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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเร่ือง โครงสร้างองค์กรและการดําเนินงานของบริษัทตัวแทนการโฆษณาดิจิทัลในประเทศไทย 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบโครงสร้างและการดําเนินงานของบริษัทตวัแทนการโฆษณาดิจิทลัในประเทศไทย โดยการ
สมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ปฏิบติังาน จํานวนรวม 5 คน จากบริษัทตวัแทนการโฆษณาดิจิทลั จํานวน 2 บริษัท  
และบริษัทตวัแทนการโฆษณาแบบครบวงจร ท่ีมีการให้บริการหน่วยงานดิจิทลั จํานวน 1 บริษัท  
 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทตวัแทนการโฆษณาดิจิทลั เกิดจากพฒันาการของสื่อดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
พฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทตวัแทนการโฆษณาจึงต้องปรับเปล่ียนองค์กรเพ่ือให้บริการครอบคลมุทัง้ส่ือออนไลน์และส่ือ
ออฟไลน์ โดยบริษัท Trends Digital Agency ซึง่เป็นบริษัทตวัแทนการโฆษณาของคนไทย และบริษัท Isobar (ประเทศ
ไทย) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทตวัแทนการโฆษณาเครือข่ายจากต่างประเทศ ทัง้สองบริษัทมีโครงสร้างองค์กรท่ีมีหน่วยงานหลกั
เพียงหน่วยงานเดียว ทํางานร่วมกบับริษัทตวัแทนการสื่อสารทางการตลาดอ่ืน ๆ โดยการกระจายงานให้กบับริษัทตวัแทน
อ่ืน ๆ (The consortium with dominant agency) รวมถึงขัน้ตอนการดําเนินงานด้านส่ือสารการตลาดไม่แตกต่างจาก
บริษัทตวัแทนการโฆษณาแบบครบวงจร ท่ีมีการเปิดแผนกดิจิทลัเพ่ือให้บริการทัง้ส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ในลกัษณะ
เดียวกนั   
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Abstract

 This research focus on organizational structures and operations of digital advertising 
agencies in Thailand. Interviews were conducted with executives and practitioners from two 
digital advertising agencies and one full service advertising agency with digital department.  
 Results show digital advertising agencies were reinvented  from the fact that 
consumer behavior has changed in digital age to achieve brand building via online media and 
offline media. Both Trends Digital Agency and Isobar (Thailand) are the consortium with 
dominant agency. Organizational structure and operation between digital advertising agency 
and full service advertising agency with digital department are not different. 

Keywords: digital agency, organizational structure, operation 

1Lecturer,Communication Arts Program, Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University 
E-mail: dusadee.ni@ssru.ac.th 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

SSRU Journal of Management Science

คณะวิทยาการจัดการ72



Organizational structures and operations of digital 
advertising agencies in Thailand 

                      Dusadee  Nildum1

Abstract

 This research focus on organizational structures and operations of digital advertising 
agencies in Thailand. Interviews were conducted with executives and practitioners from two 
digital advertising agencies and one full service advertising agency with digital department.  
 Results show digital advertising agencies were reinvented  from the fact that 
consumer behavior has changed in digital age to achieve brand building via online media and 
offline media. Both Trends Digital Agency and Isobar (Thailand) are the consortium with 
dominant agency. Organizational structure and operation between digital advertising agency 
and full service advertising agency with digital department are not different. 

Keywords: digital agency, organizational structure, operation 

1Lecturer,Communication Arts Program, Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University 
E-mail: dusadee.ni@ssru.ac.th 

SSRU Journal of Management Science
Vol.5 No.1 January - June 2018

SSRU Journal of Management Science

คณะวิทยาการจัดการ 73


