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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง “การวางแผนสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media: OOH) ศึกษากรณี 
บริษัท Maxus” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 

1. เพ่ือปัจจัยในการเลือกสื่อนอกบ้าน Out of Home Media บริษัท Maxus  

2. กระบวนการในการวางแผนใช้สื่อนอกบ้าน Out of Home Media บริษัท Maxus 

 การศึกษาครั้งนี้ ใช้หลักการการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ที่

มุ่งเน้นศึกษา กลยุทธ์การวางแผนสื่อนอกบ้านของ มีเดียเอเจนซี่ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) รูปแบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview ผู้อ านวยการการวาง

แผนการสื่อ นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อที่กี่ยวข้องกับการวางแผนสื่อ Out of Home Media รวม

ทั้งสิ้น 3 ท่านรวมทั้งค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา  

 โดยผลการศึกษาพบว่า 

 ปัจจัยในการเลือกสื่อนอกบ้าน การวางแผนสื่อนอกบ้าน ประเภทป้ายประกาศสิ่งที่

ควรค านึงถึง อาจจะเริ่มด้วย งบประมาณโฆษณาที่ได้รับจากลูกค้า เพราะต้นทุนของป้ายมีค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ ถือว่าป้ายประกาศมีต้นทุนเริ่มต้นที่แพง ประกอบกับการศึกษา

ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายจะเป็นส่วนช่วยที่จะจ ากัดการเลือกใช้สื่อ และจ านวนของสื่อป้ายประกาศ 

กล่าวคือ งบประมาณของลูกค้า และวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการจะช่วยให้การวางแผนเลือกใช้สื่อ
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เป็นไปได้อย่างจริง โดยการวางแผนสื่อนั้นกลุ่มเป้าหมายถือว่าเป็นหัวใจส าคัญที่นักวางแผนต้องเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ ถึงลักษณะทางกายภาพ สถานที่อยู่อาศัย ลักษณะทางจิตวิทยา และที่ส าคัญอย่างยิ่งของ

นักวางแผนคือความสนใจ การเปิดรับ และมีความถี่ในการเปิดรับสื่อ  จากนั้นหน้าที่ของนักวางแผนที่

จะจัดสรรสื่อให้เหมาะสมกับการเปิดรับ และ บริการงบประมาณให้สอดคล้อง และด าเนินไปตาม

เป้าหมายของวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

ในส่วนของกระบวนการในการวางแผนใช้สื่อนอกบ้าน Out of Home Media บริษัท 

Maxus ผลลการศึกษาพบว่า 

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการการวางแผนของนักวางแผนมีกระบวนการในการวางแผน

สื่อ  โดยในแต่ขั้นตอนของการวางเป็นนั้นต้องด าเนินงานปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรอบ

ครอบ ในแต่ละขั้นตอนจึงมีรายละเอียดที่นักวางแผนควรต้องค านึงเพ่ือให้แผนงาน โดยใน 

ขั้นก่อนการวางแผนสื่อ เริ่มต้นจากการรับข้อมูลจากลูกค้าผู้ว่าจ้างในการรับวัตถุประสงค์ 

ความคาดหวังในการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การใช้ป้ายประกาศมักจะมีวัตถุประสงค์ คือ การให้

ความรู้ เกี่ยวกับข่าวสารของสินค้าเป็นหลักหรือการสร้างการรับรู้ให้ เกิดขึ้นระหว่าง 

กลุ่มเป้าหมายกับสินค้าหรือบริการ (Awareness) หรือเพ่ือย้ าเตือนให้จ าได้ (Reminder) 

ต่อมานักวางแผนออกแบบกลยุทธ์เพ่ือสื่อสาร เมื่อรับข้อมูลแล้วจะท าให้มองเห็นภาพของ

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร ในขั้นวางแผนสื่อโฆษณา การก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

วางแผนสื่อ ช่วยให้นักวางแผนก าหนดทิศทางในการสื่อสารในแต่ละแคมเปญ กรณีการ

เลือกสื่อประเภทสื่อป้ายประกาศ การเลือกท าเลป้ายโฆษณา จัดเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

เนื่องจาก เพราะช่วยให้การสื่อสารมีความน่าสนใจ และสามารถสื่อสร้างไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ที่แท้จริง ทั้งนี้ในการวางแผนนักวางแผนจ าเป็นที่จะต้อง การศึกษาข้อบังคับการใช้สื่อ และ

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง นักวางแผนเองจ าเป็นที่จะต้องทราบกฎระเบียบในการใช้สื่อ 

เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนน าไปสู่การบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์การจัด Layout Artwork 

เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนด้วยเงื่อนเวลา การส่ง Artwork นักวางแผนเองจ าเป็นต้องท า

ความเข้าใจกับทุกฝ่ายทั้งลูกค้า เจ้าของป้าย และนักออกแบบ เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน

เป็นไปด้วยความราบรื่นตามข้อตกลงที่สุด และในส่วนสุดท้าย คือ การวัด และประเมินผล 
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เป็นการประเมินผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้การประเมินทางสถิติ

ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงสุด เช่น ส ารวจความพึงพอใจ ส ารวจการรับรู้ ของกลุ่มเป้าหมาย 

หรือการตรวจสอบจากยอดขาย  

โดยสรุปในการนี้การวางแผนของสื่อป้ายประกาศอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างจากการ

วางแผนสื่อในประเภทอ่ืนๆ มากนัก แต่จุดที่แตกต่างและน่าสนใจ คือ ขั้นตอนการการเลือก

พ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่กลุ่มเป้าหมายจะสามารถเห็นป้ายได้อย่างดี อาจจะเป็นพ้ืนที่ที่

ใกล้จุดจ าหน่ายสินค้า บริการ หรือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีจะช่วยให้การใช้ป้าย

ประกาศประสบความส าเร็จในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ตั้งเป้าไว้ได้ ผ ล

การศึกษาในด้านแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการพบว่า มีความตั้งใจที่จะเปิด

รับชมรายการเกมพันหน้าเอ้ืออาทรอยู่ในระดับสูง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า  ความคาดหวังประโยชน์ที่มีต่อ รายการเกม

พันหน้าเอ้ืออาทร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ รายการเกมพันหน้าเอ้ืออาทร 

ขณะที่ พฤติกรรมในการเปิดรับรายการเกมพันหน้าเอ้ืออาทรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

จากการรับชม รายการเกมพันหน้าเอ้ืออาทรเช่นเดียวกันและ ความพึงพอใจจากการรับชม

รายการเกมพันหน้าเอ้ืออาทรมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับรายการเกมพัน

หน้าเอ้ืออาทร 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ  

    สินค้า และบริการที่เพ่ิมขึ้นในทุกๆ วัน ท าให้อุตสาหกรรมโฆษณามีอัตราขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องตามล าดับ การแข่งขันที่สูงขึ้นท าให้เจ้าของสินค้าต่างหาทางการตลาดเพ่ือ
ใช้สร้างความได้เปรียบกระตุ้นยอดขาย สร้างผลก าไร โฆษณาจึงเป็นหนึ่งที่มีอิทธิพลกับ
ลูกค้าเป็นอย่างมาก การออกแบบเนื้อหาให้เป็นที่พึงพอใจ และส่งไปยังช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้า และบริการเป็นเป้าหมายสูงสุดของเจ้าของสินค้า หลายๆ 
ธุรกิจจึงหันมาใช้บริการการวางแผนสื่อ และการให้บริการจัดเตรียมเลือกสื่อเพ่ือใช้ในการ
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สนับสนุนธุรกิจ ดังนั้น นักวางแผนสื่อจึงเข้ามามีบทบาทในเชิงธุรกิจเพ่ือวางแผนสื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค์ในการวางการสื่อสารเพ่ือความส าเร็จของลูกค้าเช่นในปัจจุบัน 

ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้บริโภคมีแนวโน้มเปลี่ยนไปโดยส่วนใหญ่ พบว่า 
ผู้บริโภคใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันอยู่นอกบ้าน จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และอัตราการเติบโต
ของสื่อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้การวางแผนสื่อนอกบ้านมียากมากขึ้น เนื่องด้วยข้อจ ากัดของ
สื่อนอกบ้านหลายประการ นักวางแผนกลยุทธ์จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของ
สื่อเป็นอย่างดี และต้องวิเคราะห์ผู้บริโภค 

แวดวงโฆษณาปัจจุบัน มีกลุ่มเครือข่ายในวงการโฆษณาที่มี อิทธิพลระดับโลกอยู่  3 
เครือข่ายคือ WPP, Publicis และ Omnicom Group ในประเทศไทย  WPP เป็นกลุ่มบริษัทที
มีอิทธิพลกับวงการโฆษณามากท่ีสุดเนื่องจากเอเจนซี  ระดับแนวหน้า ที่ให้บริการทางด้าน 
Marketing Communication Services ในประเทศขนาดใหญ่ ก็ล้วนแต่อยู่ในเครือข่ายของ 
WPP ทั้งสิ้น WPP ได้ซื้อบริษัทเอเจนซี่ดังๆ หลายแห่งเข้ามาไว้ในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น Ogilvy 
& Mather, JWT และ Y&R ฯลฯ ท าให้ WPP เติบโตในอุสาหกรรมโฆษณาอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว ด้าน Media Agency นั้นในประเทศไทย กลุ่ม WPP ก็มีบริษัทที่ท าหน้าที่รับผิดชอบใน
การบริการซื้อสื่อและวางแผนการตลาดแก่ลูกค้ามากมาย อาทิ Mediacom Worldwide 
Bangkok, Media Edge : CIA Thailand, Mindshare Bangkok, Motivator Bangkok, 
Kinetic Bangkok รวมถึง Maxus Bangkok 

Maxus ซึ่งเป็นมีเดียเอเจนซี่ในเครือ กรุ๊ปเอ็ม มีเดียเอเจนซี่ขนาดใหญ่ ระดับโลกจึงมี
ฐานข้อมูลด้านการตลาดที่สามารถช่วยสนับสนุนการวางแผน ทั้งข้อมูลด้านการตลาด มีเดีย 
และการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือการวางแผนสื่อสารแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 
การท างานของ Maxus เป็นลักษณะขยายองค์ความรู้ทั่วไปในส่วนแนวนอน คือ มีลูกค้าที่
หลากหลาย และแนวดิ่ง คือการใช้สื่อที่หลากหลายจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้าน การ
วางแผนการสื่อสารครบวงจร การวางแผนจัดซื้อสื่อ ของ Maxus โดยผลงานการันตีด้วยรางวัล 
Global media network of the year 2 0 1 1 , USA Agency of the Year 2 0 1 1 , The 
world’s fastest - growing media agency 2010 and 2011 และอ่ืนๆ 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 

 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะมุ่งศึกษากระบวนการการสื่อสารกลยุทธ์การสื่อสารของนักการ
ตลาด บริษัท Maxus เพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบกลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารผ่านสื่อ
นอกบ้านให้แก่บริการสินค้า ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยที่ใช้ในการเลือกสื่อนอกบ้าน 

 

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือปัจจัยในการเลือกสื่อนอกบ้าน Out of Home Media บริษัท Maxus  

2. กระบวนการในการวางแผนใช้สื่อนอกบ้าน Out of Home Media บริษัท Maxus 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การวางแผนสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media: OOH) ศึกษา

กรณี บริษัท Maxus“นี้ ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งเน้น

ศึกษา กลยุทธ์การวางแผนสื่อนอกบ้านของ มีเดียเอเจนซี่ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) รูปแบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) เป็นแนวค าถาม 

ที่มีการล าดับถามสามารถยืดหยุ่น เป็นค าถามปลายเปิด เรียงล าดับ รวมทั้งค้นคว้า และ

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary Data Source) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ปัจจัยในการเลือกสื่อนอกบ้าน Out of Home Media บริษัท Maxusผู้ให้สัมภาษณ์มี

แนวคิดสอดคล้องตามแนวปัจจัยในการพิจารณาเลือกสื่อโฆษณา เนื่องจากโดยพ้ืนฐานการ

วางแผนสื่อนั้น จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญ อาทิกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆ

ของนักวางแผนที่พึงให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนภวรรณ คณานุรักษษ์ และกัญช์ อินทร

โกเศศได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท าให้สามารถเห็นความ

แตกต่างของบุคคล”จากการสัมภาษณ์นักวางแผนทุกท่านต่างให้เรื่องกลุ่มเป้าหมายเป็น

เรื่องที่ต้องทราบเบื้องต้นก่อนวางแผนเสมอ เพราะกลุ่มประชากรที่ต่างกันท าให้การ

ตอบสนองกับสื่อมีลักษณะที่แตกต่างกัน สร้างการรับรู้ที่แตกต่างกันเช่นกัน และในส่วนของ
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ลักษณะ และประสิทธิภาพของสินค้านักวางแผนให้ความเห็นว่าถึงแม้จะมีข้อจ ากัดบ้างใน

การใช้สื่อประเภทป้ายประกาศแต่การโฆษณาโดยทั่วไปสินค้า และบริการทุกชนิดก็สามารถ

จะใช้สื่อประเภทนี้ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับการออกแบบข้อความ ซึ่งสอดคล้องกันสกนธ์ ภู่งามดี

ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ”สื่อโฆษณายังถือว่าเป็นศิลปะประยุกต์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจ

การค้า โดยอาศัยช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่าผู้ผลิตกับผู้บริโภค” อัตราค่า

โฆษณาและต้นทุน การลงทุนในสื่อประเภทป้านนักวางแผนกล่าวว่าเป็นการลงทุนสูงแต่มี

ความคุ้มทุนมากเช่นเดียวกันเพราะมีระยะเวลาและความถี่ของสื่อสูง  โดยรวมจึงกล่าวได้ว่า

การวางแผนของนักวางแผนสื่อจากการสัมภาษณ์พบว่ามีแนวทางที่ความสอดคล้องกับ

แนวคิดปัจจัยในการพิจารณาเลือกสื่อโฆษณา 

กระบวนการในการวางแผนใช้สื่อนอกบ้าน Out of Home Media บริษัท Maxusในการนี้

การวางงแผนของสื่อป้ายประกาศอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างจากการวางแผนสื่อใน

ประเภทอ่ืนๆ มากนัก ดังที่ สกนธ์ ภู่งามดี ที่ได้ระบุเกี่ยวกับกระบวนการการวางแผนสื่อ

โฆษณาว่า “ก่อนการวางแผนสื่อโฆษณา ผู้วางแผนต้องเริ่มจากการรับข้อมูลทั้งหมด

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าหรือบริษัทผู้ว่าจ้างเป็นผู้ให้ข้อมูล การหาข้อมูลอย่างลึกซ่ึง

เกี่ยวกับองค์ประกอบทุกด้านของการสร้างสรรค์งานโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา

เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการศึกษาหาข้อเท็จจริงจะเป็นวัตถุดิบส าคัญต่อการท างาน

ที่มีทิศทางซึ่งถูกต้อง” ที่แตกต่างและน่าสนใจ คือ การเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่

กลุ่มเป้าหมายจะสามารถเห็นป้ายได้อย่างดี อาจจะเป็นพ้ืนที่ที่ใกล้จุดจ าหน่ายสินค้า 

บริการ หรือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

1.ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลยุทธ์การวางแผนสื่อนอกบ้าน (Out of Home 
Media: OOH) ศึกษากรณี บริษัท Maxus ซึ่งเป็นมุมมองของนักวางแผนการสื่อสาร ใน

การเลือกสื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นแง่มุมแง่มุมหนึ่งของการ
วางแผนทั้งกระบวนการการวางแผนสื่อ ดังนั้นผู้ที่ต้องการศึกษาในอนาคต สามารถ
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ศึกษาในส่วนของผู้รับสารเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อป้ายประกาศ เพ่ือให้การศึกษา สื่อ
ป้ายประกาศมีแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัทออกแบบชิ้นงานโฆษณา ครีเอ
เทฟ เพื่อจะได้เห็นแง่มุมการมองการวางแผนสื่อป้ายประกาศในอีกมุมมองเพื่อให้เห็น

ภาพกระบวนการการวางแผนอย่างเป็นระบบในภาพรวมที่กว้างขึ้น 
3. ควรศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยการวางแผนการสื่อ

โฆษณา การท าแผนสื่อในอนาคต เพ่ือประโยชน์ในการคิดแผนงานต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ 

  รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งของ
รองศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร  อาจารย์ที่ปรึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล ที่
สละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ค าปรึกษา ทั้งยังกรุณาตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง จนท า
ให้รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ อีกทั้งยังกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช ประธานกรรมการรายงานโครงการเฉพาะบุคคล และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ พยุรี ชาญณรงค์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท า
โครงการเฉพาะบุคคลในครั้งนี้ 
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ประจ าคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนทุกท่าน ที่ได้
ถ่ายทอดความรู้ จนสามารถน าไปใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์ และขอบคุณเจ้าหน้าที่
โครงการบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่อ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี 
เหนือสิ่งอ่ืนใด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวศิลปาจารย์ ที่เป็นส่วนส าคัญ
ในการผลักดัน ให้ก าลังใจและสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด รวมถึงขอบขอบคุณ
บริษัท Maxus ที่สละเวลาให้ข้อมูลอันมีประโยชน์ต่อการศึกษารายงานโครงการเฉพาะ
บุคคล และสุดท้ายนี้ ขอบคุณ คุณนวากาญจน์ นวานุช ที่เป็นเป็นแรงบันดานใจ และ
สนับสนุนข้าพเจ้าประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 
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