ (1) การใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพ- 
ยนตรโฆษณาสินคาระดับโลกในประเทศไทยจะมีมากขึ้น 
สําหรับกลุมตัวอยางที่เช่ือวาในอนาคตนาจะมีการใชลักษณะ 
ความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาสินคาระดับโลกใน 
ประเทศไทยมากขึ้น โดยมีเหตุผล คือ ความสามารถของ 
นักโฆษณาชาวไทยที่ไดรับการยกยองจากวงการโฆษณา 
ระดับสากล และการที่เจาของสินคาใหความสําคัญกับ 
วัฒนธรรมของผูบริโภคในประเทศไทยมากขึ้น (2) การใช 
ลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาสินคาระดับ 
โลกนอยลง ขณะที่นักโฆษณาสวนใหญเช่ือวาการใช 
ลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคา 
ระดับโลกจะมีมากขึ้นในอนาคต แตก็มีนักโฆษณาอีกสวน 
หนึ่งเชื่อวาในอนาคตจะมีการใชลักษณะความเปนทองถิ่น 
ในภาพยนตรโฆษณาสินคาระดับโลกนอยลง และใช 
ภาพยนตรโฆษณาแบบสากลมากขึ้นมีเหตุผล คือ การใช 
ความเปนทองถิ่นในการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาจะ 
ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณและระยะเวลาในการผลิต และ 
เหตุผลดานความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ที่จะทําใหผูบริโภคทั่วโลกเขาใจภาพยนตรโฆษณาที่ มี 
ลักษณะสากล (Global Advertising) ไดไมแตกตางกัน 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาที่พบวา กลยุทธการโฆษณาของสนิคา 

ระดับโลกในประเทศไทยที่ใชในปจจุบันมี 3 ประเภท คือ 
(1) งานโฆษณาที่ใชภาพยนตรโฆษณาจากตางประเทศ แต 
จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาษาเทานั้น  (Global Adver- 
tising) (2) งานโฆษณาที่มีการใชลักษณะความเปนทองถิ่น 
ในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลก ซึ่งเปนการนํา 
แนวคิดหลักของงานโฆษณาจากบริษัทโฆษณาในตางประ- 
เทศมาใช แตมีการเปลี่ยนแปลงกลวิธีใหมเพื่อใหเขากับ 
สังคมไทยยิ่งขึ้น และ (3) งานโฆษณาที่ใชแนวคิดหลักและ 
กลยุทธการโฆษณาที่สรางสรรคโดยคนไทย (Local Adver- 
tising) เปนการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาเฉพาะแตละ 
ทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชลิดา  คุณาลัย 
ที่ศึกษาเม่ือป พ.ศ. 2535 พบวา  งานโฆษณาของสินคา 
ระดับโลกทางโทรทัศนในประเทศไทยพบวามี 3 รูปแบบ คือ 
(1) งานโฆษณาที่ใชแนวคิดและยุทธวิธีการสรางสรรค 
เหมือนงานโฆษณาในตางประเทศ (2) งานโฆษณาที่ใช 
แนวคิดงานโฆษณาจากตางประเทศ แตใชกลวิธีการสราง 

สรรคเฉพาะในประเทศไทย และ (3) งานโฆษณาที่ใชแนว 
คิดและกลวิธีการสรางสรรคเฉพาะในประเทศไทย 

ประเด็นสําคัญของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาการใช 
ลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคา 
ระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งในภาพรวมแลวพบวา การใช 
ลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคา 
ระดับโลกไดรับความนิยมใชมากขึ้นในแวดวงโฆษณาของ 
ประเทศไทย โดยมีเหตุผลดานความสามารถของนกัโฆษณา 
ชาวไทยที่ไดรับการยอมรับมากขึ้น และการที่เจาของสินคา 
และนักโฆษณาคํานึงถึงปจจัยดานวัฒนธรรมของผูบริโภค 
ทั้งนี้ ตามความคิดของนักวิชาการดานโฆษณาลวนเช่ือวา 
วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมมนุษยใน 
สังคม (เสรี  วงษมณฑา, 2546) นักโฆษณาจึงตองใหความ 
สําคัญกับวัฒนธรรมของผูบริโภคกลุมเปาหมาย เพื่อนํามา 
กําหนดกลยุทธการโฆษณาใหสอดคลองกับบรรทัดฐาน 
(Norm) และวัฒนธรรมยอย (Subculture)  ในสังคมไทย 
ดังนั้น ภาพยนตรโฆษณาที่ใชความเปนทองถิ่นหรือมีเนื้อ 
หาสอดคลองกับวัฒนธรรมของสังคมไทยจึงไดรับความ 
นิยมในการผลิตมากขึ้นกวาเมื่อกอน เนื่องจากมีประสิทธิ- 
ภาพในการสื่อสารกับผูบริโภคในประเทศไดดีกวา และยัง 
สามารถควบคุมแนวคิดหลักของงานโฆษณาใหเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกันทั่วโลกได 

นอกจากนั้นตามทฤษฎีการเลือกรับสาร (Selective 
Exposure  Model) ของ Klapper (1967)  กลาววา ในการ 
โฆษณาซึ่งที่นําเสนอผานสื่อตางๆ จะสามารถผานเขาสู 
การรับรู (Perception) ของผูบริโภคไดนั้นตองผานการกลั่น 
กรองในขั้นตอนการเลือกเปดรับสาร (Selective Exposure) 
การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) การเลือกตี 
ความ (Selective  Interpretation) และการเลือกที่จะจดจํา 
(Selective  Retention) ทั้งนี้ การที่กระบวนการเหลานี้จะเกิด 
ขึ้นไดจะมีความสัมพันธกับปจจัยภายในของผูรับสารดวย 
อาทิ คานิยม ความตองการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
โลกทัศน ประสบการณ ตลอดจนปจจัยภายนอกของผูรับ 
สาร เชน กลุมอางอิง ครอบครัว รวมทั้ง สภาพวัฒนธรรม 
ตางๆ ที่มีผลตอผูรับสาร นักโฆษณาจึงตองศึกษาปจจัย 
กลวิธีของการสื่อสารใหเหมาะสมและถูกตอง อันจะนํามา 
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร เนื่องจากทฤษฎีดังกลาว 
เช่ือวา ถาหากเนื้อหาใดไมสอดคลองกับความรู ความคิด 
เห็น ความเช่ือ คานิยม ทัศนคติ หรือบรรทัดฐานของกลุม



เนื้อหาเหลานั้นจะไมไดรับความสนใจ หรือหากเปดรับก็ 
จะไมใหความสนใจเนื้อหาเหลานั้นอยางแทจริง และสิ่ง 
เหลานี้จะมีผลตอการตีความสารที่ไดรับ  ทําใหเกิดความ 
เขาใจที่คลาดเคลื่อนจากความตั้งใจของผูสงสาร 

สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชลักษณะ 
ความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับ 
โลก ผลการศึกษาพบวาขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาทิ 
นโยบายของบริษัทโฆษณาและเจาของสินคา ผูบริโภค 
กลุมเปาหมาย งบประมาณในการผลิตภาพยนตรโฆษณา 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นพพร  จิตรศิลป (2538) 
ที่พบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกนําเสนอลักษณะ 
ความเปนสากลหรือลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพ- 
ยนตรโฆษณาในประเทศไทยนั้น ไดแก ผูบริโภค นโยบาย 
จากผูบริหารระดับสูง และงบประมาณการโฆษณา การ 
กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑของตราสินคาเปนอีกปจจัย 
ที่เจาของสินคาและนักโฆษณาใหความสําคัญ เนื่องจาก 
ตราสินคาที่ดีมีคุณคาสูงทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงการ 
แขงขันกับคูแขงในทองตลาดหลายประการ นอกจากนั้น 
ตราสินคาที่ เขมแข็งยังชวยสรางใหเกิดภาพลักษณของ 
องคกร สามารถเสนอสินคาใหมไดงายมากยิ่งขึ้นและไดรับ 
การยอมรับจากผูจัดจําหนายและผูบริโภคงายกวา (Kotler, 
2000) การรักษาตําแหนงของผลิตภัณฑหรือตําแหนงตรา 
สินคา จึงเปนสิ่งสําคัญที่นักโฆษณาจะตองคํานึงถึงในการ 
ตัดสินใจใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณา 
ของสินคาระดับโลก ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก 
ปจจัยเกี่ยวกับความเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมของ 
ผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย ซึ่งตรงตามคํากลาวของ เสรี 
วงษมณฑา (2536) ที่วา วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดความถูก 
ผิดของพฤติกรรมมนุษยในสังคมนั้นๆ ดังนั้น วัฒนธรรม 
จึงเปนสิ่งหนึ่งที่นักโฆษณาจะมองขามไมได  การทํา 
โฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในการชักจูงท่ีผิดแปลกแตกตางไป 
จากขอกําหนดวัฒนธรรมมักจะไมประสบความสําเร็จ 

สําหรับการผลิตภาพยนตรโฆษณาที่มีการใชลักษณะ 
ความเปนทองถิ่นเพื่อใหสามารถคงไวซึ่งมาตรฐานความ 
เปนสินคาระดับโลก จากผลการศึกษาพบวา สิ่งท่ีตองคํานึง 
ถึงคือ การควบคุมใหเปนไปตามแนวคิดหลัก  (Key Con- 
cept)  สอดคลองกับคํากลาวของ เสรี  วงษมณฑา (2546) 
ที่วาโดยทั่วไปแลวแนวคิดท่ีนักโฆษณานํามาใชในการวาง 
กลยุทธการโฆษณาตองเปนแนวคิดที่ยิ่งใหญ (Big  Idea) 

กลาวคือ  ตองเปนขอเสนอจากผูผลิตสินคาที่จะแกไข 
ปญหาบางประการใหแกผูบริโภค ดังนั้น นักโฆษณาที่ตอง 
ผลิตภาพยนตรโฆษณาโดยใชลักษณะความเปนทองถิ่น 
เพื่อใหสามารถคงไวซึ่งมาตรฐานความเปนสินคาระดับ 
โลก จึงตองระวังในการสรางสรรคกลยุทธในภาพยนตร 
โฆษณาไมใหเบี่ยงเบนไปจากแนวคิดหลักที่กําหนดให 

จากการคาดการณถึงแนวโนมการใชลักษณะความ 
เปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกใน 
อนาคต นักโฆษณาสวนหนึ่งเห็นวาการใชลักษณะความ 
เปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาสินคาระดับโลกในประ 
เทศไทยอาจจะเพิ่มขึ้น  เนื่องจากความสามารถของนัก 
โฆษณาชาวไทยที่ไดรับการยกยองจากวงการโฆษณา 
ระดับสากล และการที่เจาของสินคาใหความสําคัญกับ 
วัฒนธรรมของผูบริโภคชาวไทยมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการ 
แขงขันในตลาดระดับโลกที่คาดวานาจะสูงขึ้นในอนาคต 
จะสงผลใหผูผลิตใหความสําคัญกับความตองการและ 
ทัศนคติผูบริโภคชาวไทยมากขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษา 
ทัศนคติของผูบริโภคชาวไทยตอภาพยนตรโฆษณาที่ใช 
ทั่วโลกในงานวิจัยของ มนกานต  หงษกราย (2539) พบวา 
ผูบริโภคชาวไทยสวนใหญจะมีทัศนคติในทางลบตอ 
ภาพยนตรโฆษณาที่ใชทั่วโลกที่มีรูปแบบที่ขัดแยงตอ 
วัฒนธรรมไทย ดังนั้น การสรางสรรคงานโฆษณาจะตอง 
คํานึงถึงเรื่องของวัฒนธรรมเปนสําคัญ และสรางสรรคงาน 
โฆษณาใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละตลาด เพื่อ 
ใหการโฆษณามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ขณะที่นักโฆษณาอีกสวนหนึ่งเช่ือวาในอนาคตจะมี 
การใชลักษณะความเปนทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณา 
สินคาระดับโลกนอยลงและหันมาใชภาพยนตรโฆษณาที่มี 
ลักษณะสากลมากขึ้น โดยมีเหตุผลคือ การใชความเปน 
ทองถิ่นในการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาจะทําใหสิ้น 
เปลืองงบประมาณและระยะเวลาในการผลิต รวมถึงเหตุ 
ผลดานความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะ 
ทําใหผูบริโภคทั่วโลกเขาใจภาพยนตรโฆษณาที่มีลักษณะ 
ความเปนสากล (Global Advertising) ไดไมแตกตางกัน ซึ่ง 
สอดคลองกับแนวคิดวัฒนธรรมขามชาติ (Henry  Assael, 
1984) ที่กลาววา ความคลายคลึงกันในเรื่องคานิยมภายใน 
วัฒนธรรมของแตละประเทศ เปนผลมาจากการสื่อสารทั่ว 
โลก (Global Communication) ผานทางโทรทัศน การเดิน 
ทาง และการติดตอสื่อสารกับตางประเทศมากขึ้น



ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมการใชลักษณะความเปน 
ทองถิ่นในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลกในอนาคต 
ที่แบงเปนสองทิศทางนี้สอดคลองกับสถานการณในป 
1983 ที่ศาสตราจารย Theodore  Levitt  (1993)  แหง Harvard 
Business School ไดเคยนําเสนอแนวคิดวา ผูบริโภคทั่วโลก 
ตางก็มีความตองการที่เหมือนๆ กัน ทั้งในดานคุณภาพและ 
ราคาของสินคา ตลาดท่ัวโลกจึงรวมกันเขาเปนตลาดเดียว 
กัน ดังนั้น ยุทธวิธีที่ควรใชก็คือ ความเปนมาตรฐานสากล 
(Universal  Standardization) ของสินคาและบริการ จากการ 
เสนอแนวคิดเรื่องการตลาดระดับโลกของ Levitt นั้น ทําให 
เกิดแนวคิดท่ีตรงขามกันในเรื่องของการตลาดระดับโลกที่ 
เห็นวา ควรมีการปรับเปลี่ยนระบบการตลาดของสินคาให 
สอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละสังคม โดยบริษัทระดับ 
โลกตองคํานึงถึงทั้งความคลายคลึงและความแตกตางของ 
วัฒนธรรมในแตละประเทศที่มีผลตอการโฆษณาดวย แต 
อยางไรก็ตาม แนวคิดของ Levitt และกลุมตอตานนั้นตางก็ 
ใหความสําคัญกับปจจัยดานวัฒนธรรมเปนหลักเพียงอยาง 
เดียวเทานั้น ในขณะที่นักโฆษณาในประเทศไทยยุคปจจุบัน 
นี้นอกจากจะคํานึงถึงปจจัยดานวัฒนธรรมแลว ยังมีการ 
คํานึงถึงปจจัยดานความสามารถของผูประกอบวิชาชีพ 
โฆษณาในประเทศไทย ตนทุนในการผลิตภาพยนตรโฆษณา 
และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกดวย 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
1.  เนื่องจากการวิจัยนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย 

การสัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบวิชาชีพโฆษณาจาก 
บริษัทตัวแทนโฆษณาระดับสากลที่ มียอดงบประมาณ 
ดําเนินการ (Gross Billing) สูงสุด 8 ใน 10 อันดับแรกของป 
พ.ศ. 2545 ผลการศึกษาจึงอาจจะไมสามารถเปนตัวแทน 
แนวคิดเกี่ยวกับการใชความเปนลักษณะทองถิ่นในภาพ- 
ยนตรโฆษณาตราสินคาระดับโลกของนักโฆษณาใน 
ประเทศไทยทั้งหมด การศึกษาในอนาคตจึงควรขยายการ 
ศึกษาไปยังนักโฆษณาในบริษัทโฆษณาระดับตางๆ ในประ 
เทศไทย ซึ่งอาจมีมุมมองและปจจัยที่แตกตางออกไปได 

2.  การวิจัยนี้เปนการศึกษาโดยเนนภาพยนตรโฆษณา 
ทางสื่อโทรทัศนเทานั้น การวิจัยในอนาคตจึงอาจศึกษาการ 
ใชความเปนทองถิ่นในการโฆษณาตราสินคาระดับโลกใน 
สื่อมวลชนประเภทอื่นๆ ไดแก สิ่งพิมพ วิทยุ ฯลฯ เพื่อให 
ครอบคลุมสื่อที่นักโฆษณาใชในสถานการณจริง 

3.  เนื่องจากการวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะแงมุมในดานผูผลิต 
โฆษณาตอความคิดเห็นในการใชลักษณะความเปนทอง 
ถิ่นในการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณาตราสินคาระดับ 
โลก การวิจัยตอไปอาจศึกษาในดานผูบริโภคซึ่งเปนเปา 
หมายหลักของการโฆษณาเพื่อศึกษาวา การใชกลยุทธดัง 
กลาวประสบผลสําเร็จในการสื่อสารกับผูบริโภคกลุมเปา 
หมายหรือไม อยางไร 

4.  เนื่องจากผลการวิจัยไดแสดงวา เจาของผลิตภัณฑ 
มีสวนสําคัญอยางมากในการกําหนดวาเลือกจะใชภาพ- 
ยนตรโฆษณาที่ลักษณะสากลหรือภาพยนตรโฆษณาที่มี 
การใชลักษณะความเปนทองถิ่น ดังนั้น งานวิจัยตอไปอาจ 
มุงเนนศึกษาเจาของผลิตภัณฑหรือบริษัทตัวแทนจําหนาย 
ถึงแนวคิด ทัศนคติที่มีตอการใชลักษณะความเปนทองถิ่น 
ในภาพยนตรโฆษณาของสินคาระดับโลก 

5.  ในงานวิจัยครั้งนี้  จากการที่ผูทําวิจัยไดทําการ 
สัมภาษณบุคลากรผูมีประสบการณพบวา นักสรางสรรค 
โฆษณาชาวไทยในปจจุบันนั้นมีความสามารถและไดรับการ 
ยอมรับจากทั่วโลก จนกระทั่งประเทศไทยถือเปนผูนําของ 
วงการการโฆษณาในเอเชีย และเริ่มมีการผลิตโฆษณาที่ใช 
ในระดับภูมิภาคโดยมีประเทศไทยเปนศูนยกลาง ดังนั้น 
นักโฆษณาชาวไทยจึงควรใหความสําคัญกับการคิดในมุมที่ 
กวางข้ึน เพื่อใหงานโฆษณาของไทยมีความเปนสากลมาก 
ขึ้น และสามารถนําไปใชไดทั่วภูมิภาคเอเชียไดอยางมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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