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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาช่อง Mono29” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของสื่อทีวีดิจิทัลปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้วางแผนสื่อโฆษณาและผู้ซื้อสื่อโฆษณา  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาช่อง Mono29 และความพึงพอใจของผู้วางแผนสื่อโฆษณา 
และผู้ซื้อสื่อโฆษณาที่มีต่อช่อง Mono29  
 จากการเปลี่ยนผ่านระบบแอนะล็อก สู่ระบบดิจิทัลทีวี ส่งผลกระทบต่อการท างานของผู้ที่มีหน้าที่
วางแผนสื่อโฆษณาและผู้ซื้อสื่อโฆษณาค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้ซื้อสื่อมีตัวเลือกในการซื้อสื่อโฆษณาเพ่ิม
มากขึ้น ท าให้ผู้ซื้อสื่อต้องตระหนักมากขึ้นในการคัดเลือกเนื้อหารายการของแต่ละช่องให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งในด้านการท างานของเอเจนซี่นั้น การที่มีช่อง
ดิจิตอลเพ่ิมข้ึนมามากถึง 24 ช่อง ท าให้ผู้วางแผนสื่อ และผู้ซื้อสื่อมีอ านาจในการต่อรองมากขึ้น ทั้งในเรื่อง
ของราคา รวมไปถึงข้อเสนอต่างๆที่ทางช่องจะน าเสนอ เนื่องจากในอดีตระบบแอนะล็อกนั้นมีแค่ 4 ช่อง 
จึงท าให้มีเรื่องของพ้ืนที่โฆษณาอย่างจ ากัด เพราะมีพ้ืนที่โฆษณาไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยัง
มีในเรื่องของการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการวางสื่อโฆษณา ระหว่างช่องแอนะล็อกกับทีวีดิจิทัล 
ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณในการวางสื่อนั้น ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าอีกด้วย ส่วน
ข้อจ ากัดการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้แข่งขันรายใหม่นั้น คือ นโยบายของรัฐบาลที่ทาง กสทช. ได้มีการให้
ได้มีการออกกฎ Must Carry ที่ให้ประชาชนสามารถรับชมช่องทีวีดิจิทัลผ่านทางจานดาวเทียมได้ ท าให้
เกิดการถ่ายเท และขยายฐานจ านวนผู้รับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อก มาสู่ระบบทีวีดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น 
น ามาซึ่งการแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน  เมื่อช่องมีจ านวนมากขึ้น คอนเทนต์
หลากหลายขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการรับชมของผู้ชมเปลี่ยนไป กล่าวคือผู้ชมมีทางเลือกในการรับชมเพ่ิม
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มากขึ้น อีกท้ังเนื้อหารายการในแต่ละช่องก็แตกต่างกันออกไป เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของกลุ่มผู้ชม ส่งผลให้แต่ละช่องนั้นต้องพัฒนา และปรับปรุงเนื้อหารายการให้มีความน่าสนใจ เพ่ือดึงกลุ่ม
ผู้ชมให้ได้มากที่สุด 
  ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาช่อง Mono29 นั้น ผู้ศึกษาสามารถ
จ าแนกออกได้เป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการเติบโตของลูกค้า ซึ่งหมายถึงการขยายกิจการ การซื้อต่อ
กิจการ หรือการควบรวมกิจการ เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกค้าทางการตลาด  อีกทั้งยังเป็นการขยายฐาน
ธุรกิจออกไป เพ่ือเป็นการเพ่ิมกลุ่มลูกค้าให้มีจ านวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเติบโตของลูกค้านั้น เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่น ามาใช้ในกระบวนการคิดและการจัดการด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการท าการตลาด และการด าเนินธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส าหรับปัจจัยด้านการต่อรองการซื้อสื่อ ที่เป็นผลมาจาก
การขยายตัวของธุรกิจในระดับกว้างนั้น พบว่าช่องมีการซื้อสื่อไว้ในความครอบครองเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้เจ้าของสื่อมีอ านาจในการต่อรองขายสื่อที่ตนเองมีอยู่ในลักษณะของการขายแบบเหมารวม ทั้งนี้
ถ้ามองในแง่ของธุรกิจ ถือว่าเป็นผลดีกับทุกฝ่าย เพราะการขายสื่อแบบเหมารวมนั้น เป็นการขายสื่อใน
จ านวนมากให้แก่ผู้ซื้อ ท าให้ผู้ซื้อได้ราคาสื่อที่ถูกกว่าราคาปกติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาถึงรายละเอียดของ
สื่อที่น ามาขายแบบเหมารวมด้วย ว่ามีความคุ้มค่ากับจ านวนเงินที่เสียไปหรือไม่ เนื่องจากการซื้อสื่อแบบ
เหมารวมอาจไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ซึ่งในบางกรณีการซื้อแบบแยกแต่ละ
ประเภทสื่ออาจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นจ ากว่า เป็นต้น และส าหรับปัจจัยด้านการเป็นที่ปรึกษา
ทางด้านการสื่อสาร พบว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในด้านการเสพสื่อใน
ช่องทางต่างๆ ได้ส่งผลให้ผู้วางแผนและผู้ซื้อสื่อต้องมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ เพ่ือ
น าเสนอกลุ่มลูกค้าตลอดเวลา อีกท้ังยังต้องศึกษากลยุทธ์ในการวางแผนสื่อ รวมไปถึงการศึกษาคอนเทนต์
จากสื่อต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
  ทั้งนี้ด้านความพึงพอใจของผู้วางแผนสื่อโฆษณา และผู้ซื้อสื่อโฆษณาที่มีต่อช่อง 
Mono29 นั้น สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือคอนเทนต์ของช่องที่
เป็นซีรี่ส์ และภาพยนตร์ท าให้ช่อง Mono29 มีจุดยืนที่แตกต่างจากช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมด นับว่าเป็น
ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจให้ผู้บริโภคอีกด้วย อีกทั้งในส่วนของการคัดเลือกซีรี่ส์ และภาพยนตร์นั้นเป็นเรื่อง
ที่รู้จัก และได้รับความนิยมจากผู้รับชม ท าให้เรตติ้งช่องดีขึ้นเรื่อยๆ  ปัจจัยด้านอัตราค่าโฆษณา พบว่ามี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับเรตติ้ง ประกอบกับการให้มูลค่าเพ่ิมของสินค้า จึงท าให้ช่อง Mono29 
เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจล าดับต้นๆของผู้วางสื่อ และผู้ซื้อสื่อโฆษณา สุดท้ายปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
ที่ทางช่องมีการจัดท าโปรโมชั่นส่งเสริมการขายโฆษณาในรูปแบบต่างๆให้กับทางลูกค้า รวมไปถึงการท า
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การประชาสัมพันธ์ช่องผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อบิลบอร์ดอีก
ด้วย 
 
 

Abstract 
 

The purpose of research, "Factors That Affect Media Buying Decision of Mono29 
Channel" is to study the dynamics of today's digital TV media affecting media planners 
and media buyers’ decisions. Secondly, the factors that influence media selection of 
Mono29 channel. Finally is the satisfaction of the media planner and media buyers through 
Mono29 channel. 

The converting of television from Analog to Digital TV significantly affects the 
working of media planners and media buyers. TV Channel has been increasing for media 
buying selection. Therefore, media buyers have to consider more on TV contents of each 
channel to answer target group the most. In media agency industry, 24-channel increasing 
of digital TV authorizes media planners and media buyers in negotiation of prices and 
benefits on each channel proposal. In the past, there were only four channels in analog 
TV system which limited the advertising capacity since there were not that various slots 
for those high demands. Moreover, there was the issue of budget allocation in media 
planning between analog and digital TVs. The criteria to allocate the budget depend on 
the client brief also. Afterwards, the restriction of new competitors in this industry is the 
government policy ‘Must Carry’ issued by NBTC. Consumers can watch digital TV channels 
via satellite which expands the number of television viewers from an analog system to 
digital TV system. This change has brought the intense competition in the TV media 
industry. More channels and more content variety affect the consumer behavior. 
Consumers have more various choices. The contents of each program are assorted in order 
to serve different demands of viewers. To attract them, each channel has to keep 
developing the content of program to be more interesting all the time. 
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The factors that influence the media buying of Mono29 can be classified into three 
factors: Customer growth – expanding a Business, taking over and the merger to expand 
target group and business itself. The customer growth is the factor that can be well-applied 
for marketing management and the dynamics of business. The customer growth brings the 
negotiating competence in this industry. The business expanding has increased possession 
of media channels. Consequently, the media owners have more negotiating power, in case 
of Package Deal. However, this equally benefits to both sides in business perspective. 
Package deal is to offer a bunch of benefits to buyers. Buyers can deal more reasonable 
price. On the other hand, media buyers have to consider more on offered packages 
whether they are worthwhile or not. The package deals are not always right to the target. 
Then, separately benefits selection is sometimes better. Lastly is being the media 
consultant. The rapid change of media consuming behavior causes media planners and 
buyers to be more enthusiastic in finding updated information to present the client all 
the time. Plus, they have to keep learning the media strategy and the contents from all 
media types in order to catch up the variation of consumer behavior nowadays. 

Finally is the satisfaction of media planners and media buyers through MONO29. It 
can be divided into 3 factors: product which is the channel contents – series and movies. 
They make MONO29 outstanding from the others. This is such a newly interesting option 
for audience. The selection of series and movies is productive since they are all famous 
causing the population increasing as well as the growing TV rating. However, the advertising 
rate is also influenced by high TV rating which is rational for the client. The added value, 
attractive promotion and public relations via various media channels e.g. radio, online 
media and billboards also cause MONO29 to be top-of-mind for media planners and 
media buyers. 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การเปลี่ยนแปลงจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบทีวีดิจิทัล ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการซื้อ
สื่อ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญต่อผู้ซื้อสื่อโทรทัศน์อย่างมาก และยังส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อเจ้าของสื่อ 
(Supplier)  ในเรื่องของการแข่งขันทางด้านเรตติ้งของช่อง รวมไปถึงการผลิตคอนเทนต์รายการโทรทัศน์
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีเฉพาะกลุ่ม ประกอบกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์บางรายที่เคย
ผลิตรายการให้กับ 4 ช่องหลักท าการประมูลช่องเป็นของตัวเอง ท าให้เกิดการดึงคอนเทนต์ที่เคย
ออกอากาศในช่องอนาล็อกเดิมกลับมาออกอากาศในช่องของตนเอง ส่งผลให้ช่องทีวีดิจิทัลใหม่แต่ละช่อง
นั้นเกิดการตื่นตัวที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของช่อง รวมถึงวิธีการใน
การรับชมว่าสามารถรับชมได้ด้วยวิธีการใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตโฆษณา หรือ ป้ายบิลบอร์ด 
(Billboard) เพ่ือประชาสัมพันธ์รายการและช่องของตนให้เข้าถึงผู้ชมมากที่สุด  ท าให้เกิดการแข่งขันสูง 
ด้วยสาเหตุและปัญหาของการรับชมนั้น ส่งผลต่อธุรกิจการซื้อขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งน าไปสู่การ
แข่งขันท่ีมากขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องของอัตราค่าโฆษณาและเรตติ้งที่ถูกแบ่งสัดส่วน
มาจากช่องหลักเดิมที่เป็นแอนะล็อก ซึ่งจากเดิมทีมีการซื้อขายเพียง 6 ช่อง ประกอบไปด้วย ช่อง 3 , 5 , 
7 ,9 ,11 และไทยพีบีเอส  ท าให้มีผลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาเนื่องจากมีตัวเลือกท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิด
การแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าโฆษณาของช่องทีวีดิจิทัลนั้นเกิดข้อจ ากัดในการปรับราคาซึ่งผันผวนไป
ตามเรตติ้งช่อง  ท าให้ทุกช่องต้องพยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุงช่องของตนให้มีเรตติ้งหรือ จ านวนผู้ชม
ให้มากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นการปรับผังรายการให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมในการเปิดรับชม
โทรทัศน์ในยุคทีวิดิจิทัล การผลิตรายการใหม่ การเปลี่ยนเวลาออกอากาศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ช่อง
ตามสื่อต่างๆ เพ่ือให้ช่องเป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมติดอันดับ TOP 5  จาก  24 ช่อง  เพราะเกณฑ์
การวัดผล หรือที่เรียกกันว่าเรตติ้งนั้น มีผลท าให้ช่องด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เพราะการเลือกซื้อสื่อโฆษณา
ของบริษัทโฆษณา ใช้เกณฑ์การวัดผลจากเรตติ้งเป็นส าคัญ และการที่จะท าให้สถานีมีเรตติ้งที่บริษัท
โฆษณายอมรับได้นั้น ทางช่องเองจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการวางผังรายการ หรือสร้างความแตกต่างท าให้
ผู้บริโภคสนใจและจดจ าช่องได้ และเมื่อช่องมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นผู้ซื้อสื่อเองจ าเป็นจะต้องศึกษาว่าแต่ละ
ช่องนั้นมีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าโดยรวมขององค์การมากน้อยแค่ไหนและต้องค านึงถึงการแข่งขันที่
เปลี่ยนไป โดยผู้ซื้อสื่อมีอ านาจในการต่อรองเพ่ิมมากข้ึน คือยิ่งซื้อสื่อจ านวนมาก ทางบริษัทโฆษณาก็จะได้
ราคาที่ถูกลงกว่าปกติ หรือท าให้ได้ส่วนลดเพ่ิมมากขึ้น   ฉะนั้นผู้ที่สามารถวางแผนสื่อได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดกับเม็ดเงินที่ใช้ลงสื่อโฆษณา   และได้ราคาที่เหมาะสมจะเป็น
ทางเลือกอันดับต้นๆของลูกค้า 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสื่อทีวีดิจิทัลในปัจจุบันที่มีผลต่อผู้วางแผนสื่อ 
โฆษณาและผู้ซื้อสื่อโฆษณา 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาช่อง Mono29 
3. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้วางแผนสื่อโฆษณา และผู้ซื้อสื่อโฆษณาที่มีต่อช่อง Mono29 

 
วิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาช่อง Mono29” ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธี
ศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยแบบวัฒนธรรมพรรณนา โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้วางแผนสื่อโฆษณา (Media Planner) รวมไปถึงผู้ซื้อสื่อ
โฆษณา (Media Buyer) และจดบันทึกจากการสังเกตการณ์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยได้ข้อมูลประกอบการท าวิจัยมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 

1. แหล่งข้อมูลบุคคล 

2. แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ข้อสรุปที่ 1  การเปลี่ยนแปลงของสื่อทีวีดิจิทัลในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้วางแผนสื่อโฆษณา
และผู้ซ้ือสื่อโฆษณา 
  
 การเปลี่ยนแปลงของสื่อทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน  ที่ส่งผลกระทบต่อผู้วางแผนสื่อโฆษณาและผู้ซื้อสื่อ
โฆษณา สามารถแบ่งได้เป็น 4 ข้อ คือ อ านาจการต่อรองจากผู้ขายสินค้า อ านาจการต่อรองจากผู้ซื้อสินค้า 
ข้อจ ากัดการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้แข่งขันรายใหม่ และการแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึ่งในอดีตระบบโทรทัศน์ช่องแอนะล็อกมีจ านวน 4 ช่องเท่านั้น ท าให้พ้ืนที่ในการลงโฆษณานั้นมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่งผลให้ผู้ขายโฆษณาหรือเจ้าของสื่อ เป็นฝ่ายได้เปรียบผู้ซื้อ
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หรือบริษัทโฆษณา มีอ านาจในการปรับขึ้นราคาโฆษณาและการต่อรองเรื่องโควตากับบริษัทโฆษณา  
โดยเฉพาะช่วงเวลาไพร์มไทม์ของแต่ละช่อง ที่มีการปรับอัตราค่าโฆษณาขึ้นทุกปี แต่พอระบบทีวีดิจิทัลเข้า
มา ด้วยจ านวนช่องเพ่ิมมากขึ้นถึง 24 ช่อง ได้สร้างผลกระทบต่ออ านาจการต่อรองจากผู้ซื้อสินค้า   ทั้งใน
เรื่องของการจัดสรรงบประมาณในการวางสื่อ โดยในช่วงแรกนั้น ผู้วางสื่อมีสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ
ไปกับช่องแอนะล็อกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมของ
ทีวีดิจิทัล อีกทั้งจ านวนผู้รับชมยังไม่มีจ านวนมากเท่าช่องแอนะล็อก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปริ มาณใน
การซื้อสื่อของบริษัท โดยมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันว่า การซื้อสื่อในปริมาณที่มาก ส่งผลดีกับทุกฝ่าย 
ทั้งเจ้าของสื่อท่ีได้ขายสื่อออกไปครั้งละมากๆ ลดความเสี่ยงในการขาดทุน หรือทางด้านของบริษัทโฆษณา
ที่เมื่อมีการซื้อโฆษณาในปริมาณที่มากนั้น จะได้ราคาที่ถูกกว่าตลาด และอ านาจในการต่อรองการซื้อสื่อที่
เพ่ิมขึ้น ส่วนข้อจ ากัดของการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้แข่งขันรายใหม่นั้น คือ การที่ทาง กสทช. ได้มีการ
ออกกฎ Must Carry ให้ประชาชนสามารถรับชมช่องทีวีดิจิทัลผ่านทางจานดาวเทียมได้ ซึ่งส่วนนี้เองเป็น
การถ่ายเท และขยายฐานจ านวนผู้รับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อก มาสู่ระบบทีวีดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน อีก
ทั้งยังมีการแจกคูปองรับกล่องสัญญาณทีวีดิจิทัลให้ทุกครอบครัว ประกอบกับการประชาสัมพันธ์การ
รับชมระบบทีวีดิจิทัล ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจในการรับชมเพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลให้มีจ านวน
ผู้รับชมทีวีดิจิทัลเพิ่มมากข้ึนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ เรื่องของจ านวนช่องที่เพ่ิมข้ึนของการ
แข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนั้น จ านวนช่องที่เพ่ิมมากขึ้น กลายเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับ
ผู้รับชมที่เบื่อช่องแอนะล็อกเดิมๆ  ผู้รับชมสามารถเลือกรับชมเฉพาะรายการที่ตัวเองให้ความสนใจได้
เท่านั้น ส่งผลให้กลุ่มผู้ชมเกิดการกระจายตัวมากขึ้น การวางสื่อก็ท าได้ยากมากขึ้น เพราะผู้วางสื่อต้องมี
การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมของกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกช่องในการลงสินค้าให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยผู้วางสื่อและผู้ซื้อสื่อนั้นต้องมีการปรับตัวด้านการซื้อสื่อโฆษณาของบริษัท
โฆษณา คือคอนเทนต์ที่เพ่ิมขึ้นมาเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้วางแผนสื่อ และผู้ซื้อสื่อต้องปรับพฤติกรรมใน
การเปิดรับข่าวสารจากช่องต่างๆ เพ่ือให้ทันพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ชม ท าให้ตัวผู้วางแผนสื่อและผู้ซื้อ
สื่อนั้นต้องมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข่าวสารใหม่ๆ เพ่ือมาน าเสนอลูกค้า และเป็นแนวทางในการ
วางแผนสื่อโฆษณาในอนาคต   
ข้อสรุปที่ 2  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาช่อง Mono29 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาช่อง Mono29 ได้เป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ การเติบโตของลูกค้า 
การต่อรองการซื้อสื่อ และการเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ซึ่งในแง่ของการท างาน ต้องเล็งเห็นถึง
วัตถุประสงค์ของการเติบโตของบริษัทก่อนว่าแต่ละบริษัทมีหน้าที่อะไรบ้างไม่ให้มีความทับซ้อนหน้าที่กัน 
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ซึ่งถ้าเราทราบถึงความต้องการที่ชัดเจนของลูกค้า จึงจะท าให้ท างานได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาของลูกค้าเป็นหลัก ระบบการท างานแบบมีบริษัทแม่มีมานานมากแล้ว หลักๆบริษัทโฆษณาจะ
ประสานงานกับสาขาของบริษัทในประเทศนั้นมากกว่า  ซึ่งมีกระบวนการท างานค่อนข้างมาก  แต่ก็มีบ้าง
บางครั้งที่ทางบริษัทแม่ของทั้งสองบริษัทจะประสานงานกันเอง แต่ทั้งนี้ทางเอเจนซี่เองก็ต้องให้ข้อมูล
ตามที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ  โดยในการเติบโตของลูกค้านั้น จะส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ามีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม เนื่องจากมีการขยายกิจการ การออกสินค้าใหม่ ซึ่งหาก
ทางเอเจนซี่ท างานกับบริษัทแม่ได้ดี ก็ถือว่าเป็นโอกาสมากขึ้นที่บริษัทในเครือจะให้ความสนใจในการ
ท างานร่วมกัน  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ให้ทางช่องมีเม็ดเงินโฆษณาไหลเข้ามามากขึ้น โดยเกณฑ์
การเลือกช่อง มักเลือกตามประเภทของสื่อ อย่างเช่นถ้าจะลงสื่อโทรทัศน์ที่ เป็นประเภทภาพยนตร์ ก็ต้อง
เลือกช่อง Mono29 เป็นหลัก เพราะเป็นช่องที่มีเรตติ้งสูงสุดในช่องประเภทนี้ ส่วนในด้านการต่อรองสื่อ
นั้น เป็นผลมาจากธุรกิจที่เติบโตขึ้นของลูกค้า ที่ท าให้มีการขยายตัวด้านธุรกิจ เจ้าของสื่อมีการซื้อสื่อเก็บ
ไว้ในครอบครองมากขึ้น จึงท าให้มีอ านาจในการต่อรองกับผู้ซื้อสื่อในรูปแบบของการซื้อสื่อแบบเหมารวม 
ซึ่งการซื้อสื่อแบบเหมารวมนั้น ต้องพิจารณาจากความครอบคลุมของทางโมโนเป็นหลัก ว่าเป็นเจ้าของสื่อ
ครบทุกแพลตฟอร์มตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งการซื้อสื่อแบบเหมารวมนั้นจะท าให้ผู้ซื้อสื่อได้ราคาที่ถูกลง 
โดยไม่ควรจะก าหนดว่าจะต้องใช้สื่อประเภทใดที่สัดส่วนเท่าไหร่ แต่ควรพิจารณาจากยอดซื้อสื่อโฆษณา
รวมทั้งปีมากกว่า โดยทางบริษัทโฆษณานั้นอยากให้ทางโมโนเป็นผู้ก าหนดยอดการซื้อโดยรวม เพ่ือแลก
กับส่วนลดพิเศษที่มากกว่าตลาดโดยรวม  ส่วนในด้านการเป็นที่ปรึกษาท่งด้านการซื้อสื่ อนั้น จากเดิมที่
บทบาทหน้าที่ของผู้วางแผนสื่อ และผู้ซื้อสื่อโฆษณานั้นเป็นเพียงแค่ผู้ที่ท าหน้าที่วางแผนและซื้อสื่อเพียง
อย่างเดียว แต่ในปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของทั้งสองต าแหน่งนั้น เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ผู้ที่มีหน้าที่วางแผน
สื่อโฆษณานั้นต้องท าหน้าที่น าเสนอข้อมูลใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญมากในการเลือกสิ่ง
ที่ดี และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า ท าให้ต้องมีความรู้รอบด้าน  ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการ
วางแผนโฆษณา หน้าที่ของผู้ที่วางสื่อที่ต้องมีหน้าที่คอยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า  อีกทั้งยังต้องค านึงถึง
คอนเทนต์ของรายการที่จะลงสื่อโฆษณาว่ามีความสอดคล้องกับตัวสินค้าที่จะลงหรือไม่ และพิจารณาถึง
ข้อมูลคู่แข่งประกอบ เพ่ือให้เท่าทันความเคลื่อนไหวของคู่แข่งในตลาด  ซึ่งนอกจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
แล้ว ทั้งผู้ซื้อและผู้วางแผนสื่อมีหน้าที่เสาะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเพ่ือน าเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้ลูกค้าอยู่
เสมอ เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
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ข้อสรุปที่  3  ความพึงพอใจของผู้วางแผนสื่อโฆษณา และผู้ซ้ือสื่อโฆษณาที่มีต่อช่อง Mono29 
 
 ความพึงพอใจของผู้วางแผนสื่อโฆษณา และผู้ซื้อสื่อโฆษณาที่มีต่อช่อง Mono29 นั้นจะพิจารณา
การเลือกซื้อช่อง ประกอบไปด้วย ซึ่งจะพิจารณาจากเรตติ้งของช่องเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางช่องเองก็
มีเรตติ้งอยู่ในล าดับต้นๆ นั่นหมายความว่าเป็นข่องที่ได้รับความนิยมจากผู้รับชม ซึ่งถ้าเทียบจากจ านวน
ช่องที่เป็นประเภทซีรี่ส์ และภาพยนตร์แล้วนั้น ช่อง Mono29 ถือได้ว่ามีเรตติ้งเป็นล าดับแรกของช่อง
ประเภทนี้  นอกจากนี้ช่อง Mono29 ยังสามารถท าเรตติ้งได้ดี เมื่อแยกเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ชาย และกลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ในเรื่องของคอนเทนต์นั้น ทางช่องMono29 มีความ
ชัดเจนแตกต่างออกไปจากทีวีดิจิทัลทั้งหมด ด้วยการวางผังรายการและคอนเทนต์ที่แตกต่าง ไม่เหมือน
ใคร โดยการวางจุดยืนของช่อง“แบบบลูโอเชี่ยน เลือกทางเดินแบบที่จะไม่ชนกับใคร” คือเป็นช่องที่มีคอน
เทนต์ซี่รี่ส์ และภาพยนตร์ที่น าเข้าจากต่างๆประเทศเป็นหลักท าให้ช่อง Mono29 นั้นสามารถเพ่ิมสัดส่วน
จ านวนผู้รับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคอนเทนต์ของช่องที่เป็นซีรี่ส์และภาพยนตร์น าเข้าจากต่างประเทศ  
ท าให้ช่องMono29 เป็นช่องที่มีฐานผู้รับชมกว้าง เนื่องจากคอนเทนต์ของช่องที่สามารถรับชมได้ทุกช่วง
อายุท าให้กลุ่มผู้รับชมของช่องค่อนข้างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้สามารถลงโฆษณาได้หลากหลาย
ตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ทั้งนี้ทางช่องเองก็ต้องมีการพัฒนาคอนเทนต์ ของช่องให้มี
ความแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึนด้วย ส่วนในเรื่องราคานั้น ในการเลือกซ้ือสื่อโฆษณาของช่อง Mono29 นั้น ผู้ซื้อ
สามารถต่อรองราคาอัตราค่าโฆษณาได้ รวมไปถึงการพิจารณาราคา CPRP หรือราคาเสนอขายเป็นหลัก 
ประกอบกับการให้มูลค่าเพ่ิมกับสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการส่งเสริมการขายที่ทางช่องเองมี
การจัดท าโปรโมชั่นส่งเสริมการขายโฆษณาในรูปแบบต่างๆให้กับทางลูกค้า รวมไปถึงการท าการ
ประชาสัมพันธ์ช่องผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อบิลบอร์ดอีกด้วย 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 1. จากสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวี  มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น และเป็นสิ่ง
ที่คาดการณ์ได้ยาก   ทั้งนี้บริษัทผู้ซื้อสื่อโฆษณาควรมีการปรับตัว เตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะ
บุคลากร   และปัจจัยด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานในยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว   
 2.  ส าหรับปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อสื่อโฆษณาพบว่า ผู้ซื้อสื่อมีปัจจัยในการเลือกซื้อโดย
พิจารณาจากความต้องการของลูกค้า เจ้าของสินค้าเป็นหลัก ทั้งนี้พบว่าช่อง Mono  29  เป็นช่องที่มีจุด
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แข็งแรงชัดเจนในการน าเสนอภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งคอนเทนต์ดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างดี 
และมีฐานผู้ชมระดับกว้างท าให้ ช่อง Mono  29  มีเรตติ้งสูง และเป็นช่องที่ผู้ซื้อสื่อโฆษณาให้ความสนใจ
ในการเลือกลงโฆษณาเป็นอันดับแรกๆ  โดยผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าทางผู้ซื้อสื่อโฆษณาควรให้ความส าคัญกับ
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของลูกค้าและสินค้า มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาควบคู่ไปกับการวัดผล
ด้านตัวเลขจากระบบเรตติ้งด้วย   
 3.  ส าหรับความพึงพอใจของผู้วางแผนสื่อโฆษณา และผู้ซื้อสื่อโฆษณาที่มีต่อช่อง Mono29พบว่า  
กลุ่มซื้อโฆษณามีความพึงพอใจทางด้านเรตติ้งของช่อง Mono  29 พอสมควร   ทั้งนี้ผู้ศึกษามองว่า ช่อง 
Mono 29  ควรยืดหยุ่นการขายเวลาโฆษณาให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากทางช่อง Mono 29 มีการน าเสนอ
ภาพยนตร์ที่ซื้อมาจากต่างประเทศ ไม่สามารถโฆษณาแฝงลงในคอนเทนต์ดังกล่าวได้  โดยวิธีการดังกล่าว
อาจเพิ่มยอดการขายโฆษณาของช่อง Mono 29 ได้ในอนาคต รวมไปถึงการจัดท าโปรโมชั่นต่างๆของทาง
ช่อง เพื่อสร้างแรงดึงดูดใจในการซื้อสื่อให้กับทางบริษัทโฆษณา 
 
 

 กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระเรื่อง  “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสื่อโฆษณาช่อง Mono29”  นั้น จะส าเร็จ
ลุล่วงไม่ได้  หากขาดแรงสนับสนุนหลักจากครอบครัว อีกทั้งขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสามท่าน ไม่
ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร  รวมถึงประธานสอบ อาจารย์ ดร. นันทพร วงษ์
เชษฐา และกรรมการสอบ อาจารย์ ดร . พีรยุทธ์ โอรพันธ์ ที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าต่างๆ  ท าให้การ
ค้นคว้าอิสระเล่มนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
 ขอขอบคุณพ่ีๆ และเพ่ือนๆ ที่ท างานบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นพ่ีจ๋า 
เจ้ พ่ีบั้ม เจ วีวี่ ที่คอยช่วยเหลือกันทั้งในด้านการท างาน และด้านการเรียน รวมไปถึงพ่ีๆ เพ่ือนๆ ที่ท างาน
เก่าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น พ่ีลักษณ์ เจ้น๋า  พ่ีเก่ง  พ่ีต๋า ที่คอยให้ค าแนะน าด้านการเรียน และ ก.กวาง ที่
คอยให้ก าลังใจกัน 
 
 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น พ่ีอุ๋ย พ่ีแอน พ่ีหลิน พ่ีเป้ง พ่ีพิทักษ์ OMD 
พ่ีไมค์ PHD พ่ีอ้อ Mindshare พ่ีก้อย พ่ีแพท น้องแพทที่คอยช่วยเหลือ และกรุณาสละเวลาอันมีค่าของ
ทุกท่าน เพ่ือให้สัมภาษณ์งานวิจัยเล่มนี้  
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 รวมไปถึงต้องขอขอบคุณเพ่ือนๆ MCA17 ทุกคน โดยเฉพาะน้องแนต ป้อม พ่ีแป้ง พิมพ์ และพ่ีจ๋า 
เพ่ือนคนแรกท่ีรู้จักใน ป.โท ขอบคุณที่อยู่ข้างๆกัน และคอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องเสมอมา    
 
 ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ ที่เป็นแรงสนับสนุน และก าลังใจใน
การศึกษาต่อในครั้งนี้ ขอบคุณที่คอยห่วงใยในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน  หรือเรื่องงาน ทั้งนี้ลูกขอ
มอบปริญญาวารสารศาสตร์มหาบัณฑิตให้แด่คุณพ่อ และคุณแม่ ตามท่ีปรารถนา 
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