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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การจัดทําวทิยานิพนธเลมนีป้ระสบความสําเร็จไดดวยด ี เนือ่งจากไดรับความอนุเคราะห
เปนอยางดยีิ่งจาก รองศาสตราจารย บุญเลิศ ศุภดิลก อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงอาจารยทาน 
ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขในสวนท่ีบกพรองตาง ๆ ใหถูกตองเหมาะสม และ  
ทําใหผูวจิัยไดรับความรูในเรื่องท่ีศึกษาอยางชัดเจนยิ่งข้ึน   ผูวิจยัใครขอกราบขอบพระคุณ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยอรุณ งามดี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  คณะกรรมการ
ซ่ึงไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา วงษกะพนัธ และ พันเอก รองศาสตราจารย ดร.เศรษฐพงศ 
มะลิสุวรรณ ท่ีไดกรุณาอานงานวิจัย ตรวจแกไขขอบกพรอง และใหขอเสนอแนะในการทําวิทยานิพนธ 
รวมถึงเจาหนาท่ีทุกฝาย ทุกทานท่ีเกีย่วของกับการประสานงานวจิัยทําใหขอมูลตาง ๆ ในวิทยานพินธ
เลมนี้มีครบถวนสมบรูณ  

 กราบขอบพระคุณคุณครู อาจารยทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาใหมีความรูแกผูวิจัย
ตั้งแตเร่ิมศึกษาจนกระท่ังปจจุบัน  

 กราบขอบพระคุณปรมาจารย ผูทรงคุณวุฒิตลอดจนคณาจารยตาง ๆ ทุกทานท่ีผูวิจัย  
ไดนําเอกสาร ตํารา ท่ีเกี่ยวของกับงานวจิัยในเร่ืองกลยทุธการส่ือสารการตลาดของนิตยสารทีวีพลู  
ในการนํามาอางอิงประกอบในการจดัทําวทิยานิพนธเลมนี้ 

  กราบขอบพระคุณ คุณพรรทิภา สกุลชัย  ผูบริหารสูงสุดของนิตยสารทีวีพูล ท่ีสละเวลา
อันมีคา มาพูดคุย  ตอบขอซักถาม  ขอสงสัย และใหขอมูลอันเปนประโยชน  แกการศึกษา ตลอดจน
เปนวิทยาทานเก่ียวกับการวจิัย  ในเร่ืองกลยุทธการตลาดไดเปนอยางดยีิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สําหรับทุนการศึกษาปริญญาโทของ
ผูวิจัยในคร้ังนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม นองพู คุณยาย พี่จะ พี่เอ และ พี่มารช ท่ีใหกําลังใจ              
ใหความชวยเหลือในการจัดทําวิทยานิพนธเลมนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ขอกราบขอบพระคุณ 
 
 
        ธิญาดา   พรรณบัว 
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บทคัดยอ 
 

 กลยุทธการส่ือสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษากลยทุธการส่ือสารการตลาด รวมท้ังกระบวนการ ข้ันตอนในการวางแผนของนิตยสารทวีีพลู 
เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับนิตยสารทีวีพูลของผูอานกลุมเปาหมาย และเพื่อศึกษาความ
สอดคลองของเนื้อหานิตยสารทีวีพูลกับความตองการของผูอานกลุมเปาหมาย 
 ผูวิจัยทําการสํารวจ และวิเคราะหเนื้อหาของนิตยสารทีวีพูลในชวงเดือนมกราคม – 
เดือนมิถุนายน 2550 และทําการสัมภาษณแบบกลุมผูอานกลุมเปาหมายท่ีอานนิตยสารทีวีพูลเปนประจํา 
รวมท้ังส้ิน 20 คน (กลุมวัยรุนจํานวน 10 คน และกลุมผูใหญจํานวน 10 คน) อีกท้ังการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกผูบริหารสูงสุดของนิตยสารทีวีพูล  
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดเปน 4 ประเดน็สําคัญ   ดังน้ี 
 1. กลยุทธเชิงธุรกิจ : ผูบริหารนิตยสารทีวีพลูไมนิยมใชกลยุทธการโฆษณา  หรือการ
ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชนใด ๆ เพื่อการสื่อสารทางการตลาดเทาใดนัก แตจะเขาถึงผูอาน
กลุมเปาหมายดวยรายการโทรทัศน หรือกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ ในรูปแบบของการเปนผูอุปถัมภ
รายการ 
 2. กลยุทธเชิงเนื้อหา : ปริมาณเนื้อหาของนิตยสารทีวีพูลจะเนนหนักในดานโฆษณา 
รองลงมา ไดแก ประเด็นท่ีหลากหลายเกี่ยวกับดารา และแฟช่ัน ตามลําดับ ซ่ึงผูอานกลุมเปาหมายท่ีเปน
วัยรุนจะใหความสนใจเปดรับขอมูลขาวสาร  เกิดการเรียนรู และการเลียนแบบ มากกวาผูอานกลุมผูใหญ 
 3. กลยุทธเชิงหนาท่ี : วัตถุประสงคหลักของนิตยสารทีวพีูล คือ การใหความบันเทิง  
จะเห็นไดจากสัดสวนของภาพและปริมาณเน้ือหาประเภทตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของนิตยสารทีวีพลู 
 4. กลยทุธความสอดคลองดานเนื้อหากบัความตองการของผูอาน : ดวยความหลากหลาย
ของนิตยสารทีวีพูลจึงสามารถนําเสนอเนื้อหาไดสอดคลองกับความตองการท่ีแตกตางกันของผูอาน
แตละกลุมไดเปนอยางดี ยิ่งกวานัน้ ผูอานทุกกลุมมีความพึงพอใจกบัราคาของหนังสือนิตยสารท่ีมี
ราคาถูกอีกดวย 
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 ABSTRACT 
 

The present study, qualitative in nature, is designed to analyze various strategies of 
marketing communication processes and activities employed by the magazine to promote its 
readership and circulation. The author conducted content analyses of all available TV Pool 
magazines during January-June 2007 as well as interviewed a sample of 20 target audiences           
(10 youths and 10 adults) and exclusively interviewed the top executive of the magazine. 

The results of the study are summarized under 4 headings: 
1. Business strategy: TV Pool magazine has had a large amount of commercial 

advertisements as its main revenue and therefore did not rely on publicity media to promote the 
magazine. However, it used television spots and news as well as social events to attract readers. 

2. Content strategy: Apart from advertising which occupied a large segment of the 
total magazine space (about 50%), the magazine played up fashions and news stories of 
celebrities to attract youth readers. 

3. Functional strategy: Apparently, the magazine emphasized the entertainment 
function to arouse the interest and imagination of its youth readers. 

4. Uses and gratifications: Based on the content analysis and interviews of audiences 
it was found that a large number of youth readers were gratified at what they benefited from 
readership of the magazine in order to keep up with the world.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันเปนยุคแหงการส่ือสารไรพรมแดน  นับวาการส่ือสารเปนส่ิงสําคัญและเปน
ส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตทุกวันต้ังแตตื่นเชาจนเขานอน  การส่ือสารก็เขามามีบทบาทตอชีวิตของ
คนเราทั้งโดยท่ีรูตัวและไมรูตัว หากขาดการส่ือสารไปแลว  ส่ิงตาง ๆ หลายส่ิงในโลกนี้ก็คง        
สูญหายไป  และอาจทําใหพัฒนาการของหลายส่ิงหยุดชะงักและไมเกิดข้ึน  ในโลกของธุรกิจ         
ก็เชนเดียวกัน  การส่ือสารจะเขามามีบทบาทและหนาท่ีสําคัญหลายอยาง  ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาด  โอกาสที่ธุรกิจท้ังหลายจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น  ตองอาศัยความสําเร็จดาน
การส่ือสารเปนสําคัญ  เพราะในการดําเนินงานทางดานการตลาดน้ันตองอาศัยระบบขาวสาร      
เพื่อเชื่อมโยงการติดตอส่ือสารระหวางผูผลิตและผูบริโภคท่ีเปนผูซ้ือสินคา  ซ่ึงหากการส่ือสาร
ระหวางกันไมมีประสิทธิผลแลว  กิจกรรมการคาและการตลาดอ่ืน ๆ ยอมลมเหลวตามไปดวย 
 ยิ่งกวานั้นปจจุบันเปนยุคของขาวสาร  แมวาขาวทางบวกจะแพรสะพัดไปชากวาขาว
ทางลบก็ตาม  แตขาวสารก็ประชิดถึงตัวผูบริโภคอยางรวดเร็วมากขึ้น  ประเด็นปญหาตาง ๆ        
ท่ีเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม  กําลังเปล่ียนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับกระแสท่ีเปล่ียนไป 

 จากผลการวิจัยของทางสหรัฐอเมริกา (อางใน  ธีรยุส วัฒนาศุภโชค) ระบุวา แตละกิจการ
มีการมุงเนนทางดานของกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมที่แตกตางกัน  โดยกลุมท่ีมีการ
มุงเนนมากท่ีสุดในปจจุบัน คือ ตอพนักงาน (82%) ตอสาธารณชน (59%) และตอลูกคา (53%) 
แสดงใหเห็นชัดวา  องคกรสวนใหญยังเนนการทํากิจกรรมตอกลุมภายในท่ีเกี่ยวของกับตนเอง
โดยตรงมากกวากลุมภายนอกอยางลูกคาและสังคมในวงกวาง 

 โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ยังมีผูบริหารระดับสูงอีกมากมายท่ียังไมเคยมีความคิดเกี่ยวกับการ
ตอบแทนกลับสูสังคมที่มากกวาแคไดรับการบังคับโดยกฎหมายเทานั้น  โดยนักบริหารกลุมนี้    
มองวา กิจกรรมตอบแทนกลับสูสังคมเหลานี้  ไมอยูในขอบขายความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจ 
ควรจะเปนหนาท่ีขององคกรรัฐบาลและการกุศลมากกวา  เพราะมองวาตนทําตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  มีการสรางงานตอสังคม  ใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  และมีการจายภาษีอยางถูกตองตามท่ี
กฎหมายกําหนดก็เพียงพอแลว 
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 แตหากจะมีการพิจารณากิจการท่ีมีการมุงเนน  และใหความสําคัญตอกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางมาก เรียกวา มากกวาท่ีกฎหมายกําหนด และมาจากจิตสํานึกของผูบริหาร
โดยตรง เชน สตารบัค ทิมเบอรแลนด เฮชพี ฯลฯ ท่ีถึงแมจะมีการดําเนินการและใชจายทางดานนี้
ไปมากมายก็ตาม  แตก็นับวาผลประกอบการของกิจการเหลานี้ก็ยังนับวารุงเรืองมากและอยูในช้ัน
แนวหนาของโลก  เนื่องจากภาพลักษณท่ีดีมากท่ีมีตอสาธารณชน และการสรางความสมดุลระหวาง
ผลกําไรของกิจการกับการดูแลสังคม 

 ผลจากการวิจัยนี้  ยังเปดเผยอีกวา  บริษัทท่ีมีภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม       
ท่ีโดดเดนของโลกน้ัน  ควรตองมีการปลูกฝงแนวคิดดานจริยธรรมและสังคมนี้กับบุคลากรทุก
ระดับในองคกร  โดยเร่ิมตั้งแตระดับบอรดของบริษัท  อาทิ  ในกรณีของ McDonald  มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการทางดานความรับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึงจะตอบสนองตอประเด็นท่ีสาธารณชน
คํานึงถึง นั่นคือ  เร่ืองคุณคาทางอาหารของฟาสตฟูด  และโรคอวนท่ีคุกคามตอผูบริโภคท่ัวโลก   
ในทํานองเดียวกัน กิจการดานนิตยสารของไทยก็นาจะมีความรับผิดชอบตอสังคม  โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในดานลบ  หรือเปนการทําลายจริยธรรม  และประเพณีของสังคมไทย  เชน 
ดานแฟช่ัน  การแตงกาย  เปนตน 
 องคกรท่ีมีจริยธรรม  และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเพียงพอจึงจะนําไปสู
การสรางภาพลักษณท่ีดีได  ปจจุบันนักการตลาดใหความสําคัญกับการพัฒนาตราผลิตภัณฑเปน
อยางมาก  เนื่องจากตราผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มตอยอดขาย  และกอกําเนิด
คุณคาตอการรับรูของผูบริโภค  การสรางตราผลิตภัณฑจึงเปนท่ีนิยมและกลายเปนปรัชญาแหง
ความสําเร็จของวิชาการดานตลาด  เพราะเมื่อใดก็ตามท่ีสามารถสรางสินคาและบริการจนผูบริโภค
สามารถจดจําและนิยมชมชอบในตราผลิตภัณฑนั้น ๆ อยางตอเนื่อง  ยอมถือวาประสบความสําเร็จ
ในการสรางตราผลิตภัณฑ (Branding)  อยางมากมาย  (ศิริกุล  เลากัยกุล,  2546) 
 ขอมูลจากการวิจัยของ บริษัท Cone (ธีรยุส  วัฒนาศุภโชค, 2547 : 14)  พบวา ผูบริโภค
ถึง 86% จะมีการเปล่ียนการบริโภคจากตรายี่หอหนึ่งไปยังอีกยี่หอหนึ่ง  โดยข้ึนอยูกับภาพลักษณ
ทางสังคมของบริษัทนั้น ๆ เชนกัน  ดังนั้น  จึงมักจะเห็นการท่ีบริษัทตาง ๆ มีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมทางสังคมของตนในวงกวางมากข้ึนเร่ือย ๆ ผานทางส่ือตาง ๆ นับเปนการรณรงคการสราง
ภาพลักษณกับสังคมอีกทางหนึ่งดวย อาทิ นิตยสาร ทีวีอินไซด ซ่ึงมีกลุมเปาหมายเดียวกันกับ
นิตยสาร ทีวีพูล หรือนิตยสาร Oops ท่ีมีรูปแบบการนําเสนอคลายกันกับนิตยสาร ทีวีพูล นิตยสาร
ดังกลาวไมสามารถแยงพ้ืนท่ีในการครองตลาดไปจากนิตยสารทีวีพูล ซ่ึงมียอดขายเปนอันดับหนึ่ง
มาโดยตลอด  แสดงใหเห็นวา ทีวีพูล ใชกลยุทธการส่ือสารทางการตลาดท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
มากกวานิตยสารดังกลาว 
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 หากผลิตภัณฑไมสามารถแสดงจุดยืนหรือศักยภาพของสินคา และบริการไดอยางเต็มท่ี
ก็เหมือนกับสินคาหรือบริการนั้นไมมียี่หอ  กลายเปนของโหล  ซ่ึงไมเกิดคุณคาแตอยางใด  ทํานอง
เดียวกันกับการผลิตนิตยสาร ซ่ึงจําเปนตองสรางภาพลักษณ และช่ือเสียงของนิตยสารใหเปนท่ีจดจาํ
ของผูบริโภค  เฉกเชน นิตยสาร “ทีวีพูล” แมจะเปนนิตยสารบันเทิง ท่ีเจาะลึกวงการดารา ฉบับหนึ่ง 
ในบรรดานิตยสารบันเทิงประเภทเดียวกันอีกหลาย ๆ ฉบับ  แต ทีวีพูล สามารถใชกลยุทธตาง ๆ          
ในการสรางยอดขายใหเปนนิตยสารขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทย  

 โดยผลสํารวจของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ในป 2548 ไดขอมูลมาจาก   
รานหนังสือ ซีเอ็ดบุค เซ็นเตอร 83 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จุดขายยอย 109 จุด      
รานหนังสือและแผงลอย รวมจุดขายท่ีทําการสํารวจกวา 500 จุดขาย ประเมินเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ซ่ึงคิดเปนจํานวนรอยละ 61 ของยอดขายหนังสือพิมพนิตยสารท้ังประเทศ ทั้งยังได
ความรวมมือจากบริษัทกานดาซัพพลาย ผูจัดสงหนังสือรายใหญของประเทศอีกดวย (http://www. 
komchadluek.net/2006/03-03/soc-16573963.html) 

 อีกท้ัง  ยังเปนนิตยสารแนวหนาในการนําเสนอเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับดาราและวงการ
บันเทิง  จนเปนท่ีจดจําของผูบริโภคไดเปนอยางดีอีกดวย 

 จากการที่นิตยสาร ทีวีพูล ไดรับความนิยมอยางสูง  ท้ังในวงการนักแสดงและผูบริโภค
ส่ือทุกเพศทุกวัย  ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากการวางแผนกลยุทธการส่ือสารการตลาดของทีมผูบริหาร         
ท่ีมีความเขาใจในส่ิงแวดลอมทางธุรกิจนิตยสารบันเทิง  และมีความเขาใจในพฤติกรรมผูบริโภค
กลุมเปาหมาย 

 ดังนั้น  จึงเปนท่ีนาสนใจอยางยิ่งวาความสําเร็จของนิตยสารดังกลาวเกิดจากการ
วางแผนกลยุทธท่ีดีอยางไร  เพื่อท่ีจะเปนกรณีศึกษาแหงความสําเร็จในแวดวงธุรกิจนิตยสารบันเทิง
ตอไป  ผูวิจัยจึงขอเสนอหัวขอ  “กลยุทธการส่ือสารการตลาดของนิตยสาร  ทีวีพูล” 
 
  ประวัติความเปนมาของนิตยสารทีวีพูล 
 บริษัท โนต โปรโมชั่น จํากัด ไดกอตั้งข้ึนเม่ือป 2526 โดย คุณพรรทิภา สกุลชัย              
เพื่อผลิตรายการและขายโฆษณาทางวิทยุ  โดยอาศัยประสบการณท่ีส่ังสมมาจากการทํางานใน
หนังสือพิมพภาคภาษาอังกฤษ  ท้ัง เดอะ เนช่ัน และ บิสิเนสไทม  ซ่ึงเปนท่ีแพรหลายในยุคป 2521 
รวมท้ังประสบการณในการทํางานบริษัทโฆษณาช่ือดัง เชน สปา แอ็ดเวอรไทซ่ิง และ บริษัท            
เรดฟอรด คอมตัน อินเตอรเนช่ันแนล  จนไดช่ือวาเปนบริษัทท่ีมีคล่ืนวิทยุเปนของตัวเองมากท่ีสุด 
โดยในป 2533  บริษัทฯ มีสถานีวิทยุท่ีไดสัมปทานมากท่ีสุดในประเทศถึง 33 สถานี 
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 ตอมาการเมืองเร่ิมเขามามีบทบาทในงานวิทยุมากข้ึน  ประกอบกับตนทุนการสัมปทาน
สูงมาก  บริษัทฯ จึงเร่ิมนโยบายขยายงานเขาสูส่ือส่ิงพิมพ  โดยเร่ิมผลิตนิตยสาร “ทีวีพูล” ในนาม
บริษัท “โนต พับลิชช่ิง” 
 
  โครงสรางของบริษัท 
  บริษัท โนต พบัลิชช่ิง จํากัด ไดมีการจดัโครงสราง ดังน้ี 

 -  ฝายธุรการ บัญชี และการเงิน 
 -  ฝายกองบรรณาธิการ 
 -  ฝายโฆษณา 
 -  ฝายศิลป 
 -  ฝายจัดจําหนาย 
 -  โรงพิมพ 

 
 การกาวสูวงการนิตยสาร 

 เม่ือเดือนมิถุนายน 2533  บริษัทฯ ไดเร่ิมเขาสูงานนิตยสารภายใตช่ือ “ทีวีพูล” ซ่ึงเปน
นิตยสารบันเทิงครอบครัว  โดยใหขอมูลขาวสารในเชิงธุรกิจ  และขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับขาว        
ในวงการบันเทิงท่ีกําลังอยูในความสนใจของประชาชน  เพราะจากประสบการณท่ีไดสัมผัส            
ในตางประเทศทําใหไดรับรูวานิตยสารบันเทิงเปนนิตยสารที่ขายดีมากท่ีสุดในทุกประเทศ และ     
ในขณะนั้นยังไมมีนิตยสารบันเทิงโดยมืออาชีพในประเทศไทย จะมีเพียงนิตยสารบันเทิงท่ีจัดข้ึนมา
เพื่อโปรโมทรายการในสถานีโทรทัศนของตนเองเทานั้น จึงถือไดวาเปนโอกาสดีท่ีนิตยสาร “ทีวีพูล” 
ซ่ึงหมายถึงการรวมของทีวีทุก ๆ ชองในประเทศไทย และ นิตยสาร  “ทีวีพูล”  ก็สามารถบรรลุ
เปาหมายไดอยางรวดเร็วจนปจจุบันเปนนิตยสารท่ีมียอดขายสูงสุดของประเทศ 

ตอมาเดือนพฤษภาคม 2535 บริษัทฯ ไดออกนิตยสารของธุรกิจภายใตชื่อ “BOSS”           
เพื่อนิตยสารเกี่ยวกับนักธุรกิจท้ังหญิงและชาย  ใหขอมูลเจาะลึกแงมุมของธุรกิจแขนงตาง ๆ ท่ีนักธุรกิจ
กําลังใหความสนใจ  ผนวกกับสารคดีท่ีมีความเปนธุรกิจในตัว ถือเปนทางเลือกใหมสําหรับนักธุรกิจ  

ในเดือนพฤษภาคม 2538  ไดเปดตัวนิตยสาร  “คุณหญิง”  ดวยมีความเห็นพองตองกัน         
วา อยากใหเมืองไทยมีนิตยสารผูหญิงดี ๆ ที่ทันสมัย  แตในขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณความ
เปนไทยไว อยางไรก็ตามปจจุบันนิตยสาร “BOSS” และ “คุณหญิง” ไดโอนยายใหกับ คุณเกรียงศักดิ์ 
สกุลชัย  อดีตสามีเปนท่ีเรียบรอย 
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 เดือนเมษายน 2546 บริษัทฯ ไดเปดนิตยสารฉบับใหม ในช่ือ “SPICY” ซ่ึงเปนนิตยสาร
ทางดานแฟช่ัน  ความสวยความงาม  และสุขภาพ  ดวยมุงหมายจะใหเปนนิตยสารสัญชาติไทย        
ในสไตลตะวันตก และดวยเนื้อหาที่เขมขน ทันสมัย และปรับใหเขากับคนไทย ทําให “SPICY”             
ติดตลาดไดอยางรวดเร็ว  และปจจุบันเปนนิตยสารผูหญิงท่ีมียอดขายสูงสุดของประเทศ 

 ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทฯ ไดเปดนิตยสารอีกฉบับ ช่ือ “สตารนิวส” ซ่ึงเปนนิตยสาร
บันเทิงสไตล Paparazzi และ Candid  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีรายการทีวีพูล ช่ือ “ทีวีพูล ทูไนท” 
และ “ทีวี ไลฟ” เปนรายการท่ีเปนตนแบบของขาวบันเทิงทางโทรทัศน  ซ่ึงปจจุบันสามารถปลุก
กระแสใหวงการบันเทิงเติบโตไดอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ บริษัท โนต พับลิชช่ิง จํากัด  ยังไดจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมเปนการสงเสริมศักยภาพของคนบันเทิง  รวมท้ังสรางความสามัคคีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 
 
  TOP AWARDS 
  เปนงานท่ีจัดข้ึนเพื่อประกาศผล  และมอบรางวัลใหแกผูทํางานดานโทรทัศนโดยรวมกับ 
“ดุสิตโพล”  เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูทํางานดานโทรทัศน  ไดผลิตงานท่ีมีคุณภาพ        
สูสายตาประชาชน  และยังเปนการสงเสริมวงการโทรทัศนของประเทศไทยใหมีการพัฒนาอยาง       
ไมหยุดนิ่ง 
 
  STAR PARTY 
  เปนงานท่ีจัดข้ึนเพื่อกระชับความสัมพันธของคนในวงการบันเทิง  ไมวาจะเปนผูผลิต
รายการ ผูจัด นักแสดง และส่ือใหทีความเขาใจซ่ึงกันและกัน พรอมท้ังรวมกันพัฒนางานใหอยูใน
มาตรฐานท่ีดี  เปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  ดวยศักยภาพและความพรอมดังกลาว  บริษัทฯ  จึงไดมีโครงการขยายงานดาน            
พ็อคเก็ตบุค ในป 2549  เพื่อสรางสรรคงานท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมา พบวา มีผูทําการศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวของ
กับนิตยสารบันเทิงโดยการสํารวจในเชิงปริมาณ ไมวาจะเปนการสํารวจผูบริหาร การสํารวจเนื้อหา 
หรือการสํารวจผูรับสาร  ทําใหไดผลการวิจัยท่ีไมลึกซ้ึงเทาท่ีควร (กนิษฐา พึงวร, 2543),  (ขัตติยา 
ชาญอุไร, 2547)  ผูวิจัยจึงตองการศึกษากลยุทธทางการส่ือสารการตลาดของนิตยสาร ทีวีพูล ซ่ึงเปน
นิตยสารที่มียอดขายสูงสุดของประเทศไทย  และเปนหนังสือยอดนิยมในหมูคนท่ีชอบบริโภคขาว
บันเทิง โดยทําการศึกษาในเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณเจาะลึก (Depth Interview) ทั้งผูบริหาร 
(Sender) และผูอาน (Receiver) รวมทั้งการวิเคราะหเนื้อหา (Content) เพื่อใหทราบถึงกระบวนการ
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ทางความคิด ทัศนคติ และความสอดคลองในดานตาง ๆ ท่ีทําใหนิตยสาร ทีวีพูล ประสบความสําเร็จ
ในวงการธุรกิจดานส่ือส่ิงพิมพตราบจนทุกวันนี้ 
  
 วิธีการบริหารจัดการนิตยสารทีวีพูล 
 นิตยสารทีวีพูล มีรูปแบบการบริหารแบบศูนยกลางคือ ผูบริหารสูงสุดเปนผูช้ีทิศทาง 
วางเปาหมายและตัดสินใจ โดยมี คุณ พรรทิภา สกุลชัย เปนผูบริหารสูงสุด  
 
1.2  ปญหานําวิจัย 
 1.2.1 นิตยสารทีวีพลู  มีกลยุทธการส่ือสารการตลาดอยางไร  
 1.2.2 ทําไมผูบริโภคกลุมเปาหมายจึงเลือกเปดรับนิตยสารทีวีพลู 
 1.2.3 เนื้อหาของนิตยสารทีวีพูลเปนอยางไร สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
กลุมเปาหมายหรือไม 

 
1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.3.1 เพื่อศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาด  รวมท้ังกระบวนการ ข้ันตอนในการวางแผน
ของนิตยสารทีวีพูล 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับนิตยสารทีวีพูลของผูบริโภคกลุมเปาหมาย 
 1.3.3 เพื่อศึกษาความสอดคลองของเน้ือหานิตยสารทีวีพูล กับความตองการของผูบริโภค
กลุมเปาหมาย 

 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษานี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.4.1 การศึกษานี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) ผูบริหารนิตยสารทีวีพูล และผูอานกลุมเปาหมายท่ีอาน
นิตยสารทีวีพูลเปนประจํา ท้ังกลุมวัยรุน (จํานวน 10 คน)  และกลุมผูใหญ (จํานวน 10 คน) 
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยการยกตัวอยางคําตอบของผูใหสัมภาษณ (นามสมมติ)        
เพียงบางสวน ซ่ึงทําใหทราบถึงทัศนคติ ความตองการของกลุมผูอานท่ีมีตอนิตยสารทีวีพูลและ
ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนกับผูอานกลุมเปาหมาย 
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 โดยการสัมภาษณมีประเด็นสําคัญที่นิตยสารทีวีพูลใชเปนกลยุทธหลักในการส่ือสาร
ทางการตลาดได 4 ประการ  ดังนี้ 
 (1) กลยุทธเชิงธุรกิจ  
 (2)   กลยุทธเชิงเนื้อหา  
 (3)   กลยุทธเชิงหนาท่ี  
 (4) กลยุทธความสอดคลองดานเนื้อหากับความตองการของผูอาน  
 
 1.4.2 การศึกษานี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ผูวิจัยทําการสํารวจ และวิเคราะหเนื้อหานิตยสารทีวีพูล (นิตยสารรายสัปดาห) ในชวง
เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2550 ท้ังส้ินจํานวน 26 เลม  อยางไรก็ตาม  นิตยสารทีวีพูลบางเลม 
ในบางเดือนมียอดขายท่ีดีมาก ทุกแผงหนังสือสามารถขายไดหมด ไมมีหนังสือสงคืนสํานักพิมพ 
แตอยางใด  ทําใหผูวิจัยไมสามารถสืบคนขอมูลจากนิตยสารเลมนั้น ๆ ซ่ึงมีจํานวน 9 เลม ไดแก 
นิตยสารทีวีพูล ฉบับท่ี 867 และ 869 ในเดือนมกราคม ฉบับท่ี 873 และ 874 ในเดือนกุมภาพันธ 
ฉบับท่ี 877 และ 878 ในเดือนมีนาคม ฉบับท่ี 882 ในเดือนเมษายน ฉบับท่ี 887 ในเดือนพฤษภาคม 
และ ฉบับท่ี 891 ในเดือนมิถุนายน  ตามลําดับ 
 ผูวิจัยศึกษาถึงความสอดคลองของเนื้อหา และเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นหัวขอ
ตาง ๆ ในแตละเลม  โดยการสํารวจเนื้อหาของนิตยสารดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ การกระจายตัว        
ในกลุมความถ่ี (Frequency) และการกระจายอัตราสวนรอยละ (Percentage) สําหรับการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของประเด็นตาง ๆ ผูวิจัยประยุกตใชการจัดเรียงลําดับความนิยม (Popular Ranking) 
ดวยการสํารวจปริมาณหนาของหัวขอประเด็นตางๆ ในแตละฉบับ  
 
1.5  นิยามศัพท 

 นิตยสารทีวีพลู หมายถึง นิตยสารบันเทิงครอบครัวรายสัปดาห มุงเนนการใหขอมูล
ขาวสารในเชิงธุรกิจ และขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับขาวในวงการบันเทิงท่ีกําลังอยูในความสนใจของ
ประชาชน 

 กลยุทธการส่ือสารการตลาด หมายถึง วิธีการจูงใจท่ีทําใหลูกคาเกดิความประทับใจ 
และทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือตามมา ซ่ึงวิธีการจูงใจสามารถทําไดหลายวิธี เชน การโฆษณา           
การขายโดยบุคคล  การประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย  ฯลฯ 

 กลุมผูอานเปาหมายของนิตยสารทีวีพูล หมายถึง กลุมคนท่ีอานนิตยสารทีวีพูลเปน
ประจําซ่ึงประกอบไปดวยกลุมคนท่ีมีความหลากหลาย และแตกตางกันท้ังดานเพศ และวัย อยางไร
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ก็ตามการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษากลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุน และวัยผูใหญ ท้ังเพศหญิงและ      
เพศชาย 

 ทัศนคติ หมายถึง แนวทางท่ีเราคิดรูสึก หรือมีทาทีท่ีจะกระทําตอบางส่ิงบางอยางใน
ส่ิงแวดลอมรอบตัวเรา เชน ทัศนคติตอรานคาปลีก ทัศนคติตอผลิตภัณฑ หรือทัศนคติตอรายการ
โทรทัศน เปนตน โดยทัศนคติจะแสดงใหเห็นถึงทิศทางความรูสึกตอส่ิงเหลานี้วาเรามีความรูสึก
อยางไร  ซึ่งอาจรูสึกในทางบวกหรือทางลบ  ชอบหรือไมชอบ  ดีหรือไมดี  พอใจหรือไมพอใจ  
เปนตน 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงกลยุทธการส่ือสารการตลาด รวมท้ังกระบวนการ  ข้ันตอนในการ
วางแผนของนิตยสารทีวีพูล 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงทัศนคติ  และความตองการของกลุมผูอานเปาหมายของนิตยสาร
ทีวีพูล 
 1.6.3 ทําใหทราบถึงลักษณะของการกําหนด  และวางรูปแบบเนื้อหาที่นําเสนอใน
นิตยสาร ทีวีพูล 
 1.6.4 ทําใหผูบริหารในธุรกิจนิตยสารบันเทิงสามารถนําขอมูลไปใชเพื่อกําหนดทิศทาง
ในการส่ือสารกับผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัย  เร่ือง  “กลยุทธการส่ือสารทางการตลาดของนิตยสารทีวีพูล” ผูวิจัย           
ไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเปนพื้นฐาน และแนวทางในการวิจัย  
ดังตอไปนี ้

1.  แนวคิดการส่ือสารการตลาด  (Marketing Communication) 
2.  ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร  (Selective Exposure) 
3.  ทฤษฎีการเลียนแบบ  (Imitation Theory) 
4.  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร  (Agenda-setting Theory) 
5.  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดการส่ือสารการตลาด 
 Keller (อางใน ปยะวรรณ พุมโพธ์ิ, 2542) ใหคํานิยามของการบริหารตราสินคาวา 
หมายถึง การสรางตราสินคาใหมีพลังและสามารถครองใจผูบริโภค โดยใชเคร่ืองมือทางการตลาด
ตาง ๆ สนับสนุน ท้ังนี ้องคประกอบทุกดานไมวาจะเปนช่ือตราสินคา โลโก พนักงาน องคกรผูผลิต  
ผูบริหารองคกร  ส่ิงท่ีเช่ือมโยงเขากับสินคา ชองทางการจัดจําหนาย ตลอดจนรูปแบบการโฆษณา  
ลวนมีสวนสงเสริมตราสินคาท้ังส้ิน 
 สุวัฒนา  วงษกะพันธ (2530 : 55) ใหคําจํากัดความไววา การส่ือสารการตลาด หมายถึง 
การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในอันท่ีจะส่ือความหมาย  สรางความเขาใจ  สรางการยอมรับ
ระหวางธุรกิจกับผูบริโภค  โดยมุงหวังท่ีจะใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงคของ       
ธุรกิจนั้น 
 พรรณพิมล กานกนก (2530 : 182) ใหความหมายของการส่ือสารการตลาดวาเปน
กระบวนการนําเสนอขาวสารในรูปของการกระตุน เรงเราดวยวิธีตาง ๆ ไปสูผูบริโภค ซ่ึงเปนเปาหมาย
ทางการตลาด โดยมุงหวังท่ีจะกอใหเกิดการตอบสนองจากผูบริโภคกลุมนั้นตามลักษณะท่ีคาดหมาย
หรือกําหนดเอาไวลวงหนาแลว รวมท้ังหมายถึง การกาํหนดชองทางการส่ือสาร (Channel) ไปยัง
ตลาดเพ่ือจะไดรวบรวมขอมูลขาวสารจากผูบริโภคในตลาดนั้นมาตีความ (Interpret) ประกอบในการ
ดําเนินงานตอไป  และเพื่อหาชองทางใหมหรือโอกาสในการส่ือสารตอไปใหดีกวาเดมิ 
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 การส่ือสารทางการตลาด  เปนการนําเสนอขาวสาร แนวคิด ลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการส่ือสารท่ีแตกตางกันในแตละเร่ือง การส่ือสารเปนคําพูดใหม
ในการสงเสริมการตลาด (Promotion) เพราะการสงเสริมการตลาด  เปนการติดตอระหวางธุรกิจกับ
ลูกคา บอกเลาเร่ืองราวของบริษัท ขาวสาร สินคา ตลอดจนกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ 
ใหลูกคาทราบ  ขาวสารที่ลูกคาไดรับจะมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  การส่ือสารทาง
การตลาดจะตองออกแบบใหลูกคาทราบถึงประโยชน คุณคาของสินคา หรือบริการที่ธุรกิจเสนอให 
รูปแบบท่ีเปนเบ้ืองตนของการสื่อสารทางการตลาดก็คือ องคประกอบของการสงเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) ซ่ึงไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การใชพนักงานขาย และการสงเสริม
การขาย กิจกรรมดังกลาวเปนการสรางการตระหนัก สนใจ ปรารถนา และตัดสินใจซื้อสินคา 
ซ่ึงเปนกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือสินคา จะเร่ิมตนท่ีผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญ คุณคาของ
สินคา สนใจในยี่หอหรือสินคาท่ีเรานําเสนอ และก็เกิดความตองการในตัวสินคา ฉะนั้น กิจกรรม
การสงเสริมการตลาดจึงตองสรางกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 4 ข้ันตอน   ดังภาพท่ี 2.1 
 

ตระหนกัถึงความสําคัญของสินคา 
↓ 

ตระหนกัถึงคุณคาของสินคา 
↓ 

สนใจในยีห่อหรือสินคาท่ีนําเสนอ 
↓ 

เกิดความตองการในสินคา 
 
ภาพท่ี 2.1  แสดงข้ันตอนการสรางกระบวนการตัดสินใจ 
 
 “การสงเสริมการตลาด”  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  “promotion”  เปนองคประกอบตัว        
ท่ีส่ีในสวนประสมการตลาด  ซึ่งในการดําเนินงานการตลาดปจจุบันเนนในเรื่องการสื่อสาร
การตลาด (marketing communications) เปนสําคัญ  ดังนั้น  สวนประกอบการตลาดท่ีคุนเคยกันคือ         
4 P’s  ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดตอไป  
 การส่ือสารทางการตลาด  เปนเสมือนสวนเช่ือมโยงธุรกิจกับผูบริโภคที่มีอยูอยาง
กระจัดกระจายท่ัวไปในตลาด  เพื่อใหท้ังสองฝายมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน  และรูถึงความ
เคล่ือนไหว  ของแตละฝายไดตามท่ีตองการ  เชน  ผูผลิตรูวาควรจะผลิตสินคาใหมีรูปรางลักษณะ
และคุณสมบัติอยางไร  จึงจะตรงกับความตองการของผูบริโภค และผูบริโภคก็รูวาเวลานี้มีสินคาใด 
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ของผูผลิต  รายใดออกวางจําหนาย สินคานั้นมีคุณสมบัติอยางไร  ถาเปนท่ีพอใจของผูบริโภคแลว 
จะหาซ้ือได ท่ีไหน  ราคาจําหนายใด  หรือถาซ้ือแลวจะไดรับบริการใดตอบแทนจากรานคานั้น  
เปนตน 
 ในกระบวนการส่ือสารท่ีเปนการส่ือความหมายจากแหลงขาวสารผานส่ือตาง ๆ ไปยัง
ผูรับขาวสารซ่ึงเปนบุคคลเปาหมายในการส่ือสารนั้น  หากผูสงสารสามารถส่ือความหมายไดสอดคลอง
กับความตองการของผูรับสาร  โดยอาจใชวิธีการโนมนาวใจ กระตุนความตองการเพื่อใหผูรับสาร
ไดรับรู เปล่ียนแปลงทัศนคติและมีผลถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ผูรับสารก็จะมีปฏิกิริยาสนองกลับ 
ดังภาพท่ี 2.2 
 

องคกรธุรกิจ  →  ขาวสารการตลาด  →  ส่ือ  →  ผูบริโภคเปาหมาย 
                                ↑                                                          ↓ 
                                        ←   ←     พฤติกรรมผูบริโภค    ←   ←         
 
ภาพท่ี 2.2  แสดงกระบวนการส่ือสารการตลาด 
 
 สวนประสมทางการส่ือสารการตลาดเปนสวนหนึ่งของการส่ือสารการตลาด ซ่ึงกิจกรรม
การตลาดท้ังหมดท่ีนํามาใชรวมกันนี้ อาจจะทําหนาท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน หรืออาจเกิดข้ึนในลักษณะ
ขัดแยง คัดคานกันเองก็ได ดังนั้น ผลลัพธที่ไดมาอาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี หรืออาจเกิดผล
ในทางตรงกันขาม  คือ  กอใหเกิดภาพลักษณท่ีไมดีนั่นเอง 
 ความพยายามของธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา  เพื่อใหลูกคาไดรับ
ความพอใจ  และเพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทประสบผลสําเร็จเหนือคูแขงขันอันเปนเปาหมายสําคัญนั้น 
นักการตลาดจําเปนตองใชหลัก 4P’s หรือ “สวนประสมการตลาด” (Marketing mix) อันประกอบดวย
องคประกอบ 4 อยาง คือ 

1.  ผลิตภัณฑ (Product) 
2.  ราคา (Price) 
3.  การจัดจําหนาย (Place or distribution) และ 
4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

  องคประกอบท้ัง 4 ประการดังกลาวนี้ นักการตลาดจะตองพัฒนาใหสอดคลองเหมาะสม 
กับกลุมลูกคาเปาหมาย นํามาประสมกันเปนแผนชุดเพื่อสรางความพอใจแกลูกคามากท่ีสุด กลาวโดย
สรุป คือ จะตองปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา กําหนดราคาท่ีเหมาะสม
และยุติธรรม จัดระบบการจัดจําหนายใหลูกคาซ้ือหาไดโดยสะดวก โดยคํานึงถึงเวลาและสถานท่ี   
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ท่ีลูกคาตองการ  รวมตลอดทั้งการดําเนินการสงเสริมการตลาดโดยใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ     
เพื่อแจงบอกหรือส่ือสารใหลูกคาขาประจําและลูกคาในอนาคต (Potential Customers) ไดรับรูรับทราบ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัทท่ีเสนอขาย รวมทั้งเพ่ือเปนการกระตุนเรงเรา เชิญชวนใหเกิดการซ้ือ
อีกดวย 
 จากที่กลาวมาแลวขางตนนี้จะเห็นไดวา  “การสงเสริมการตลาด”  เปนองคประกอบ
สวนหนึ่งของ  “สวนประกอบการตลาด”  มีบทบาทสําคัญคือ “การติดตอส่ือสาร” (communication) 
ไปยังกลุมตลาดเปาหมาย (target market) เพื่อใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือบริการที่บริษัท
มีเสนอขาย รวมทั้งแจงบอกคุณคา และลักษณะสําคัญอันเปนจุดเดนหรือจุดตางเหนือคูแขงขัน 
(differential advantage) เพื่อเชิญชวนใหเกิดการซื้อ จุดเดนเหนือคูแขงดังกลาว เชน คุณภาพท่ี
เหนือกวา การสงมอบผลิตภัณฑที่รวดเร็วกวา ราคาถูกกวา หรือบริการเปนเลิศ เปนตน สิ่งตาง ๆ 
เหลานี้จะเปนจุดขายสําคัญท่ีนักการตลาดจะนํามาใชเปนเคร่ืองมือส่ือสาร เพื่อจูงใจเรงเราใหตัดสิน
ซื้อในที่สุด บทบาทและความสําคัญของการสงเสริมการตลาดในฐานะทําหนาที่การสื่อสารทาง
การตลาด จึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของแผนงานการตลาด ซ่ึงสอดคลอง
ตามแนวคิดของนักการตลาดสมัยใหมท่ีไดกลาวไววา “...หากปราศจากการสงเสริมการตลาดท่ีดีมี
ประสิทธิผลแลว ผลิตภัณฑหรือบริการจํานวนนอยเหลือเกินในปจจุบันท่ีจะสามารรถยืนหยัดอยูได
ในทองตลาด ไมวาผลิตภัณฑนั้นจะพัฒนาดีอยางไร กําหนดราคาเหมาะสมแคไหน หรือมีวิธีการ
จําหนายท่ีดีอยางไรก็ตาม”  (Lamb, Hair and McDaniel, 1992 : 424) 
 แตอยางไรก็ตาม  แมวากิจกรรมการสงเสริมการตลาดจะมีสวนสําคัญตอความสําเร็จ
ของแผนงานการตลาด  โดยทําหนาท่ีในฐานะทําการติดตอส่ือสารทางการตลาด  ตามท่ีกลาวมาแลว
ในตอนตน  แตการอาศัยกิจกรรมการสงเสริมการตลาดแตเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ เพราะยังไม
สามารถส่ือขาวสารทางการตลาดท้ังหมดใหแกลูกคาไดครบถวน ตามแนวคิดการตลาดสมัยใหม 
ถือวา องคประกอบอ่ืนท่ีเหลืออีก 3 ดานในสวนประกอบการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา และ
การจัดจําหนาย ก็มีสวนสําคัญอยางมากในการทําหนาท่ีส่ือสารทางการตลาด กลาวคือ ตัวผลิตภัณฑ
จะทําหนาท่ีส่ือสารใหผูบริโภคท่ีพบเห็นไดทราบถึงลักษณะ รูปราง การบรรจุภัณฑ ตราสินคา 
สีสัน และขนาด เปนตน ราคาของผลิตภัณฑจะทําหนาท่ีส่ือสารเพ่ือบงบอกระดับคุณภาพและฐานะ
ของผลิตภัณฑแกลูกคา และองคประกอบตัวสุดทาย คือ การจัดจําหนายก็ทําหนาท่ีดานการส่ือสาร
การตลาดท่ีสําคัญ เชน ภาพลักษณของรานคาท่ีผลิตภัณฑวางจําหนายเปนการส่ือความหมายระดับ
ของผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคเปนอยางดี (Belch and Belch, 1993 : 10) ดังนั้น จึงกลาวโดยสรุป        
ไดวาองคประกอบทุกตัวในสวนประสมการตลาดจะมีบทบาท  และทําหนาท่ีรวมกันในการส่ือสาร
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การตลาด จึงจะอํานวยความสําเร็จในการดําเนินงานการส่ือสารธุรกิจ (พรรณพิมล กานกนก, 2534 : 
182) 
 ในกระบวนการส่ือสารการตลาด  องคประกอบทุกประการของสวนประสมการตลาด  
มีบทบาทในการทําหนาที่เปนสัญลักษณ เพื่อที่จะถายทอดความคิดจากผูผลิตไปยังกลุมผูบริโภค
เปาหมาย  (สุวัฒนา วงษกะพันธ, 2530 : 76 - 90)  ดังน้ี 
 
 1.  บทบาทของสินคาและบริการตอการส่ือสารการตลาด 
  สินคาและบริการมีองคประกอบหลายประการ ที่จะแสดงบทบาทในการถายทอด
ความคิดหรือส่ือความหมายไปยังองคประกอบดังกลาว ไดแก ขนาด รูปราง สีท่ีเลือกใช เนื้อวัสด ุ       
ท่ีนํามาผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ ซ่ึงองคประกอบดังกลาวลวนเปนภาพรวมของสินคาและ
บริการ ท้ังนี้ สินคาชนดิเดยีวกนัมีตราสินคาตางกนั จะแสดงบทบาททางการส่ือสารโดยกอใหเกดิผล
ทางความรูสึกกับผูบริโภคตางกัน โดยถาพิจารณาบทบาทของสินคาทางการส่ือสารท่ีสรางความ
พึงพอใจใหกับผูบริโภคแลว ความพึงพอใจจะเกิดไดใน 2 กรณี คือ ความพึงพอใจในตัวสินคาและ
บริการ (Physical Satisfaction)  และความพงึพอใจทางดานจิตวิทยา (Psychological Satisfaction)  
  ความพึงพอใจในตัวสินคาและบริการ (Physical Satisfaction) นั้น เปนความพึงพอใจ
ในทางท่ีจะชวยแกปญหาหรือทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกไดวา ไดรับประโยชนคุมคาเงินท่ีตอง
จายไป เชน หากผูบริโภคมีปญหาเร่ืองสิวแลวซ้ือผลิตภัณฑท่ีสามารถแกไขปญหาเร่ืองสิวได 
ผูบริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจและจะเลือกใชแตผลิตภัณฑดังกลาวตอไป เพราะสามารถสนอง
ความตองการได  สวนความพึงพอใจทางดานจิตวิทยา (Psychological Satisfaction)  ก็มีบทบาท    
ไมนอย มีสินคาหลายชนิดพยายามท่ีจะเสนอขาย เพื่อท่ีจะสรางความพึงพอใจทางดานจิตวิทยา
ใหกับผูบริโภค เชน การเสนอขายเคร่ืองสําอาง แฟช่ันเส้ือผา ไมวาจะเปนการขายโดยพนักงานขาย 
หรือการขายโดยการโฆษณาก็ดี ลักษณะของสารในการส่ือความหมายกับผูบริโภคนั้น จะไมเนนท่ี
คุณสมบัติของตัวสินคามากนัก ซ่ึงลักษณะของการเลือกใชสารในลักษณะน้ีเปนความพยายามท่ีจะ
ตอบสนองความตองการทางดานจิตใจของผูบริโภค 
 
 2.  บทบาทของราคาตอการสื่อสารการตลาด 
  ราคาสินคาและบริการมีบทบาทตอการส่ือสารการตลาด ในฐานะท่ีแสดงบทบาทตอ
ความรูสึกนึกคิด และความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาและบริการนั้น ๆ ไมวาจะเปนความ 
พึงพอใจในตัวสินคา หรือความพึงพอใจทางดานจิตใจก็ตาม 
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  ปจจัยในการกาํหนดราคาท่ีมีสวนชวยในการส่ือความหมาย ดานคุณภาพของสินคา
และบริการไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมาย โดยแบงประเด็นในการพจิารณาออกเปน 2 ประเดน็หลัก คือ 
 
  1) คุณลักษณะของสินคาและบริการ 

 (1)  การรับรูท่ีแตกตางกันในดานคุณภาพของสินคาและบริการ  จะมีผลตอการ
กําหนดราคาท่ีแตกตางกันได ดังนั้น ผูบริหารและนักการตลาดจึงพยายามที่จะแสวงหาโอกาสทาง 
การส่ือสารการตลาดกับผูบริโภค  โดยเนนใหเห็นถึงคุณภาพของสินคาเพื่อสรางโอกาสในการกําหนด 
ราคาท่ีแตกตางกันไป  แมวาจะเปนสินคาประเภทเดียวกัน หากต้ังราคาเทากันและหากผูบริโภครับรู
ถึงคุณภาพ จะเลือกตราสินคาท่ีมีคุณภาพดีกวา  ในทางตรงกันขามหากผูบริโภครับรูวาคุณภาพเทากัน 
ผูบริโภคก็จะเลือกตราสินคาท่ีมีราคาถูกกวา 

 (2) สวนผสมพิเศษในสินคาและบริการ  เม่ือใดก็ตามที่สินคาและบริการไดมีการ
เพิ่มสูตรพิเศษหรือมีสวนผสมพิเศษท่ียี่หออ่ืนไมมี จะสามารถสรางความรูสึกและการรับรูแกผูบริโภค
ไดวา เปนสินคาท่ีมีคุณภาพสูงกวาหรือดีกวา  ซ่ึงสามารถที่จะกําหนดราคาใหสูงกวาได 

 (3) สินคาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะ หมายถึง สินคาท่ีจะซ้ือเฉพาะในบางโอกาส
หรือมีขายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  หรือโดยปกติแลวมักจะซ้ือเพื่อเปนของขวัญ  สินคาประเภทนี้        
จะมีการกําหนดราคาคอนขางสูง  เหตุท่ีสินคาประเภทดังกลาวต้ังราคาไวสูงนั้น  ในความรูสึกและ
การรับรูของผูบริโภคแลว  เพ่ือเปนการลดความเส่ียงในการตัดสินใจซ้ือ  ท้ังนี้ เพราะการซ้ือสินคา        
ท่ีเปนของขวัญนั้น   ผูใหตองการจะใหส่ิงท่ีดีท่ีสุดแกผูรับ 

 (4) ตราสินคา  หากเปนสินคาและบริการที่เปนท่ีรูจักและยอมรับในกลุมผูบริโภค
เปาหมายวา  ตราสินคานี้ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงหรือกลางหรือตํ่าแลว  การกําหนดราคาก็จะกําหนด
ไปตามระดับคุณภาพของตราสินคานั้น  ในการรับรูของผูบริโภคกลาวไดวา  การกําหนดหรือ          
การวางตําแหนงสินคาในจิตใจของผูบริโภคนั้น จะตองกําหนดต้ังแตเม่ือมีการแนะนําสินคาเขาสู
ตลาดใหม ๆ  ทั้งนี้  เพราะถาสามารถวางตําแหนงสินคาในใจของผูบริโภคไวแลว  โอกาสที่จะ
เปล่ียนแปลงน้ัน เปนส่ิงท่ีเปนไปไดยาก 

 (5) ผลิตภัณฑใหม  ในการแนะนําสินคาใหมเขาสูตลาด  การวางตําแหนงสินคา
ในใจของผูบริโภคนั้นเปนส่ิงสําคัญ  และเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะกําหนดตําแหนงอยางไร  ก็มีทางเปน     
ไปไดท้ังนั้น  แตจะตองข้ึนอยูกับการต้ังราคาสินคาในชวงแรก  กลาวคือ  การตั้งราคาสูงไวในชวงแรก    
ก็สามารถที่จะทําใหผูบริโภครับรูไดวาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพสูง แตถาต้ังราคาตํ่าต้ังแตแนะนําสินคา
ใหมแลว   ผูบริโภคก็จะเขาใจวาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพต่ํา 
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 2) คุณลักษณะผูบริโภค  
  (1) คุณลักษณะผูบริโภค  มีสวนสําคัญตอบทบาทของราคาทางการส่ือสารการตลาด 

ดังนี้ 
   (1.1) ประสบการณของผูบริโภคตอสินคาและบริการ  ในการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภคนั้น  ประสบการณของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาและบริการมีสวนสําคัญตอการกําหนดราคา 
กลาวคือ ถาผูบริโภคขาดประสบการณเกี่ยวกับสินคาและบริการ  หรือไมมีขอมูลท่ีเกี่ยวกับสินคา
และบริการนั้น ๆ ราคาจะแสดงบทบาทสําคัญเปนอยางมากตอการส่ือสารการตลาด เพื่อใหผูบริโภค
เกิดการรับรูในคุณภาพของสินคาและบริการนั้น ๆ 

  (2) ความภาคภูมิใจท่ีไดเปนเจาของสินคา ในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการนั้น 
ผูบริโภคบางรายจะพิจารณาเลือกซ้ือโดยใชราคาเปนตัวกําหนดการตัดสินใจซ้ือ  ท้ังนี้ เพราะตองการ  
ท่ีจะใหราคาของสินคาดังกลาวเปนตัวท่ีแสดงถึงฐานะของตน 

 3)   บทบาทของสถานท่ีจําหนายตอการส่ือสารการตลาด 
  ในการออกแบบสถานที่จัดจําหนาย ผูประกอบการจําเปนตองพิจารณาถึง

องคประกอบตาง ๆ เพราะลวนแตมีบทบาทในการสื่อสารการตลาด  โดยจะสรางความรูสึกและ  
การรับรูอันมีผลใหเกิดการบริโภคหรือไมบริโภคได  เนื่องจากสถานท่ีจําหนายแหงเดียวกันสามารถ
ใหภาพลักษณ หรือใหความรูสึกในการรับรูกับผูบริโภคตางกันได  เชน คนท่ีมีรายไดนอยจะเห็นวา
สถานที่จําหนายสินคา  บางรานมีความหรูหราเกินความจําเปน  แตสําหรับบุคคลที่มีรายไดสูง  
อาจจะเห็นวารานดังกลาวไมหรูหราเทาใดนัก  ซ่ึงองคประกอบตาง ๆ ในเร่ืองของสถานท่ีจัดจําหนาย
ทางการส่ือสารการตลาด  มีดังนี้ 

  (1) การออกแบบและตกแตงภายนอกสถานที่จัดจําหนาย ถือเปนจุดเร่ิมตนของ
กระบวนการถายทอดความคิดทางการสื่อสาร เพราะเปนสิ่งที่ผูบริโภคสัมผัสได ดังนั้น สภาพ
ภายนอกสถานท่ีจําหนายจึงเปนเสมือนกับส่ิงท่ีผูบริโภคสามารถคาดหวังไดวา  ผูบริโภคจะไดพบเห็น
บรรยากาศภายในวาเปนอยางไร  โดยมีส่ิงท่ีตองคํานึง  คือ 

   (1.1) ขนาดของสถานท่ีจัดจําหนาย จะสามารถใหความรูสึกในดานตาง ๆ ได 
เชน  ความเดน  หรูหรา  และม่ันคง  เปนตน 

   (1.2) รูปแบบของสถานท่ีจัดจําหนาย จะออกแบบใหมีความสัมพันธกับ
ประเภทธุรกิจ 

   (1.3) การจัดหรือการตกแตงบริเวณดานหนาสถานท่ีจําหนาย เปนดานแรก
ท่ีแสดงการส่ือสารกับผูบริโภคและสรางภาพลักษณใหกบัผูบริโภค 

   (1.4) การจัดแสงไฟหนาสถานท่ีจัดจําหนาย จะใหความรูสึกสวยงามไดอารมณ 
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  (2) การตกแตงภายใน จะแสดงบทบาทการส่ือสารการตลาดจากภายนอกเพ่ือให
ผูบริโภคเกิดภาพลักษณหรือความรูสึกหรือการรับรูตามที่คาดหมายไวกอนที่จะเขามา  สิ่งที่ตอง
คํานึงถึง  คือ  สีสัน  แสงไฟ  เสียง  วัสดุอุปกรณ  อุณหภูมิ  กล่ิน  เปนตน 

  (3) พนักงานในสถานท่ีจําหนาย  พนักงานจะเปนบุคคลสําคัญที่แสดงบทบาท
เพื่อสรางความประทับใจใหกับผูบริโภค  เชน  การบริการดวยความสุภาพ เอาใจใส 

  (4) การจัดแสดงสินคาภายในสถานที่จัดจําหนาย เปนการสื่อสารกับผูบริโภค 
และมีความสัมพันธไปถึงการสรางภาพลักษณของสถานที่ นั่นคือ ประเภทหรือชนิดของสินคาท่ี
เลือกมาจําหนาย  การกําหนดราคา  ปริมาณ  และคุณภาพ 

  (5) เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ  เปนสิ่งที่จะทําใหผูบริโภคเกิดการเรียนรูและ
สรางความทรงจํา  ตลอดจนเปนส่ิงท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการซ้ือซํ้า 

  (6) รูปแบบการโฆษณาและการสงเสริมการขาย เปนการเลือกภาพในการโฆษณา 
และการจดัภาพโฆษณา ตลอดจนขอความหรือบทโฆษณาเปนส่ิงท่ีจะส่ือถึงภาพลักษณของสถานที่
จําหนายน้ัน ๆ วาเปนอยางไร   และจัดอยูในระดับใด 

 4) บทบาทของการสงเสริมการตลาดตอการส่ือสารการตลาด 
  การสงเสริมการตลาด คือ การสงขาวสารไปถึงผูบริโภคใหทราบวามีสินคาและ

บริการ มีรายการพิเศษตาง ๆ เกิดขึ้น ตลอดจนเปนการกระตุนชักจูงใหผูบริโภคเกิดการยอมรับ  
และเกิดการซ้ือโดยอาศัยเครื่องมือส่ือสารทางการตลาด   ซ่ึงประกอบดวย 

  (1) การโฆษณา (Advertising) 
   การโฆษณาถือไดวาเปนเคร่ืองมือสวนหนึ่งท่ีใชในการส่ือสารการตลาด โดยใช

ส่ือกลางที่ไมใชตัวบุคคล เปนการส่ือสารท่ีเขาถึงผูบริโภคในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําใหบุคคล
จํานวนมากไดรับรู และเปนการจูงใจกลุมผูบริโภคใหเกิดความตองการในสินคาและบริการได 
ขณะเดียวกนั  ตองมีการเลือกใชส่ือท่ีเหมาะสมสําหรับสินคาดวย 

  (2) การประชาสัมพันธ (Public Relations) 
   การประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการส่ือสารการตลาดอยางหนึ่ง และ

มักเปนท่ียอมรับสําหรับผูบริโภคมา เพราะเปนการออกขาวเผยแพร เปนการใหขอมูลความจริงและ
ความเปนมาของธุรกิจ การออกขาวเผยแพรเปนการแจงใหผูบริโภคทราบถึงความเจริญเติบโตของ
องคกรมากกวาการเสนอขาย ขาวสารจากการประชาสัมพันธจะมีความนาเช่ือถือมากกวาขาวสาร
จาก การโฆษณา  เพราะความนาเช่ือถือของขาวสารประชาสัมพันธท่ีเผยแพรทางส่ือมวลชน            
มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจระหวางบริษัทกับลูกคาอันจะนําไปสูการเกิดทัศนคติท่ีดี
ตอบริษัท  ซ่ึงขาวสารเหลานี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการขายโดยตรง ผูบริโภคจึงมองวาขาวสาร
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จากการประชาสัมพันธ  มีความเปนกลางมากกวา  ความนาเช่ือถือในขาวสารประชาสัมพันธ           
จึงมีมากกวาการโฆษณา และที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ การที่สื่อมวลชนพิจารณานําลงเปนขาว 
ยอมถือไดวาเปนการรับรองความสําคัญ  และนาสนใจพอท่ีจะเชื่อถือได 

   อยางไรก็ตาม องคกรสามารถอาศัยการประชาสัมพันธสรางการยอมรับใน
ตัวผลิตภัณฑและองคกรตอผูบริโภคได  ดังนั้น จึงหมายความถึงการกระตุนการซ้ือโดยอาศัย
ช่ือเสียงภาพพจนท่ีดีขององคกร  โดยการสงขาวสารผานส่ือตาง ๆ ไปยังผูบริโภค  ซ่ึงเปนวิธีท่ีเสีย
คาใชจายนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดรูปแบบอ่ืน 

  (3) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 
   เปนกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุงการส่ือสารแบบตัวตอตัว เพื่อโนมนาว

ผูบริโภคกลุมเปาหมายใหซ้ือและทดลองใชสินคา  ซ่ึงหนาท่ีของพนักงานมีดังนี้ 
   - การแสวงหาผูบริโภคใหม (Prospecting) พนักงานขายท่ีดีจะตองเปนผูมี

ความสนใจและแสวงหาผูบริโภคใหม ๆ ใหมากข้ึนอยูเสมอ 
   - การขาย (Selling) พนักงานขายท่ีดี  จะตองเรียนรูศิลปะของการขาย       

ซ่ึงประกอบดวยเทคนิคการเขาพบเพื่อเสนอขาย  การตอบขอโตแยง  การปดการขาย  เปนตน 
   - การใหบริการ (Servicing) เปนการติดตอสื่อสารที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง 

ถาการใหบริการแสดงการสื่อสารที่ดี เปนตัวสื่อใหเกิดความประทับใจจากลูกคา ลูกคาจะรูสึกวา 
เราเอาใจใส เปนหนาท่ีสําคัญท่ีพนักงานขายตองจัดหาบริการใหแกผูบริโภค เชน ใหคําปรึกษาตอ
ผูบริโภคท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการใชสินคา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการชําระเงิน ใหบริการสงมอบสินคา 
เปนตน 

  (4) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion)  
   การสงเสริมการขายเปนกิจกรรมการตลาดท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือทันที

ไดดีกวาเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพราะสามารถทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจในตัวสินคา และเปนการเสนอ
ผลประโยชนพิเศษใหกับกลุมผูบริโภค เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคซ้ือสินคาในชวงเวลานั้น เปนกิจกรรม
ทางการตลาดท่ีเขามาทําหนาท่ีชวยเหลือการขายนอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ และ
การขายโดยบุคคล  ณ จุดขาย  การจัดแสดงสินคา  การลด  แลก  แจก  แถม  เปนตน 

   การสงเสริมการขาย เปนเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการตลาดที่หวังผล
ระยะส้ัน เพื่อกระตุนความตองการเฉพาะหนาใหเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จะใชไดผลเม่ือทําควบคูกับ
การโฆษณา โดยจะเปนตัวเสริมการโฆษณาท่ีจะชวยใหลูกคาตอบสนองเร็วข้ึน กระทําไดหลายดาน 
เชน ดานผูบริโภค ดานผูจัดจําหนาย และดานพนักงาน เปนตน การเลือกใชวิธีไหนขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงควาตองการการตอบสนองในลักษณะใด 
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   การดําเนนิกิจกรรมการสงเสริมการขายน้ัน มีลักษณะ ดงันี้ 
   (4.1) เปนการติดตอส่ือสาร (Communication) เพราะการสงเสริมการขาย

จะกระตุนความสนใจและผลักดันใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคานั้น 
   (4.2) เปนการใหส่ิงจูงใจ (Incentive) คือ เปนการกระตุน แนะนํา หรือ

เสนอแนะถึงคุณคาของสินคาท่ีผูบริโภคจะไดรับเมื่อซ้ือสินคา 
   (4.3) เปนการเชิญชวน (Invitation) ใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคานั้น 

 
 โดยสรุป  องคประกอบของสวนประสมการส่ือสารการตลาดแตละตัวจะตองสามารถ

ส่ือความหมาย และสามารถแสดงบทบาทรวมกันในการส่ือขาวสารทางการตลาดท้ังหมดได            
จึงสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาดวา  สวนประสมการสื่อสารการตลาด  (Marketing Communication 
Mix) ซ่ึงการดําเนินกจิกรรมทางการตลาดท่ีสําคัญนั้น เปนการใชกลยทุธสวนประสมทางการตลาด  
โดยคํานึงถึงการส่ือความหมายใหผูบริโภคเกิดความเขาใจ 

 ยิ่งกวานั้น การส่ือสารการตลาดในปจจุบันนี้ เปนการส่ือสารการตลาดอยางครบวงจร 
(Integrated Marketing Communication หรือ IMC) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการในการพัฒนา
โปรแกรมการส่ือสารท่ีมุงโนมนาวและชุกจูงกลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะเปนลูกคา ใหเกิดพฤติกรรม
การซ้ือและใชสินคา โดยกระบวนการเหลานั้นมุงใชเคร่ืองมือส่ือสารหลากหลายรูปแบบ IMC         
มีคุณสมบัติพิเศษ 5 ประการ  คือ 

 1. มุงหวังผลตอพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย (Affect Behavior) วัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักสําคัญในการใช IMC คือ การเนนท่ีพฤติกรรมของกลุมเปาหมายมากกวาความ
ตองการส่ือสาร  เพื่อใหมีอิทธิพลในการรับรูหรือสรางทัศนคติท่ีดีตอตราสินคา  เพราะหากช่ืนชอบ
สินคาและรูสึกดีกับสินคานัน้มาก  แตไมเคยซ้ือหรือใชสินคานั้นเลย ก็ถือวาไมมีประโยชน  ดังนัน้ 
IMC  จึงเปนวธีิท่ีตองการใหกลุมเปาหมายเกิดพฤติกรรมในการซ้ือและใชสินคา 

 2. การเร่ิมตนวางแผนสวนใหญเกิดจากความตองการของกลุมเปาหมาย (Start with the 
Customer or Prospect) จัดเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของ IMC คือ จะไมเร่ิมตนวางแผนจากความ
ตองการของบริษัทผูผลิตสินคาแลวจึงไปศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย หรือเรียกวา Inside-
out แตจะวางแผนจากการศึกษาถึงความตองการของกลุมเปาหมายกอน  แลวจึงกําหนดวิธีการหรือ
รูปแบบ  เพื่อสนองความตองการของกลุมเปาหมายในภายหลัง ซ่ึงเปนวิธีการท่ีเรียกวา Outside-in 
โดยเปนวิธีท่ีดีกวา  เพราะทําใหผูผลิตสินคาทราบถึงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย  ไมวา
จะเปนความตองการดานตัวสินคา  ขอมูลขาวสารตลอดจนสามารถกําหนดกิจกรรมตาง ๆได
สอดคลองกับความตองการ  และพฤติกรรมท่ีแทจริงของกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง 
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 การคิดวางแผนออกตัวสินคา และกําหนดรูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสาร โดยไมทราบ
ความตองการหรือพฤติกรรมของกลุมเปาหมายกอน ยอมเกิดการเส่ียงและมีโอกาสผิดพลาดมากกวา
อยางแนนอน 
 3. ใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของการติดตอส่ือสารหรือทุกรูปแบบ (Use Any and All 
Forms of Contacts) การโนมนาวกลุมเปาหมายใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือและใชสินคาใหได หลักการ  
ท่ีสําคัญ ไดแก การกําหนดจุดยืนของตราสินคา (Brand Positioning) ใหชัดเจน  เพราะเปนส่ิงสําคัญ
ที่เขาไปอยูในความรูสึกและความทรงจําของกลุมเปาหมาย โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตราสินคา
ผานส่ือตาง ๆ ไปยังกลุมเปาหมายโดยใชทุกรูปแบบหรือบางรูปแบบของการส่ือสารการตลาดตาม
ความเหมาะสม 
 4. ตองบรรลุการทํางานรวมกัน (Achieve Synergy) หมายความวา ทุกรูปแบบของการ
ส่ือสารการตลาด  ไมวาจะเปนการโฆษณา  การสงเสริมการขาย  การส่ือสาร ณ จุดขาย  การจัด
กิจกรรมพิเศษ  หรือรูปแบบใดก็ตามจะตองมีเนื้อหา สัญลักษณและแนวคิดเหมือนกันเพียง
แนวคิดเดียว  รอยรวมองคประกอบตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อบรรลุจุดมุงหมายในการ
สรางภาพลักษณที่แข็งแกรงและความเปนหนึ่งเดียวของตราสินคา  ในการโนมนาวกลุมเปาหมาย
ใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือและใชสินคาใหได  
  หลักการหนึ่งท่ีสําคัญ ไดแก การกําหนดจุดยนืของตราสินคา (Brand Positioning) 
ใหชัดเจน  เพราะจะเปนส่ิงสําคัญท่ีเขาไปอยูในความรูสึกและความทรงจําของกลุมเปาหมายวา   
เปนสินคาอะไร ตางจากสินคาอ่ืนอยางไร ท้ังนี้ รูปแบบตาง ๆ ของการสรางและรักษาความสัมพนัธ
กับลูกคากลุมเปาหมายเกานั้นมีความสําคัญมากกวาการหาลูกคาใหม เพราะกลุมเปาหมายใหมจะ
ใชเวลาและงบประมาณสูงในการโนมนาวและจูงใจ การส่ือสารการตลาดจะตองชวยกันตอกย้ํา
ในจุดยืนนี้รวมกัน 
 5. จะตองสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย (Build Relationships) ลักษณะเฉพาะท่ี
สําคัญอยางสุดทายของ IMC ก็คือ ตองพยายามสรางความสัมพันธระหวางลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย
หลักของตราสินคาใหได นักการตลาดสมัยใหมยอมรับวิธีการทําตลาดดวยการสรางสัมพันธกับลูกคา 
โดยมี IMC เปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางความสัมพันธไดเปนรูปธรรมมากข้ึน  ท้ังในรูปของการ
ซ้ือซํ้าและความภักดีในตราสินคา 
 นักส่ือสารการตลาดเช่ือวา  การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคากลุมเปาหมายเกานั้น 
มีความสําคัญมากกวาการหาลูกคาใหมเสียอีก เพราะกลุมเปาหมายใหมจะใชเวลาและงบประมาณ
สูงในการโนมนาวและจูงใจ ไมเหมือนกับลูกคาเกาที่เคยรูจักคุนเคยกับตราสินคา และที่สําคัญ        
มีโอกาสเคยใชสินคาแลว  ยอมมีการตอบสนองตอกิจกรรมทางการตลาดของสินคาไดงายกวา 
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 นักการตลาดในอดีตมักสนใจไปที่ผูผลิตเปนสําคัญ  จึงทําใหเกิดแนวคิดของการทํา
ตลาดที่มีปจจัยหลัก อันไดแก ตัวสินคา หรือบริการ (Product) ราคา (Price) สถานที่จัดจําหนาย 
(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือ 4P’s 
 แตมุมมองปจจุบันไดเปล่ียนไป การส่ือสารเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากกับการตลาด 
จนทําใหเกิดการผสมผสานเคร่ืองมือตาง ๆ ในการส่ือสารเพ่ือการตลาด ผนวกกับจุดสนใจไดเปล่ียนไป
ท่ีกลุมเปาหมาย (Target Market-Oriented) แทนที่จะมุงเนนไปท่ีผูผลิตเหมือนท่ีเคยเปนมาในอดีต 
จึงทําใหเกิดแนวคิดการทําตลาดท่ีมีปจจัยหลักสําคัญ  คือ  4 C’s  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1. Customer Wants and Needs ไดมีการเปล่ียนความสนใจจากตัวสินคา มาเปนความ
ตองการและความจําเปนของกลุมเปาหมาย  หมายความวา  แทนท่ีนักการตลาดจะสนใจวา จะผลิต
สินคาอะไร รูปแบบอยางไร  ก็มุงใหความสนใจวา กลุมเปาหมายตองการสินคาอะไร และรูปแบบ
อยางไร  ซ่ึงแนวคิดนี้จะทําใหการผลิตสินคามีความสอดคลอง  และสามารถตอบสนองไดตรงกับ
ความตองการของกลุมเปาหมายอยางถูกตองและชัดเจนมากข้ึน 
  อาจกลาวไดวา ปจจุบันนักการตลาดจะมุงเนนการผลิตสินคาสนองความตองการ
ของกลุมเปาหมายมากกวาการผลิตสินคาสนองความตองการของผูผลิตนั่นเอง 
 2. Customer Cost ความสนใจไดเปล่ียนจากราคามาเปนตนทุน ซ่ึงตนทุนนี้จะหมายถึง
ความคุมคา หรือคุณคา (Value) ท่ีกลุมเปาหมายจะไดรับจากการซ้ือสินคานั้น ๆ เชน ระยะเวลาท่ี
ตองใชในการซ้ือสินคา รูปแบบการบริการ การใหบริการหลังการขาย ตลอดจนการรับประกัน
สินคา  ซ่ึงกลุมเปาหมายจะไมพิจารณาเฉพาะราคาของสินคาเทานั้น แตจะพิจารณาถึงผลประโยชน
ทุกอยางท่ีจะไดรับจากการซ้ือสินคา และถึงแมวาราคาของสินคาท่ีซื้อนั้นแพงกวาสินคายี่หออ่ืน       
ก็ตาม หากวาไดรับประโยชนและสามารถสรางความพอใจไดมากกวา กลุมเปาหมายก็จะซ้ือ            
โดยไมสนใจวาจะมีราคาแพงเทาใด 
 3. Customer Convenience สถานท่ีจําหนายดูจะมีบทบาทนอยลง  สําหรับนักส่ือสาร
การตลาดในยุคปจจุบัน เพราะมีความสะดวกสบายเขามาแทนท่ี  ดังจะเห็นจากปจจุบัน กลุมเปาหมาย
ไมจําเปนตองไปซ้ือของท่ีราน  แตสามารถใชบริการจากตูหยอดเหรียญซ้ือสินคา (Vending Machine) 
มักพบเห็นในสํานักงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมถึงรายสะดวกซ้ือ นอกจากนี้  กลุมเปาหมาย
ยังสามารถส่ังซ้ือสินคาทางโทรศัพท  ทางไปรษณยี  และทางอินเตอรเน็ตไดอีกดวย นี่คือผลพวง
จากการเปล่ียนแปลงของแนวคิดท่ีเนนความสะดวกสบายสําหรับกลุมเปาหมายน่ันเอง 
 4. Customer Communication ปจจุบันไมมีใครปฏิเสธอิทธิพลของการสื่อสารเพราะเปน
ยุคพลังอํานาจของการส่ือสาร (Communication is a power) นักส่ือสารการตลาดเปนบุคคลท่ีสนับสนุน
ใหวัตถุประสงคทางการตลาดบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้นดวยวิธีการส่ือสาร ดังนั้น IMC ดูจะเปน
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แนวคิดท่ีสอดรับและสนองตอบการเปล่ียนแปลงนี้ไดเปนอยางดี เพราะเปนการนําเอาเคร่ืองมือ
การส่ือสารทางการตลาดตาง ๆ มาใชรวมกนัอยางสอดคลองและกลมกลืน  ไมวาจะเปนการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การทํากิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การส่ือสาร  
ณ จุดซ้ือ หรือการเปนผูอุปถัมภทางการตลาด เคร่ืองมือเหลานี้ จะถูกนํามาใชในการส่ือสารไปยัง
กลุมเปาหมาย 
 การส่ือสารการตลาดท่ีดีนั้น  จะทําใหผูบริโภคเกิดการรูจัก การยอมรับ และความพงึพอใจ
ในตัวสินคาของบริษัทมากกวาสินคายี่หออ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดไดจากการอานหรือฟงขอความเกี่ยวกับการ
สื่อสาร เชน ไดฟงพนักงานขายอธิบาย ไดชมโฆษณา ไดยินคําสัมภาษณในรายการโทรทัศน         
จากการดูวีดิโอ ดูสารคดี อานแผนพับ เปนตน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการซ้ือขาย หมายถึง กอนท่ี
ผูบริโภคจะซื้ออะไรนั้นจะตองเกิดการรับรูวามีสินคาอยูในตลาด และตองเกิดการยอมรับวาเปน
สินคาท่ีดีดวย หลังจากนั้นผูบริโภคก็จะออกไปแสวงหาและไดสัมผัสกับตัวสินคาเพื่อตัดสินใจ
เลือกซ้ือ หรือไมเลือกซ้ือ ถาผูบริโภคสนใจซ้ือก็จะนํามาทดลองใช และสรุปออกมาเปนทัศนคติ
หลังจากท่ีใชแลว ซ่ึงจะออกมาได 2 แบบ คือ ทางลบ หมายถึง ผูบริโภคเกิดความไมพอใจ กับ 
ทางบวก หมายถึง ผูบริโภคเกิดความพอใจ และสงผลกลับไปหาการยอมรับตอนแรก ถาไมพอใจ
ถือวาเปนการลดการยอมรับ ถาพอใจ ถือวาเปนการเพิ่มการยอมรับ 

 จะเห็นไดวา  หนาท่ีหลักของการส่ือสารการตลาดก็คือ  การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาให
มากท่ีสุด  เพื่อทําใหผูบริโภคเช่ือมโยงความคิดและความทรงจําใหเขากับตราสินคา และมองเห็น
คุณคาของตราสินคานั้น  ดังนั้น การส่ือสารการตลาดจะประสบความสําเร็จไดดวยองคกรมีพันธะ
สัญญาในการสรางความรู ความเขาใจ คํานึงถึงความพึงพอใจ และการตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคเปนสําคัญ  โดยไมเนนแตการผลิตสินคาเพื่อสรางยอดขายเทานั้น  หากแตผลิตสินคาท่ี
สามารถสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางสูงสุด  โดยอาศัยการส่ือสารการตลาดเปนกลยุทธ
สําคัญในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค  เฉกเชน นิตยสารทีวีพูล ท่ีมีการนําแนวคิดดาน
การสื่อสารการตลาดมาใชในการดําเนินธุรกิจนิตยสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตาม ผูบริหาร
ของนิตยสารทีวีพูลอาจจะประยุกตใชแนวคิด  โดยเนนความสําคัญในแตละประเด็นที่แตกตางไป
จากแนวคิดการส่ือสารการตลาดท่ีผูวิจัยไดกลาวไวขางตนก็เปนได 
 
   ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภคของแลมบและคณะ 
 แลมบ แฮร และแม็คดาเนียล (Lamb, Hair and McDaniel, 1992 : 75) ไดคิดตัวแบบ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคข้ึน ประกอบดวย 7 ข้ัน  ไดแก  (1) การรับส่ิงเรา  (2) การรับรูปญหา 
(3) การแสวงหาขอมูล (4) การประเมินทางเลือก (5) การซ้ือ (6) ผลการซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
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   การวางแผนการใชส่ือ 
 โลกปจจุบันในยุคขอมูลขาวสาร เต็มไปดวยส่ือโฆษณาท่ีสามารถเลือกนํามาใชมากมาย 
ซ่ึงประกอบดวยส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือนอกอาคารสถานที่ และส่ืออื่น ๆ ส่ือแตละ
ประเภทตางกมี็คุณลักษณะ ขอดีขอเสีย และขอจํากัดท่ีตางกัน ดังกลาวมาแลว ดังนัน้จึงเปนหนาท่ี
ของผูวางแผนการใชส่ือ  จะตองมีวิธีการพิจารณาเลือกใชส่ือตาง ๆ อยางมีระบบ  กลาวอีกนัยหนึ่ง        
ก็คือ จะตองตอบคําถามตอไปนี้ใหไดวา  ควรใชส่ือชนิดไหน (which media to use) ดวยวิธีใด (how 
to use) จะใชเม่ือไร (when to use) และจะใชท่ีไหน (where to use) จึงจะสามารถนําขาวสารการ
โฆษณาเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 กรอบการวเิคราะหเพื่อใชในการพิจารณาตัดสินใจการใชส่ือดังกลาวนี้ เรียกวา “การวางแผน
การใชส่ือ” หรือ “media planning” อันเปนกระบวนการเพ่ือควบคุมกาํกับขาวสารการโฆษณาไปยัง
กลุมเปาหมายในเวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม ดวยการใชชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกลมกลืนกัน 
(Bovee, et al. ,1995 : 341) 
 จากการวางแผนการใชส่ือดังกลาว  จะชวยใหสามารถตอบคําถาม 5 ประการ  อันเปน
หลักสําคัญของการส่ือสารการโฆษณา ดังนี้คือ 

1. ใครคือกลุมเปาหมายท่ีเราตองการเขาถึง 
2. เม่ือไรและท่ีไหนท่ีเราตองการจะเขาถึง 
3. เราควรเขาถึงมากนอยเพียงไร 
4. เราจําเปนตองเขาถึงบอยเพียงไร 
5. จะตองลงทุนมากนอยแคไหน 

 การวางแผนการใชส่ือ มีกระบวนการดําเนินงาน เชนเดียวกับการวางแผนการโฆษณา
ดังกลาวมาแลวในบทท่ี 4 ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ (1) การวิเคราะหตลาดและกําหนด
กลุมเปาหมาย  (2) การกําหนดวัตถุประสงคในการใชส่ือ  (3) การพัฒนากลยุทธการใชส่ือ  และ           
(4) การประเมินผลและการติดตามผลการใชส่ือ 
 การสงเสริมการขาย  เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางท่ีสอง  ในสวนประสมของการส่ือสาร
การตลาด  ดังกลาวมาแลวในบทท่ี 1 ทําหนาท่ีควบคูสัมพันธกันกับการโฆษณา  แตมีลักษณะ
แตกตางกัน กลาวคือ หนาท่ีหลักของการโฆษณา คือ การมุนเนนใหเกิดการรับรู (awareness)          
ในกลุมเปาหมาย รวมท้ังใหเหตุผลดวยวาทําไมควรซ้ือ (reason to buy) สวนหนาท่ีหลักของการ
สงเสริมการขาย คือ การกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยการใชส่ิงจูงใจเปนตัวชักนํา (incentive 
to buy) หรือหากพิจารณาในแงของวัตถุประสงคของการส่ือสาร การโฆษณามีวตัถุประสงคเพื่อให
ผูบริโภคเกิดความรูความเขาใจ หรือเพ่ือใหบรรลุข้ันการรับรู (cognitive stage) สวนการสงเสริม 
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การขาย มีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุข้ันแสดงพฤติกรรม (behavioral stage) หรือการซ้ือนั่นเองและ
ความแตกตางอีกอยางหนึ่งก็คือ การโฆษณาเปนความพยายามเพ่ือใหยอดขายเพ่ิมข้ึนในระยะยาว  
สวนการสงเสริมการขายเปนความพยายามเพ่ือใหยอดขายสูงข้ึนในระยะส้ัน 
 คําวา  “การสงเสริมการขาย” (sales promotion)  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ทางการตลาด 
ท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเสนอคุณคา  หรือส่ิงจูงใจพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ  ใหกับกองกําลังฝายการขาย               
ผูจัดจําหนาย  หรือผูบริโภคข้ันสุดทาย  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อกระตุนใหเกิดการขายในทันที  
 จากนิยามนี้ จะเห็นไดวา การสงเสริมการขายชวยใหเกิดการขายข้ึนได เพราะการใช
ส่ิงจูงใจโดยตรง เพื่อเสริมสรางคุณคาพื้นฐานของผลิตภัณฑท่ีโฆษณาใหสูงข้ึน ในจิตใจของผูจัด
จําหนาย  ผูทําหนาท่ีเปนผูขาย และผูบริโภค  ตัวอยางเชน  การลดราคาใหต่ําลงเปนส่ิงจูงใจอยาง
หนึ่งอันถือเปนส่ิงเสนอท่ีทําใหผลิตภัณฑท่ีคุณคาเพิ่มข้ึน  เม่ือเทียบกับจํานวนเงินท่ีจะตองจายใน
การซ้ือตามปกติ หรือการแจกของแถมของฟรีเม่ือซ้ือสินคา  ซ่ึงถือเปนส่ิงจูงใจพิเศษ  ท่ีทําใหคุณคา
ของผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน เม่ือเทียบกับจํานวนเงินท่ีตองจายเทาเดิม 
 การสงเสริมการขาย มีบทบาทสําคัญอยางมากในปจจุบัน  นักการตลาดสวนมาก
ยอมรับวาลําพังการใชการโฆษณาแตเพียงอยางเดียว ยอมไมเพียงพอแลวที่จะทําใหผลิตภัณฑ
เคล่ือนยายจากชั้นวางสินคาไปสูมือผูบริโภค  นักการตลาดสวนใหญในปจจุบันจึงหันไปใชวิธีการ
สงเสริมการขายเปนเคร่ืองมือประกอบ  โดยมุงเนนวิธีการกระตุนการขาย  ท้ังผูบริโภคโดยตรง 
รวมท้ังมุงเนนท่ีคนกลาง  ผูทําหนาท่ีในการนําสินคาไปจําหนายอีกดวย 

 
   ประเภทของการสงเสริมการขาย 
 การสงเสริมการขาย  แบงตามกิจกรรมการสงเสริมการขาย  สามารถแบงออกไดเปน           
3 ประเภทใหญ ๆ  ดังนี้คือ  (Belch and Belch, 1993 : 576) 
 1. การสงเสริมการขายท่ีมุงเนนที่ผูบริโภค (consumer – oriented sales promotion) 
  กิจกรรมการสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีผูบริโภค ท่ีนิยมใชกันท่ัวไป ไดแก การแจก
คูปอง (couponing) การแจกของตัวอยาง (sampling) การใหของแถม (premiums) การเพิ่มขนาด
บรรจุภัณฑ (bonus pack)  การลดราคา (price – offs)  การคืนเงิน (rebates)  การแขงขัน (contests) 
การชิงโชค (sweepstakes) และการอุปถัมภกิจกรรมพิเศษ (event sponsorship) กิจกรรมเพื่อสงเสริม
การขายเหลานี้ จัดทําข้ึนมุงเนนท่ีผูบริโภคซ่ึงเปนผูซ้ือสินคา และบริการโดยตรง โดยออกแบบ
เสนอใหกับผูบริโภคเพื่อจูงใจใหซ้ือสินคาของบริษัท 
   การสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีผูบริโภค เปนสวนหน่ึงของกลยุทธการสงเสริม
การตลาดท่ีเรียกวา “กลยุทธดึง” (pull strategy) ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีกระทําควบคูกับการโฆษณา       

DPU
DPU



 24 

เพื่อกระตุนใหผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑตราใดตราหน่ึงของบริษัท หรือเปนการสรางอุปสงคใหเกิดข้ึน
ในตัวผูบริโภค เพื่อผูบริโภคจะไดเรียกหาซ้ือผลิตภัณฑตรานั้นจากผูคาปลีก และจะผลักดันให   
ผูคาปลีกนําผลิตภัณฑนั้นจากผูคาสงมาจําหนาย และขณะเดียวกันจะเปนตัวเรงใหผูคาสงไปรับ
ผลิตภณัฑนัน้   จากผูผลิตมาพรอมท่ีจะจําหนายใหกับผูคาปลีกอีกตอหนึ่ง 
 2. การสงเสริมการขายท่ีมุงเนนที่คนกลาง (trade – oriented sales promotion) 
  กิจกรรมการสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีคนกลาง หรือผูจัดจําหนายท่ีนยิมใชกนัท่ัวไป 
ไดแก การใหสวนลดทางการคา (trade allowances) การจัดแสดง ณ แหลงซ้ือ (point – of – purchase 
display) การแขงขันทางการขาย (sales contests) การจัดโปรแกรมฝกอบรม (training programs) 
การจัดแสดงสินคา (trade shows) และการโฆษณารวม (cooperative advertising) กิจกรรมการ
สงเสริมการขายเหลานี้ จะออกแบบข้ึนเพือ่เปนการกระตุนจูงใจผูจัดจาํหนายหรือคนกลาง เพื่อให
รับเอาผลิตภัณฑจากผูประกอบการไปจําหนาย และท้ังยังเปนการสรางความพยายามพิเศษใหกับ  
คนกลางเพ่ือนาํไปเปนเคร่ืองมือ  ในการสงเสริมการขายกบัลูกคาอีกตอหนึ่งดวย 
 

  การประชาสัมพันธและการเผยแพรขาว 
  การประชาสัมพันธ เปนเคร่ืองมือสําคัญในสวนประสมของการส่ือสารการตลาด  
เชนเดียวกับการโฆษณา  และการสงเสริมการขาย   แตจะทําหนาท่ีแตกตางกัน   กลาวคือ                  
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย จะทําหนาท่ีเกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย คนกลาง และ
ผูเกี่ยวของ  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเพิ่มยอดขายใหสูงข้ึน  เปนการขยายสวนแบงตลาด (share 
of the market) สวนการประชาสัมพันธนั้นจะทําหนาท่ีเกี่ยวของกับสาธารณชนท่ีสนใจ (interested 
publics) โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพ ความเขาใจและความรูสึกท่ีดีใหเกิด
ข้ึนกับบริษัท  เปนการขยายสวนแบงทางดานจิตใจ (share of the mind) ของสาธารณชน  แบงปนมา
สูบริษัทเพิ่มข้ึน  โดยมีความมุงหวังวาเม่ือสาธารณชนมีทัศนคติท่ีดีตอบริษัท  ผลิตภัณฑและบริการ
ของบริษัท  ก็จะไดรับการสนับสนุนดวยดีดวย 
  
   ความหมายของการประชาสัมพันธ 
  คําวา “การประชาสัมพันธ” (public relations : PR) เปนคําท่ีใหคํานิยามไดคอนขางยาก 
เหตุผลสําคัญก็เพราะวา  กิจกรรมการประชาสัมพันธเปล่ียนแปลงอยูเสมอไมอยูกับท่ีจึงทําใหมีผูให
คํานิยามไวตาง ๆ กันมากมาย ตามนิยามดั้งเดิม (traditional definition) มีผูใหความหมายเขาใจงาย ๆ 
ดังนี้ 
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 ฟลล (Fill, 1995 : 387) ไดใหความหมายไววา การประชาสัมพันธ เปนการปฏิบัติการ
อยางมีแผน และเปนความพยามเพ่ือเสริมสราง และธํารงรักษาไวซ่ึงคาความนิยาม และความเขาใจ
ท่ีดีซ่ึงกันและกันระหวางองคการกับชุมชน 
 ซิมมอน (Simon, quoted in Belch and Belch, 1993 : 628) ไดใหความหมายไววา         
การประชาสัมพันธ เปนภาระหนาท่ีของฝายบริหาร (management function) ซ่ึงจะตองประเมิน
ทัศนคตขิองชุมชน กาํหนดนโยบายและวธีิการปฏิบัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับผลประโยชนของชุมชน 
แลวกาํหนดเปนแผนงานปฏิบัติการข้ึน  โดยใชวิธีการติดตอส่ือสาร  เพื่อใหชุมชนเกิดความเขาใจ 
และเกดิการยอมรับ 
 จากนิยามทั้งสองดังกลาวขางบนนี้  มีสาระสําคัญ 3 ประการ  ที่ใครขออธิบายเพิ่มเติม
ดังนี้คือ 
 ประการแรก จากนิยามนี้แสดงใหเห็นวา  การประชาสัมพันธเปนหนาท่ีของฝายบริหาร
ซ่ึงคําวาฝายบริหาร (management) ในท่ีนี้ไมไดจํากัดเฉพาะฝายบริหารในองคการธุรกิจเทานั้น         
แตจะครอบคลุมถึงองคการและสถาบันอ่ืน ๆ ดวย  ท้ังองคการท่ีหวังผลกําไร  และไมหวังผลกําไร 
 ประการท่ี 2 จากนิยามแสดงใหเห็นวา การประชาสัมพันธ เปนกระบวนการดําเนินงาน
ท่ีมีการปฏิบัติการเปนข้ันตอน  3 ข้ัน  ดังนีคื้อ 
 1. การกําหนดและการประเมินทัศนคติของชุมชน 
 2. การกําหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับผลประโยชนของ
ชุมชน และ 
 3. การพัฒนาแผนงานปฏิบัติการการติดตอสื่อสารขึ้น  และนําไปปฏิบัติเพื่อใหชุมชน
เกิดความเขาใจและเกิดการยอมรับ 
 กระบวนการขางบนนี้  ไมใชเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น  ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียง
ครั้งเดียวแลวเลิกไป  แตเปนการปฏิบัติท่ีตองใชความพยายามอยางตอเนื่อง (ongoing effort) ท่ีตอง
ใชเวลาหลายเดือน หรืออาจเปนหลายปติดตอกัน จึงจะทําใหเกิดผลดีตามท่ีตองการ 
 ประการท่ี 3 จากนิยามน้ีแสดงวา การประชาสัมพันธไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของมากกวา
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีออกแบบข้ึนเพื่อขายสินคา และบริการเทานั้น  แตการประชาสัมพันธอาจเขาไป
เกี่ยวของกับองคประกอบท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดบางอยาง  ดังกลาวมาแลวในตอนตน         
โดยใชวิธีการและมีความมุงหมายที่แตกตางกัน  ตัวอยางเชน  การออกขาวทางหนังสือพิมพ (press 
releases) เพื่อประกาศใหประชาชนไดทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม หรือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ        
ในหนวยงาน การจัดกิจกรรมหรือเหตุการณพิเศษ (special events) อาจจัดข้ึนเพื่อสรางคาความนิยม 
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(goodwill) ใหเกิดขึ้นในชุมชน หรืออาจใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ (public relations 
advertising)  เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทเกี่ยวกับกรณีปญหาขอขัดแยงบางอยาง  เปนตน 
 
   บทบาทใหมของการประชาสัมพันธ 
  กิจกรรมการประชาสัมพันธเปล่ียนแปลงอยูเสมอไปตามกาลเวลา  ในขณะท่ีบทบาท
หนาท่ีของการประชาสัมพันธในองคการ ตามนิยามแบบดั้งเดิมท่ีใชกันมานานหลายป  ในปจจุบัน
บริษัทจํานวนมาก  ท่ียึดถือปรัชญามุงเนนท่ีลูกคา หรือตลาดเปนส่ิงสําคัญ (marketing – oriented 
companies) ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของงานการประชาสัมพันธข้ึนใหม  ภายใต
บทบาทใหมของการประชาสัมพันธนี้  หนาท่ีของการประชาสัมพันธจะมีขอบเขตขยายกวางขวาง
มากข้ึน  กลาวคือ ไมเพียงแตจะมุงเนนเพื่อสงเสริมภาพลักษณขององคการอยางเดียว  แตจะมุงเนน
สงเสริมผลิตภัณฑ  และบริการขององคการอีกดวย (Belch and Belch, 1993 : 629)  ดังนั้นจึงเห็น        
ไดชัดวา หนาท่ีของฝายประชาสัมพันธตามบทบาทใหมนี้  จึงเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับหนาท่ีของ
ฝายการตลาดดวย 
  อยางไรก็ตามไมวาบทบาทของการประชาสัมพันธ จะมีลักษณะแบบดั้งเดิม หรือมุงเนน
การตลาดมากข้ึนในบทบาทใหม แตส่ิงสําคัญท่ีนักการตลาดจะตองคํานึงถึง ก็คือวา ความจําเปน     
ในการประเมินทัศนคติของชุมชน เพื่อสรางภาพลักษณของบริษัทใหเกิดขึ้นในทางดี (favorable 
corporate image) มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวา การวางแผนกลยุทธเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑและ
บริการโดยตรง  (Belch and Belch, 1993 : 630) 
 
   กระบวนการดําเนินงานการประชาสัมพันธ 
  การประชาสัมพันธ เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีมีการปฏิบัติเปนข้ันตอน 3 ข้ันตอน 
คือ การกําหนดและการประเมินทัศนคติของชุมชน การกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติ และ
การพัฒนาและกําหนดโปรแกรมการปฏิบัติ เพื่อใหชุมชนเกิดความเขาใจ และเกิดการยอมรับ           
โดยมีรายละเอียดแตละข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดและการประเมินทัศนคติของชุมชน (determination and evaluation of 
public attitudes) 
   ถาชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอบริษัท ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทก็จะไดรับการ
สนับสนุนดวยดีดวย แตหากชุมชนมีทัศนคติไมดี หรือมองบริษัทในแงลบ (unfavorable attitude) 
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทก็จะมีผลกระทบตามไปดวย บางคร้ังอาจนําไปสูการประทวง หรือ
ลุกลามไปถึงข้ันการ  “คว่ําบาตร” (boycott)  ไมยอมซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทก็มี 
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   ไมมีบริษัทใดตองการที่จะไดรับการมองจากสายตาประชาชนวาเปน “พลเมืองไมดี” 
(bad citizen) เหตุผลสําคัญก็คือวา บริษัทต้ังอยูในชุมชน และท้ังลูกจางหรือพนักงานของบริษัท
อาศัยและทํางานอยูท่ีนั้น  การมีทัศนคติในทางลบอาจจะมีผลกระทบตอขวัญของพนักงาน  (employee 
morale) และท้ังมีผลตอส่ิงแวดลอมในหนวยงานพลอยใหเส่ือมเสียตามไปดวย 
   ดวยเหตุที่ทัศนคติของชุมชนมีผลกระทบตอบริษัทดังกลาว  บริษัทเปนจํานวนมาก 
จึงทําการวิจัยเพ่ือทราบถึงทัศนคติของชุมชนอยูเสมอเปนประจํา  เพื่อจะไดทราบความเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซิมมอน (Simon, quoted in Belch and Belch, 1993 : 631) ไดใหเหตุผลของ
การทําวิจัยทัศนคติของชุมชนวามีเหตุผลสําคัญอยางนอยท่ีสุด 4 ประการ  ดังนี้คือ 
   1.1 เพื่อไดขอมูลนํามาใชในการวางแผนดําเนินงาน  เม่ือบริษัทไดกําหนดทัศนคติของ
ชุมชนไดแนนอนแลว ทัศนคติเหลานี้จะนํามาใชเปนจุดเร่ิมตน ในการพัฒนาโปรแกรม  เพื่อธํารง
รักษา  ทัศนคติท่ีดีนั้นตอไป  หรือเพ่ือเปล่ียนทัศนคติท่ีไมดี  ใหเกิดความเขาใจในทางดีข้ึน 
   1.2 เพื่อนํามาใชเปนสัญญาณเตือนภัยใหทราบแตเนิ่น ๆ (early warning system) 
เพราะเม่ือถึงเวลาปญหาเกิดข้ึนจริง  บริษัทอาจจําเปนตองใชความพยายามอยางมากท้ังเวลา  และ     
เงินทองเพื่อแกไขนั้น  การทําวิจัยจะชวยใหบริษัทสามารถระบุหรือมองเห็นปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
รวมท้ังหาวิธีจัดการแกปญหาเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพเสียแตเนิ่น ๆ  กอนท่ีจะลุกลามกลายเปน
ปญหาใหญโตตอไป 
   1.3 เพ่ือจะไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกคนในองคการ  หากการวิจัยแสดงให
เห็นวามีปญหาเกิดข้ึน  หรือมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน  การใชการประชาสัมพันธเขามาแกปญหาก็จะ 
งายข้ึน  เพราะจะไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย 
   1.4 เพื่อชวยใหการติดตอส่ือสารทําความเขาใจกับชุมชนไดผลดียิ่งข้ึน  จากการที่ได
ทําความเขาใจถึงปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึน  และปญหาท่ีมีทีทาจะเกิดข้ึนในอนาคต ทําใหบริษัทสามารถ
กําหนดรูปแบบการติดตอส่ือสารกับชุมชนไดอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  2. การกําหนดแผนงานการประชาสัมพันธ (establishing a public relations plan) 
   ในตอนตนไดกลาวมาแลววา  การประชาสัมพันธ  เปนกระบวนการท่ีตองกระทํา
อยางตอเนื่องและใชเวลา ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดเปนนโยบาย และวิธีปฏิบัติอยางเปนทางการ
เพื่อนําไปใชในการแกปญหา หรือโอกาสตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และแผนงานการประชาสัมพันธนี้จะตอง
ใหสอดคลองสัมพันธกับโปรแกรมการส่ือสารการตลาด อันเปนแผนรวมทั้งหมดของบริษัทอีกดวย 
   คัทลิป เซ็นเตอร และบรูม (Cutlip, Center and Broom. 1985 : 200) ไดให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแผนงานการประชาสัมพันธ  ประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน 
ดังนี้คือ 

DPU
DPU



 28 

   2.1 การกําหนดปญหาการประชาสัมพันธ 
   2.2 การวางแผน และการจัดโปรแกรมปฏิบัติงาน 
   2.3 การลงมือปฏิบัติงาน และการติดตอส่ือสาร และ 
   2.4 การประเมินผลโปรแกรมการปฏิบัติงาน 
  3. การพัฒนาโปรแกรมการประชาสัมพันธและการนําไปปฏิบัติ (developing and executing 
the public relations program) 
   เนื่องจากบทบาทใหมของการประชาสัมพนัธ มีบทบามกวางกวาเดิม การจัดโปรแกรม
การประชาสัมพันธ จึงอาจจาํเปนตองขยายขอบเขตกวางข้ึน มากกวาโปรแกรมการสงเสริมการตลาด
ท่ัวไป นั่นคือ กลุมเปาหมายท่ีใชเคร่ืองมือการประชาสัมพันธเขาถึงและวัตถุประสงคในการติดตอ 
ส่ือสาร ก็จะมีลักษณะครอบคลุมมากข้ึนกวาเดิม รวมท้ังการจัดทําขาวสาร และระบบการนําขาวสาร
เขาถึง  ก็จะมีวธีิการตาง ๆ นํามาใชท่ีแตกตางออกไป  ซ่ึงจะไดกลาวแตละเร่ืองในรายละเอียด  ดังนี ้
   3.1 การกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะเขาถึง (determining relevant target audiences) 
การประชาสัมพันธมีกลุมเปาหมายท่ีจะเขาถึงมากมายหลายกลุม และมีลักษณะคอนขางหลากหลาย 
การกําหนดวัตถุประสงค ท่ีมุงเนนแตละกลุมจึงแตกตางกันดวย กลุมเปาหมายบางกลุมอาจเกี่ยวของ
โดยตรงกับการซื้อผลิตภัณฑและบริการ  แตบางกลุมอาจจะมีผลกระทบตอบริษัทบางอยางท่ีแตกตาง
กันออกไป เชน ผูถือหุน หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ เปนตน นอกจากนี้ กลุมเปาหมายดังกลาว
เหลานี้ยังประกอบดวยบุคคลและเจาหนาท่ีตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกบริษัท อีกดวย 
    กลุมเปาหมายภายในบริษัท (internal audiences) อาจประกอบดวยพนกังานของ
บริษัทผูลงทุน ผูถือหุน ผูจําหนายปจจยัการผลิต สมาชิกของชุมชนในทองถ่ิน และลูกคาในปจจุบัน 
เปนตน นาสังเกตวา สมาชิกของชุมชนในทองถ่ิน และลูกคาของบริษัทนาจะจัดอยูในกลุมเปาหมาย
ภายนอก แตนักวิชาการเห็นวาควรจัดไวในกลุมเปาหมายภายใน เพราะเปนกลุมท่ีติดตอสัมพันธ 
เกี่ยวของทางดานการงานกับบริษัทเปนประจํากันอยูแลว (marston, quoted in Belch and Belch, 
1993 : 633)  สวนกลุมเปาหมายภายนอกบริษัท (external audiences) ไดแก กลุมบุคคลท่ีไมจําเปน
จะตองติดตอกบัหนวยงานอยางใกลชิด  ตวัอยางเชน  สาธารณชนโดยทั่วไป  เปนตน 
    บุคคลกลุมตาง ๆ ดังกลาวขางตนนี้ จําเปนจะตองติดตอแจงขอมูลขาวสารใหทราบ
อยางตอเนื่อง  ดวยเหตุผลตาง ๆ นับต้ังแต เพื่อสรางความม่ันใจในดานรักษาคานยิม การนํานโยบาย
ใหมและระเบียบวิธีการปฏิบัติบางอยางมาใช หรือการแนะนําผลิตภัณฑใหม เปนตน เพื่อความ
เขาใจเพิ่มข้ึน ขอยกตวัอยาง กลุมเปาหมายตาง ๆ รวมท้ังวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธแตละกลุม  
ดังนี ้
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    3.1.1 พนักงานของบริษัท (employees of the firm) วัตถุประสงคสําคัญของการ
จัดโปรแกรมการประชาสัมพันธกับกลุมพนักงานของบริษัท ก็เพื่อการรักษาขวัญ (morale) และ
กําลังใจในการทํางาน  และทั้งเพื่อแจงใหทราบถึงผลการทํางานของเขาอีกดวย  โดยใชเครื่องมือ
ส่ือสารตาง ๆ เชน จดหมายขาว ปายประกาศ การสงจดหมายทางไปรษณีย และรายงานประจําป 
เปนตน 
    3.1.2 ผูถือหุนและผูลงทุน (stockholders and investors) วัตถุประสงคสําคัญ
สําหรับกลุมนี้ ก็เพื่อรายงานฐานะการเงิน  และขอมูลบางอยางทางการเงินของบริษัทใหแกผูถือหุน 
และผูลงทุนไดทราบ  โดยใชเคร่ืองมือตาง ๆ เชน รายงานประจําป ก็เปนชองทางการส่ือสารอยาง
หนึ่งท่ีจะแจงใหกลุมเปาหมายน้ีไดรับรูถึงผลการดําเนินงานในรอบป  ท้ังท่ีสําเร็จและไมสําเร็จตาม
เปาหมาย  รวมท้ังแผนงานในอนาคต และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนท่ีควรทราบ  
    3.1.3 สมาชิกของชุมชน (community members) ไดแก บุคคลซึ่งอาศัยและ
ทํางานในชุมชนซ่ึงบริษัทต้ังอยู  หรือดําเนินธุรกิจบางอยางอยู กลุมบุคคลเหลานี้เปนกลุมเปาหมาย
สําคัญท่ีบริษัทใชการประชาสัมพันธเขาถึง เชน อาจใชการโฆษณาเพื่อแจงใหชุมชนไดทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่องคการดําเนินการอยู  ตัวอยางเชน การลดมลภาวะอากาศเปนพิษ การรักษาแหลงน้ํา
ใหสะอาด และการอนุรักษสัตวปา เปนตน  เปนการแสดงใหสาธารณชนเห็นวาองคการเปน
พลเมืองท่ีดี  และคํานึงถึงสวัสดิภาพของสังคมอันเปนสวนรวม 
    3.1.4 ผูขายปจจัยการผลิตและลูกคา (suppliers and customers) เปนกลุมเปาหมาย
สําคัญท่ีองคการปรารถนาจะรักษาระดับคานิยมท่ีดีไวเสมอ เหตุผลสําคัญก็คือวาโดยทั่วไปแลว 
ผูบริโภคมักจะไมคอยนิยมซ้ือผลิตภัณฑจากบริษัทท่ีไมคอยสนใจเกี่ยวกับงานทางดานสังคม และ
อาจหันไปซ้ือผลิตภัณฑจากท่ีอ่ืนแทน และทํานองเดียวกันผูขายปจจัยการผลิตก็มีพฤติกรรมเหมือนกัน 
การประชาสัมพันธเพื่อสรางคาความนิยม และความรูสึกที่ดีใหกับกลุมเปาหมายนี้ อาจทําไดหลายทาง 
เชน การออกสปอตโฆษณาทางโทรทัศน (television spots) แสดงใหผูบริโภครูวิธีประหยัดพลังงาน 
และการขับรถยนตท่ีปลอดภัย เปนตน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนส่ิงชวยสรางความรูสึกท่ีดีใหเกิดข้ึนกับ
องคการท้ังส้ิน 
    3.1.5 ส่ือมวลชน (the media) อาจกลาวไดวา กลุมชุมชนภายนอกท่ีสําคัญ    
มากท่ีสุดก็คือ ส่ือมวลชนนั่นเอง ส่ือมวลชนจะเปนผูกําหนดส่ิงท่ีจะใหอานในหนังสือพิมพ หรือ 
ใหชมทางโทรทัศน จะเปนขาวอะไร และจะนําเสนออยางไร เปนหนาท่ีของส่ือมวลชนท่ีจะ
นําเสนอท้ังส้ิน ดวยเหตุท่ีส่ือมวลชนมีอิทธิพลมากดังกลาว การสรางความสัมพนัธท่ีดกีับส่ือมวลชน 
เพื่อใหส่ือมวลชนกับคนทําประชาสัมพันธหันมารวมมือสัมพันธกันดวยดี ท่ีเรียกวา “ส่ือมวลชน
สัมพันธ” (media relations) จึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง เพราะทั้งสองฝายตางก็พึ่งพาอาศัย ซ่ึงกันและกนัท่ี
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จะทําใหงานของตนใหประสบผลสําเร็จ กลาวคือ ฝายคนทําประชาสัมพันธ (PR people) ก็ตองการ
ใหส่ือมวลชน (the media) เปนส่ือกลางนาํขาวของบริษัทออกเผยแพรเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย
กลุมตาง ๆ ในทางตรงกันขาม ผูส่ือขาว คอลัมนิสต และบรรณาธิการ ก็ตองการขอมูลหรือขาว
เกี่ยวกับบริษัท และอุตสาหกรรมจากคนทําประชาสัมพันธเชนเดียวกนั  (Bovee, et al., 1995 : 499) 
          3.1.6 ผูใหการศึกษา (education) เปนกลุมเปาหมายสําคัญอีกกลุมหนึ่งท่ีจะตอง
ใหความสนใจ มีองคการเปนจํานวนมากท้ังองคการของรัฐและเอกชน พยายามใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ท่ีจัดทําข้ึนแกกลุมนี้  เพื่อสรางความเขาใจและความรูสึกที่ดีใหเกิดข้ึนกับองคการ 
เพื่อใหคนกลุมนี้ใหการสนับสนุน เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐคิดข้ึนมาใหม 
(new innovations) การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ รายการอื่น ๆ ที่เปนที่สนใจ
ท่ัวไป เปนตน เหตุผลการใหขอมูลขาวสารแกกลุมผูใหการศึกษาเหลานี้มีเหตุผลเชนเดียวกันกับการ
ใหขาวแกส่ือมวลชน เพราะผูใหการศึกษา หรือนักวิชาการเปนผูนําทางความคิด (opinion leader) 
เปนผูท่ีถายทอดความคิดท่ีมีอิทธิพล อันจะนําไปสูกลุมเปาหมายบางกลุมท่ีองคการตองการจะส่ือ
เขาถึง 
    3.1.7 รัฐบาล (governments) การใชความพยายามเพื่อวิ่งเตนติดตอหนวยงาน
ของรัฐ ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ เพื่อใหความชวยเหลือสนับสนุน ในการออกกฎหมาย 
หรือออกกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพื่อเอื้ออํานวยใหกับธุรกิจขององคการ หรือเพื่อใหระงับ
กฎระเบียบบางอยางท่ีจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เปนความพยายามของงานประชาสัมพันธ
อยางหนึ่ง วิธีการก็คือ ฝายประชาสัมพันธของบริษัทจะสงตัวแทน เขาไปติดตอวิ่งเตนกับเจาหนาท่ี
ของรัฐ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ เพื่อขอใหชวยสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง         
ซ่ึงเรียกกันวา “การหาเสียงสนับสนุน” (lobbying) ซ่ึงหากประสบผลสําเร็จ จะสงผลทําใหองคการ
ไดประโยชนมหาศาลทันที หรือในทางตรงขาม  บางครั้งอาจขอใหชวยระงับไมใหออกกฎหมาย 
หรือระเบียบบางอยางออกมา  เพราะจะมีผลกระทบตอธุรกิจขององคการทําใหเกิดความเสียหาย
อยางมาก   เปนตน 
    3.1.8 กลุมประกอบธุรกิจการเงิน (financial groups) นอกจากผูถือหุนท้ังในปจจุบัน
และอนาคต และผูลงทุนตาง ๆ ดังกลาวมาแลว กลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ของการทําประชาสัมพันธเขาถึง
ยังประกอบดวย กลุมผูประกอบธุรกิจการเงินอีกดวย เชน ผูใหคําปรึกษาทางดานการเงิน สถาบัน 
ใหกูยืมเงิน และบริษัทเงินทุนตาง ๆ กลุมประกอบธุรกิจดังกลาวเหลานี้ เปนแหลงเงินทุนท่ีจะตอง
สรางความสัมพันธอยางใกลชิด เพื่อสะดวกในการกูยืมเงิน การใชวิธีออกขาว (press releases) และ
รายงานของบริษัท  (corporate reports)  เพื่อส่ือขาวไปยังกลุมเหลานี้   เปนวิธีท่ีนํามาใชเปนหลัก 
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   3.2 การปฏิบัติตามโปรแกรมการประชาสัมพันธ (implementing the public relations 
program) ภายหลังจากท่ีไดทําการวิจัยทัศนคติของชุมชน และไดกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะเขาถึงแลว 
โปรแกรมการประชาสัมพันธก็จะไดกําหนดข้ึน เพื่อนําไปปฏิบัติเขาถึงกลุมผูรับเหลานั้น เคร่ืองมือ
การประชาสัมพันธ (PR tools) ท่ีนิยมนํามาใชท่ัวไปมีดังนี้ 
    3.2.1 ขาวแจก (press release หรือ news release) เปนเอกสารที่เปนขาวสั้น ๆ 
ซ่ึงองคการจัดทําข้ึน เพ่ือสงหรือแจกจายใหกับหนังสือพิมพ หรือส่ือมวลชนอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปเผยแพร
กระจายไปสูชุมชน โดยมีความมุงหมายเพื่อใหชุมชนไดรับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของหนวยงาน 
โดยทั่วไปแลวในเอกสารขาวแจก จะเกี่ยวกับองคการ เจาหนาท่ี หรือบุคลากรขององคการ รวมท้ัง
ผลิตภัณฑและบริการท่ีเสนอขาย  (Bovee, et al., 1995 : 504) 
    3.2.2 การจัดประชุมเพื่อแถลงขาวแกส่ือมวลชน (press conference หรือ news 
conference) เปนการจัดประชุมกันระหวางกลุมนักหนังสือพิมพ และตัวแทนสื่อมวลชนตาง ๆ 
รวมกับผูบริหารของหนวยงานหรือองคการ เพื่อเปดโอกาสใหไดแถลงขาว  หรือตอบขอซักถาม       
ในเร่ืองราว หรือเหตุการณสําคัญ เพ่ือใหส่ือมวลชนนําขาวไปเผยแพรสูสาธารณชน อันเปนวิธีการ
อยางหน่ึงของการประชาสัมพันธ  โดยใชส่ือมวลชนเปนเคร่ืองมือในการกระจายขาวให ลักษณะ
การจัดประชุมเพื่อแถลงขาวก็มีลักษณะเหมือนกับท่ี นายกรัฐมนตรี หรือ พรรคการเมือง จัดประชุม
เพ่ือแถลงขาวทางการเมืองท่ีเห็นอยูท่ัวไปทางโทรทัศน ตางกันแตเพียงวา หัวขอ เร่ืองราว ท่ีแถลง
ขาวนั้นจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม การพัฒนาทางอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ขาวเกี่ยวกับวิกฤตการณของ
บริษัท (company crisis) หรือการเปล่ียนแปลงทางดานการบริหารที่สําคัญของบริษัท เปนตน 
     การจัดประชุมเพื่อแถลงขาวแกสื่อมวลชน มีขอที่ควรคํานึงถึงที่สําคัญ        
ก็คือวา ไมควรจัดบอยครั้ง แตควรจัดเมื่อมีขาว หรือเหตุการณสําคัญและนาสนใจอยางแทจริง         
ซ่ึงการใชวิธีใหขาวแจกไมเพียงพอและไมเหมาะสมเทานั้น เพราะมิฉะนั้นการจัดประชุม เพื่อแถลง
ขาวในโอกาสตอไป   อาจจะไมไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนอีกเลย  ก็อาจเปนได 
    3.2.3 การใหสัมภาษณ (interviews) เปนเครื่องมือการประชาสัมพันธที่ใชกัน
มากวิธีหนึ่ง ซึ่งกระทําไดหลายวิธีในการใหสัมภาษณแกผูสื่อขาวหนังสือพิมพ (press interview)  
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  เพื่อใหผูส่ือขาวนําเร่ืองราวรายละเอียดไปเสนอใหประชาชนทราบ ผูใหสัมภาษณ
อาจเปนผูบริหารของบริษัท นักประชาสัมพันธของหนวยงาน หรืออาจเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมี
ช่ือเสียง หรือมีคุณวุฒิท่ีบริษัทจัดหาใหมาทําหนาท่ีเปนผูตอบขอซักถามแทนบริษัท (spokesperson) 
ก็ได และขณะเดียวกันผูขอสัมภาษณ อาจเปนผูส่ือขาวเพียงคนเดียว หรือหลาย ๆ คนมาขอสัมภาษณ  
ก็ได ในการใหสัมภาษณเรื่องใด เพื่อใหขาวเผยแพรออกไปถูกตองและเหมาะสม จึงควรมีการ
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ตระเตรียมหัวขอคําถามจากนักขาวลวงหนา กําหนดวันเวลาและสถานท่ีใหเรียบรอย เพ่ือความสะดวก
ท้ังสองฝาย 
    3.2.4 การใชกิจกรรมหรือเหตุการณพิเศษ (special events) ในตอนตนไดกลาว
มาแลววา บริษัทเปนจํานวนมากในปจจุบัน นิยมใชเหตุการณพิเศษตาง ๆ ท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชน
เปนเครื่องมือในการสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ ดวยการยื่นมือเขาไปชวยใหความ
รวมมือสนับสนุน หรือเปนผูอุปถัมภรายการ (event sponsorship) ซ่ึงโดยปกติแลวจะเปนการชวยเหลือ
ในรูปของการใหเงินสนับสนุน เพื่อแลกเปล่ียนกับการนําช่ือของบริษัท หรือผลิตภัณฑท่ีโฆษณา 
เพื่อใหปรากฏหรือเช่ือมโยงกับเหตุการณ เหตุการณตาง ๆ ท่ีบริษัทนิยมเขาไปเปนผูอุปถัมภ เชน 
เหตุการณเกี่ยวกับการแขงขันกีฬา เชน การแขงขันกีฬาเอเชียนเกม กีฬาโอลิมปก และการแขงขัน 
ชกมวยชิงแชมปโลก เปนตน รวมท้ังเหตุการณท่ีเกี่ยวกับทางสังคมหรือประเพณีตาง ๆ เชน การประกวด
นางสาวไทย การบริจาคเงินชวยเหลือแกผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ เชน น้ําทวม ไฟไหม และบริจาค
เงินชวยเหลืองานกุศลอื่น ๆ บางครั้งการจัดเหตุการณพิเศษนี้ บริษัทอาจจัดขึ้นมาเองก็ได เชน         
การจัดแขงแรลล่ี   การจัดงานฉลองครบรอบป   หรือการจัดแสดงคอนเสิรต  เปนตน 
 
   ขอดีและขอเสียของการประชาสัมพันธ 
  การใชการประชาสัมพันธ มีท้ังขอดีและขอเสีย เชนเดียวกับการใชเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดอ่ืน ๆ ท่ีกลาวมาแลว  สําหรับขอดีท่ีสําคัญมีดังนี้  (Belch and Belch, 1993 : 639 – 640) 
  1. ความนาเช่ือถือ (creditability) 
   การประชาสัมพันธ  สามารถใหความเชื่อถือไดมากกวาการโฆษณา  เพราะผูรับสาร
การประชาสัมพันธยอมตระหนักดีวา  ส่ือมวลชนท่ีนําขาวสารออกเผยแพรนั้น  เปนการใหขอมูล 
โดยไมไดรับคาตอบแทน  จึงมีความรูสึกวาขาวสารน้ันนาจะเปนความจริงเช่ือถือได  ตัวอยางเชน 
บทความขอวิพากษวิจารณตาง ๆ ท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพ  หรือนิตยสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ      
ตัวใดตัวหนึ่ง   ยอมมีความนาเช่ือถือมากกวาขอความโฆษณาผลิตภัณฑตัวเดียวกันนั้น 
  2. ตนทุน (cost) 
   ตนทุนของการประชาสัมพันธ ไมวามองในแงของ ตนทุนสัมบูรณ (absolute cost) 
และ ตนทุนสัมพันธ (relative costs) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลที่ไดรับ       
จะถูกมาก เปนการเปดโอกาสใหบริษัทเล็ก ๆ มีทุนนอย สามารถนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารไดผลดีเทาเทียมกับบริษัทใหญ ๆ ท่ีไปจางบริษัทตัวแทนทําการประชาสัมพันธให ซ่ึงตองใช
เงินมหาศาล 
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  3. หลีกเล่ียงความแออัดของส่ิงโฆษณา (avoidance of cutler) 
   เนื่องจากลักษณะหรือธรรมชาติของการส่ือสารประชาสัมพันธ จัดอยูในประเภท
ของ “รายการขาว” (news item) ไมไดจัดอยูในประเภทของส่ิงโฆษณาท่ีมีอยูแออัดในส่ือตาง ๆ 
ขาวสารเร่ืองราวท่ีเกีย่วกับการแนะนําตัวผลิตภัณฑใหม หรือขาวสารทางดานเทคโนโลยีอันแสดง
ถึงความเจริญกาวหนาทางวิชาการใหม ๆ จึงเปนขาวท่ีไดรับความสนใจมากกวาขาวสารโฆษณา
ท่ัวไป 
  4. เปนลูทางนําไปสูการไดลูกคารายใหม (lead generation) 
   การใหขอมูลขาวสารผานการประชาสัมพันธ อันเกี่ยวกับนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
ใหม ๆ (technological innovation) ความกาวหนาทางดานการแพทย (medical breakthrough) และ
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ จะเปนจุดเร่ิมตนนําไปสูการสอบถาม เพื่อทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมจากบุคคล หรือบริษัทตาง ๆ จํานวนมากในเกือบจะทันที เม่ือทําการประชาสัมพันธออกไป 
ซ่ึงบุคคลหรือบริษัทดังกลาวเหลานี้ จะเปนตัวเลือกของบริษัทในข้ันการแสวงหาลูกคาอันจะนําไปสู
การขาย  หรือเปนลูกคาในอนาคต (sales leads หรือ prospects) ในท่ีสุด 
  5. สามารถเขาถึงกลุมเฉพาะได (ability to reach specific groups) 
   เนื่องจากผลิตภัณฑบางตัวอาจจะเปนท่ีสนใจตอกลุมเปาหมายเล็ก ๆ เฉพาะบางกลุม
ซ่ึงการใชการโฆษณาและการสงเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ไมสามารเขาถึงกลุมตลาดเหลานี้ได หรือ
บางคร้ังบริษัท  หรือหนวยงานอาจจะไมมีความสามารถ หรือมีฐานะดานการเงินดีพอ  เพราะตอง
เสียคาใชจายสูง วิธีหนึ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีจะติดตอส่ือสารเขาถึงกลุมตลาดเหลานี้ได ก็ดวยการใชการ
ประชาสัมพันธโดยผานชองทางตาง ๆ  ดังกลาวมาแลวขางตน 
  6. การสรางภาพลักษณ (image building) 
   การใชการประชาสัมพันธท่ีดีมีประสิทธิภาพ จะนําไปสูการเสริมสรางภาพลักษณ 
ในทางบวก (positive image) ใหกับหนวยงาน หรือบริษัทไดเปนอยางดี บริษัทใดก็ตามมี
ภาพลักษณท่ีดี ม่ันคงในสายตาของลูกคาหรือสาธารณชนท่ัวไป ผลไดท่ีตามมาก็คือ จะเปน       
เคร่ืองคํ้าประกันไมใหถูกมองในแงราย ในยามท่ีเกิดความเขาใจผิด หรือโชคไมดีอันอาจเกิดขึ้น       
ในตอนหลังได 
   สวนขอเสียของการใชการประชาสัมพันธ  มีท่ีสําคัญอยู 2 ประการ  ประการแรก          
ก็คือวา  การประชาสัมพันธบางคร้ังมีความเปนไปได ท่ีวา  ไมทําหนาท่ีอยางสมบูรณตาม
กระบวนการส่ือสาร กลาวคือ ขาวสารอาจเขาถึงผูรับ แตผูรับไมสามารถทราบแหลงตนตอของ
ขาวสารนั้นได และ ประการท่ีสอง การทําประชาสัมพันธบางคร้ังไมสอดคลองสัมพันธกับแผนงาน
การตลาด อันเปนเหตุเกิดจากการบริหารท่ีผิดพลาด ขาดการประสานงานกัน  ผลท่ีเกิดข้ึนจึงมี
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ทิศทางท่ีไมตอเนื่องสนับสนุนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการบางแหงท่ีแผนการตลาด  และ
แผนกประชาสัมพันธ  ตางทํางานท่ีเปนอิสระแยกจากกัน ดังกลาวมาแลวในตอนตน  จึงทําใหการ
ส่ือสารไมสอดคลองกัน  กอใหเกิดการทํางานซับซอนไมลงรอยกัน  เปนตน 
   ดวยเหตุท่ีการประชาสัมพันธมีท้ังผลดี  และผลเสียดังกลาวขางตน  การดําเนินงาน
การประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  นักประชาสัมพันธจําเปนจะตอง
กําหนดโปรแกรมการประชาสัมพันธท่ีดี  เปนท่ีสนใจของชุมชน  และนําโปรแกรมท่ีกําหนดไวไป
ดําเนินการอยางเหมาะสมอีกดวย จึงจะประสบผลสําเร็จ  และเพื่อที่จะตรงสอบดูวาโปรแกรม       
ที่กําหนดไวนั้น  สามารถนําไปปฏิบัติไดผลตาท่ีมุงหวังหรือไม  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง     
ทําการวัดผลการดําเนินงาน 
 
2.2  ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 
 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) เกิดข้ึนตามกระบวนทัศน        
ท่ีมองผูรับสารเปนตัวกําหนดผลของการสื่อสารมวลชน  โดยอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับ
สารในแงที่วา ผูรับสารเปนผูรับสารที่กระทํา (Active Audience) ที่ทําการแสวงหาและเลือก
เปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนเอง  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกลั่นกรองอิทธิพลของสื่อมวลชน 
ทําใหอิทธิพลของส่ือมวลชนตอผูรับสารไมเปนไปโดยตรง ฉับพลัน และทรงพลังตามท่ีผูสงสาร
คาดหวังไวเหมือนกับทฤษฎีเข็มฉีดยาหรือทฤษฎีกระสุนปน เพราะผูรับสารเปนฝายท่ีมีกระบวนการ
เลือกสรรในการรับขาวสารจากส่ือมวลชนตามความตองการ  ทัศนคติและความสนใจของเขาเอง 
 ในการสื่อสารมวลชน แมวาผูสงสารจะมีการเตรียมเนื้อหาสารมาอยางดี ใชสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ แตก็ไมสามารถม่ันใจไดเต็มท่ีวาการส่ือสารคร้ังนั้นจะสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติ
ของผูรับสารไดตามความต้ังใจ นั่นเปนเพราะผูรับสารมีกระบวนการเลือกเปดรับขาวสารแตกตาง
กันไปตามประสบการณ ตามความตองการ ตามความเช่ือ ตามทัศนคติท่ีแตกตางกัน  ตัวอยางเชน 
การเปดรับส่ือภายในครอบครัว  คุณพอสนใจติดตามขาวสารจากรายการโทรทัศน  คุณแมติดละคร
โทรทัศน  สวนลูกสาวมีความสุขอยูกับการฟงเพลงจากคล่ืนวิทยุท่ีมีดีเจท่ีช่ืนชอบจัดรายการ หรือ
อานหนังสือนิตยสารท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปนคนโปรด นอกจากน้ี ขาวสารเดียวกันก็อาจจะไดรับ
การตีความจากผูรับแตกตางกันไปไดเชนกัน เชน ลูกสาวเห็นวาเนื้อหาขาวสารในนิตยสารฉบับ
หนึ่งมีความนาสนใจ ทําใหกาวทันเทรนดแฟช่ันของวัยรุน แตคุณแมอาจเห็นวาเนื้อหาขาวสารใน
นิตยสารฉบับนั้นไมมีประโยชนตอผูอานประการใด นอกจากเปนการสงเสริมลัทธิบริโภคนิยม 
ดังนั้น ขาวสารจากส่ือมวลชนจึงไมอาจสงผลตอผูรับสารเหมือนกันทุกคนได โฆษณาแฟช่ันใน
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นิตยสารบางฉบับอาจสงผลตอลูกสาวท่ีใหความสําคัญกับเทรนดแฟช่ันวัยรุน แตอาจไมสงผลอันใด
ตอคุณแมหรือคนอ่ืน ๆ ท่ีไมนิยมสินคาฟุมเฟอยหรือไมนิยมการตามแฟช่ัน 
           กระบวนการเลือกสรร เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขาวสาร ซ่ึงประกอบดวย การเลือก
เปดรับหรือเลือกสนใจ  การเลือกรับรู  และการเลือกจดจํา  ตามท่ีไดแสดงใหเห็นจากภาพท่ี 2.3  
 

 
ภาพท่ี 2.3  แสดงกระบวนการเลือกสรร 3 ช้ัน 
 
 1.  การเลือกเปดรับ หรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)  
  ผูรับสารจะเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งตามความสนใจหรือตามทัศนคติ
เดิมของตนเอง ตามทฤษฎีความไมลงรอยของความรูความเขาใจ (Theory of Cognitive Dissonance)
ของเฟสติงเจอร (Festinger L.A., 1957 อางใน พีระ จิรโสภณ, 2542) บุคคลจะแสวงหาขาวสารท่ี
สนับสนุนทัศนคติเดิมของตนเอง หรือขาวสารท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของตนเอง (reinforcement 
information) และหลีกเลี่ยงขาวสารที่ขัดแยงกับทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดของตนเอง การรับ
ขาวสารที่ไมสอดคลองกับทัศนคติเดิมจะทําใหเกิดภาวะความไมสมดุลทางจิตใจ เรียกวา “Cognitive  
Dissonance” นอกจากปจจัยดานทัศนคติแลว ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่เปนตัวกําหนดการเลือกเปดรับ
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ขาวสารอีก อาทิ สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ อุดมการณ ประสบการณ ประเพณี
วัฒนธรรม  ศาสนา  เปนตน 
 
 2. การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation)  
  เปนกระบวนการกล่ันกรองข้ันตอมา หลังจากท่ีบุคคลเลือกรับขาวสารแลว ผูรับสาร
อาจจะตีความหมายขาวสารจากส่ือมวลชนแตกตางไปจากเจตนารมณของผูสงสาร เชน ภาพแฟชั่น
ท่ีผูสงสารมุงใหความสวยงาม  แตผูรับสารอาจมองวาไมมีประโยชน สงเสริมใหวัยรุนมีคานิยมท่ีผิด 
จะเห็นไดวาความหมายของขาวสารไมไดอยูท่ีผูสงสารหรืออยูท่ีเนื้อหาขาวสารนั้น  แตความหมาย
ของขาวสารอยูท่ีผูรับสารท่ีเปนผูตีความหมายตามความเขาใจ ตามทัศนคติ ประสบการณ และ 
ความเช่ือของตนเอง 
 3. การเลือกจดจาํ (Selective Retention)  
  เปนเครื่องกรองขั้นสุดทาย ผูรับสารมีแนวโนมที่จะเลือกจดจําขาวสารเฉพาะสวน       
ท่ีตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ของตนเอง และมักจะลืมสวนท่ีไมตรงกับความสนใจ
ของตนเอง เชน เม่ือบุคคลอานนิตยสาร ก็มักจะนําเร่ืองราวท่ีไดอานไปเลาตอกับบุคคลอ่ืน แตไมได
ถายทอดทุกเร่ืองท่ีไดอาน ดังนั้น ในการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจผูรับสารในเร่ืองตาง ๆ อาจไมประสบ 
ความสําเร็จ เพราะผูรับสารอาจจะไมสนใจจดจําขาวสารนั้น กระบวนการเลือกสรรของผูรับสาร 
นับเปนปจจัยแทรกกลางระหวางผูสงสารกับผูรับสาร ที่สามารถสกัดกั้นอิทธิพลของสื่อมวลชน 
ขาวสารจากสื่อมวลชนอาจไมสามารถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสารไดเลย ถาหาก
ขาวสารนั้นถูกปฏิเสธตั้งแตแรก โดยการไมเปดรับเนื่องจากขัดแยงกับความคิดเห็น หรือไมอยู 
ในความสนใจของผูรับสาร 
 ในงานวิจัยของ McLoid (พีระ จิรโสภณ, 2542) ไดระบุวา ตัวช้ีวัดท่ีใชในการวัดพฤติกรรม
การเปดรับส่ือมี 2 ชนิดคือ  
 1. วัดจากเวลาท่ีใชกับส่ือ คือ การวัดจากเวลาท่ีบุคคลเปดรับส่ือ เชน ชวงเวลาท่ีเปดรับ 
เวลาท่ีใชกับส่ือ เปนตน 
 2. วัดจากความถ่ีของการใชส่ือ คือ การวัดความถ่ีในการใชส่ือของแตละบุคคล แยกตาม
ประเภทของเร้ือหาท่ีแตกตางกัน 
 Charles K. Atkin (กาญจนา  แกวเทพ, 2545) กลาววา ในการเปดรับขาวสาร บุคคลจะมี
ทักษะในการแสวงหาขอมูล และเนื่องจากบุคคลมีความรู รูเทาทันสภาวะแวดลอม จึงเปดรับ
ขาวสารเพ่ือเปนเคร่ืองมือชวยในการตัดสินใจและเพิ่มพูนความรู ความคิด และความสามารถในการ
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แกปญหาตาง ๆ ดังนั้น บุคคลจึงมีวัตถุประสงคในการใชส่ือมวลขน เพื่อสนองตอบความตองการ        
7 อยาง  คือ 
 1. เพื่อตองการรูเหตุการณโดยการสังเกตการณ  และติดตามความเคล่ือนไหวตาง ๆ  
จากส่ือมวลชน 
 2. เพื่อใหรูเทาทันตอเหตุการณ ทําใหทันสมัย และคัดเลือกขาวสารที่มีความสําคัญ 
สําหรับการเรียนรู 
 3. เพื่อตองการคําแนะนําในการปฏิบัติตนใหถูกตอง และชวยการตัดสินใจในชีวิต 
ประจําวันเพื่อความอยูรอดในระบบสังคม และการเมือง 
 4. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการสนทนากับผูอ่ืน โดยการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน
ไปเปนขอมูลการสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 5. เพื่อตองการมสีวนรวมในเหตุการณและความเปนไปตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว 
 6. เพื่อเสริมสรางความคิดเห็นเดิมใหม่ันใจยิ่งข้ึน หรือชวยสนับสนุนการตัดสินใจที่ได
กระทําลงไป 
 7. เพื่อความบันเทิง เพลิดเพลิน และผอนคลายอารมณ 
 จากการศึกษาทฤษฎีการเปดรับขาวสาร พบวา ผูรับสารจะเลือกและแสวงหาขาวสาร
ตามความตองการท่ีแตกตางกันไปในแตละบุคคล  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีนี้มาเปนกรอบ        
ในการ ศึกษาถึงเหตุผลในการเปดรับนิตยสารทีวีพูลของผูบริโภคกลุมเปาหมายวา  อะไรคือสาเหตุ
ท่ีทําใหเลือกเปดรับนิตยสารทีวีพูล  และไดนําขอมูลขาวสารจากนิตยสารทีวีพูลไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันดวยหรือไม  
 
2.3  ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory) 
 นักจิตวิทยาไดพัฒนาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ การใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and 
Punishment) วามีอิทธิพลในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของคน ซ่ึงตอมาไดแตกแขนงออก
ไปสูนักทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (The Social Learning Perspective) ท่ีมีความเช่ือวา พฤติกรรม
ทางสังคมนั้นเกิดจากการเลียนแบบดวย กลาวคือ เขาเชื่อวาคนเราเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมได   
ท้ังจากประสบการณตรงหรือออม เปนตนวา ลูกของศิลปนนักรองท่ีประสบความสําเร็จในวงการ
ดนตรี ไดเห็นและไดรับการฝกฝนทักษะการรองเพลงจากพอหรือแมโดยตรง เขาจึงเลียนแบบการ
รองเพลงใหเกงและประสบความสําเร็จเหมือนพอหรือแม การเรียนรูเพ่ือท่ีจะรองเพลงของเขาเกิด
จากส่ิงเรา คือ ตัวอยางท่ีไดรับการสอนโดยตรง  ในระหวางการฝกฝน  มีการใหรางวัลและ           
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การลงโทษจากพอหรือแม ในบางกรณี อาจกระตุนใหคนแสดงพฤติกรรมเลียนแบบไดโดยออม 
เชน การเลียนแบบจากตัวอยางในภาพยนตร  โทรทัศน  หรือนิตยสาร   เปนตน  
 ดังนั้น นักทฤษฎีในกลุมนี้เช่ือวา บุคคลกระทําพฤติกรรมเพราะไดรับอิทธิพลจากตัวแบบ
ท่ีไดรับรางวัลหรือการลงโทษอันเนื่องมาจากการแสดงพฤติกรรมนั้น 
 Tesser (1993) เสนอขอคิดวา เจตคติของคนเกิดขึ้นจากการเรียนรูจากประสบการณ     
ตรงหรือออมตอส่ิงนั้น  ซ่ึงพอจะสรุปไดเปน 3 ประการ  ดังนี้ 
 1. การเกิดเจตคติจากการเรียนรูแบบโยงความสัมพันธ กลาวคือ ถาเรานําเอาส่ิงเราท่ีเปน
กลางไปเขาคูกับส่ิงเราท่ีมีอํานาจ ทําใหเราตองตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งมากอน ในท่ีสุด ส่ิงเรา 
ท่ีเปนกลางนั้นก็จะมีอํานาจทําใหเกิดการตอบสนองอยางนั้นตามไปดวยเชนกัน 
 2. การเกิดเจตคติเพราะหลักการเรียนรูจากผลกรรม  คนเราเรียนรูจากผลการกระทํา    
ในอดีต ถาผลกรรมนั้นนาพึงใจ  เราจะมีแนวโนมในการทําอยางนั้นอีกเม่ือมีส่ิงเราเดิมปรากฏ และ       
ถาผลกรรมนั้นไมนาพึงใจ   เราจะหาทางหลีกเล่ียงไมทําอยางนั้นอีก เม่ือส่ิงเราเดิมปรากฏข้ึนมา 
 3. การเกิดเจตคติจากการเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบ  บางคร้ังเจตคติท่ีเรามีอยูเกิด
จากการเลียนแบบผูอ่ืน การคนพบทางจิตวิทยาทําใหเรารูวา เพียงแคเราเห็นตัวอยางจากผูอ่ืน เราก็จะ
เรียนรูไดแลว  ถึงแมจะมิไดนําเอามาปฏิบัติก็ตาม 
 ความพยายามของนักจิตวิทยาสังคม ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการเลียนแบบพฤติกรรม      
มีมานานต้ังแตยุคแรกเร่ิมประมาณป ค.ศ. 1930 (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2546) ตอมาไดมีการศึกษา
เพิ่มมากข้ึน  ทําใหมีแนวคิดและพื้นฐานของการวิจัยหลายประเภทแตกตางกันไป  โดยตางฝายตาง 
ก็ตั้งทฤษฎีจากการวิจัยท่ีตนเองกระทําไดผลออกมา  
 M. Gabriel Tarde และ J. Mark Baldwin (Charles A. Ellwood, 1901) นักสังคมวิทยา
จากประเทศฝร่ังเศส ทําการศึกษาวิจัยโดยใชทฤษฎีการเลียนแบบ (Theory of Imitation) เปนแนวคิด
หลักในการศึกษา   ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
 Tarde ศึกษาดานสังคมวิทยาเกี่ยวกับ กลุมคน แฟช่ัน อาชญากรรม เปนตน เขาเช่ือวา 
สังคมคือการเลียนแบบ (Society is imitation) การเลียนแบบ คือ พื้นฐานของปรากฏการณตาง ๆ
ทางสังคม การสงผานความคิดสรางสรรคหรือพฤติกรรมบางอยางไปสูบุคคลหนึ่งและบุคคลอ่ืน ๆ
ตอไป เพื่อสนองตอบความตองการหรือความพึงพอใจของแตละบุคคลจากการเลียนแบบบุคคลอ่ืน
นั่นเอง Tarde เช่ือวา ปรากฏการณตาง ๆ ในสังคมเกิดจากกระบวนการ 3 ประการ คือ การเลียนแบบ 
การตอตาน  และการประยุกต  จากขอมูลขาวสารตาง ๆ  ซ่ึงไดรับจากส่ือมวลชน 
 Baldwin ศึกษาทฤษฎีนี้จากกลุมเด็ก พบวา พัฒนาการดานจิตวิทยาของเด็กเกิดจากการ
เลียนแบบการกระทํา ความคิด และการแสดงออกของบุคคลอ่ืน จนกระท่ังดูดซับไปเปนบุคลิกภาพ
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ของตนเอง Baldwin เช่ือวา การเลียนแบบคือวิธีการเจริญเติบโตของบุคคล และเปนวิธีการดําเนิน
ชีวิตในสังคม  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกใชทฤษฎีการเลียนแบบเปนแนวคิดในการวิเคราะหผลกระทบของ
ผูบริโภคกลุมเปาหมาย เพื่อศึกษาถึงระดับและทิศทางของผลกระทบจากการเปดรับนิตยสารทีวีพูล
วากลุมเปาหมายประยุกตใชขอมูลขาวสารในการดํารงชีวิตประจําวันมากนอยเพียงใด และเปนไป
ในเชิงบวกหรือเชิงลบ 
 
2.4  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 
 ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร อธิบายถึงผลของส่ือมวลชนท่ีมีตอผู รับสารใน
ระดับกลาง โดยเปนผลในดานของความคิด ความเขาใจ (Cognition) ของผูรับสาร มัลคอลม          
แมคคอมส และ โดนัลด ชอว (McCombs, M.E. and Shaw, D.L., 1972  อางใน สวนิต ยมาภยั และ
ระววีรรณ ประกอบผล, 2537) นักวจิัยชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา (University  
of North Carolina) ผูเผยแพรสมมติฐานวาดวยหนาท่ีในการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน 
(the agenda-setting function of mass media) มีสาระสําคัญวาการท่ีส่ือมวลชนเอาใจใสตอประเดน็
ปญหาบางอยาง และละเลยปญหาอ่ืน ๆ ก็ยอมมีผลตอมติมหาชน ประชาชนมักจะมีความรูเกี่ยวกบั
ส่ิงตาง ๆ ท่ีส่ือมวลชนนําเสนอ รวมท้ังรับเอาระดับความสําคัญตามท่ีส่ือมวลชนไดใหแกประเด็น
ตาง ๆ ดวย กลาวคือ การเสนอหรือไมเสนอขาวสารเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งของส่ือมวลชน มีผลให
สาธารณชนมีความเหน็คลอยตามวาเร่ืองนัน้เปนเร่ืองสําคัญหรือไมสําคัญ ท่ีจะนํามาคิดพิจารณากนั 
เชน การที่ส่ือมวลชนใหความสนใจตอปญหาดานพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนของวัยรุน โดยเนนเสนอ
ขาวหรือบทความในประเด็นปญหานี้มากเปนพิเศษ มีผลทําใหประชาชนท่ัวไปในเวลานั้นจดจํา 
ขาวนี้ได และมีความรูสึกวาปญหาพฤติกรรมวัยรุนเปนเร่ืองท่ีสมควรแกการนํามาพิจารณาหรือ
สนทนาพูดคุยกัน จะเหน็ไดวาผูรับสารไมเพียงแตเรียนรูเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะและเร่ืองราวอืน่ ๆ 
ผานสื่อมวลชนเทานั้น  แตยังเรียนรูดวยวาจะใหความสําคัญตอประเด็นปญหาหรือหัวขอหนึ่ง ๆ 
มากนอยเพียงไรจากการเนนการนําเสนอของส่ือมวลชน จะเห็นไดวาสมมติฐานวาดวยหนาท่ีในการ
กําหนดวาระขาวสารของส่ือมวลชน ไดกลาวถึง การท่ีประชาชนเรียนรูจากส่ือมวลชนวาอะไรคือ
ประเดน็ปญหาและควรจะจดัลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาเหลานั้นอยางไร สมมติฐานนี้ไมได
ยืนยนัถึงอิทธิพลอันมหาศาลของส่ือมวลชนในการเปล่ียนทัศนคติ หรือเปล่ียนแปลงความคิดเห็น
ของประชาชนโดยตรง  
                  แมคคอมส และ ชอว (McCombs, M.E. and Shaw, D.L.) ไดทําวิจยัในชวงเวลาแหง   
การเลือกตั้งประธานาธิบดี ค.ศ. 1968  ดวยการสัมภาษณผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 100 คน  ท่ียังไมได
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ตัดสินใจวาจะเลือกใคร ผูวิจยัไดขอใหกลุมตัวอยางระบุประเดน็ปญหาสังคมท่ีเขาคิดวามีความสําคัญ
เรงดวนสําหรับการรณรงคหาเสียง ขณะเดียวกันก็ไดวิเคราะหการนําเสนอขาวสารของโทรทัศน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร บทบรรณาธิการ เพื่อดูการใหลําดับความสําคัญ หลังจากวิเคราะห
สหสัมพันธของขอมูล 2 แหลง พบวามีความสัมพันธในระดับท่ีสูงมากระหวางการรายงานขาวของ
ส่ือกับลําดับความสําคัญของปญหาในสายตาของสาธารณชน  กลาวคือ  ลําดับความสําคัญท่ีปรากฏ
ในเนือ้หาส่ือมวลชนใกลเคียงกันอยางมากกับลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาตาง ๆ ในการรับรู
ของประชาชน  (กาญจนา  แกวเทพ, 2545 : 230-231)  
                 แมคคอมส และ ชอว (McCombs, M.E. and Shaw, D.L., 1972  อางใน สวนิต ยมาภยั 
และระวีวรรณ ประกอบผล, 2537) ไดยกตัวอยางการทําหนาท่ีของส่ือมวลชนในการกําหนดวาระ
ขาวสาร โดยใชกรณวีอเตอรเกตท่ีอ้ือฉาวในสมัยประธานาธิบดีนิกสัน การท่ีส่ือมวลชนไดเปดโปง
การทุจริตทางการเมือง โดยถายทอดทางโทรทัศน ทําใหกรณีวอเตอรเกตน้ีเปนหัวขอขาวท่ีเดนท่ีสุด
ในการรับรูของประชาชนเม่ือเปรียบเทียบกับเหตุการณขาวอ่ืน ๆ ในขณะนั้น  
 แมคคอมส และชอว (McCombs, M.E. and Shaw, D.L., 1976 อางใน พีระ จิรโสภณ, 
2548) ไดเสนอแบบจําลองท่ีแสดงถึงอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีตอการรับรูของสาธารณชน  ประเด็น 
ปญหาใดท่ีส่ือมวลชนใหความสําคัญมาก ผูรับสารก็รับรูวาประเด็นปญหานั้นมีความสําคัญมากดวย 
ดังแสดงใหเห็นจากภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4  แสดงแบบจําลองการกําหนดวาระขาวสาร  
 
ท่ีมา  :  McQuail & Windahl, 1981 
 
 ตามแบบจําลองนี้ X ทางซายมือ คือ ประเด็นปญหาหรือหัวขอตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ที่สื่อมวลชนหยิบยกมานําเสนอใหสาธารณชนรับทราบ เชน สถานการณความไมสงบในสาม
จังหวัดชายแดนทางภาคใต เสรีภาพของส่ือมวลชน ระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร ปญหา
เยาวชนไทยใจแตก ผลกระทบจากภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิ การที่ส่ือมวลชนเนนการเสนอประเด็น
ปญหาเหลานี้ในปริมาณมากนอยตางกัน มีผลทําใหสาธารณชนรับรูในประเด็นหรือหัวขอเร่ืองตาง ๆ 
เหลานั้นไมเหมือนกัน  ประเด็นท่ีไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนในการนําเสนอมาก  ก็ไดรับการ
พิจารณาเปนหัวขอเร่ืองท่ีสําคัญมากดวย  
 ผูวิจัยประยุกตใชทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร เปนแนวทางในการศึกษาขอมูลขาวสาร
ประเด็นตาง ๆ ของนิตยสารทีวีพูล ทฤษฎีนี้จะชวยวิเคราะหถึงการกําหนดความสําคัญในประเด็น
ตาง ๆ ของคณะผูจัดทํา   ซ่ึงจะทําใหไดคําตอบวาสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย
ดวยหรือไม 
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2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 กนกวรรณ นะนะกร (2542) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหองคกร รูปแบบและการนําเสนอ
เนื้อหาของนิตยสารสกุลไทย” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหองคกร 
นโยบาย และวิธีการดําเนินธุรกิจ ศึกษารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของนิตยสารสกุลไทย และ
วิเคราะหถึงปจจัยท่ีทําใหนิตยสารสกุลไทยสามารถดําเนินธุรกิจมาจนถึงปจจุบัน  จากการศึกษา
สรุปไดดังนี้  นิตยสารสกุลไทย  มีนโยบายและวัตถุประสงคใชเปนนิตยสารเพื่อสาระและบันเทิง
สําหรับครอบครัว  ซ่ึงเนนหนักดานนวนิยาย บทความ และสารคดีท่ีนําเสนอเพื่อการชักจูงใหยึดม่ัน
ในชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  การธํารงไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย  ใชตัวเลขไทย 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรม จรรยา และหลักในการดําเนินชีวิต การใหความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหม ๆ ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม สกุลไทยมีจุดยืนและ
แนวทางในการนําเสนอเนื้อหาท่ีมีนวนิยายเปนหลัก  ซ่ึงกลุมผูอานประจําของสกุลไทยเปนกลุมคน
ช้ันกลางท่ีมีการศึกษา เปนสมาชิกในครอบครัวท่ีอานกันมารุนตอรุน ทําใหจํานวนจําหนายมีมาก
ข้ึน ราคาจําหนายไมสูงมากนัก  เปนปจจัยท่ีทําใหนิตยสารสกุลไทยสามารถดําเนินธุรกิจมาจนถึง
ปจจุบัน 
 กนิษฐา พึงวร (2543) ศึกษาเร่ือง “การศึกษานิตยสารสตรีตางประเทศฉบับภาษาไทย 
ในการพัฒนาบุคลิกภาพ” ศึกษาถึงการนําความรูท่ีไดรับจากการอานไปประยุกตใชในการพัฒนา
บุคลิกภาพของผูอาน ใชการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อศึกษาถึงปริมาณและอัตราสวนของแนวคิดดานการ
พัฒนาบุคลิกภาพท่ีปรากฏอยูในโฆษณาเชิงพาณิชย โฆษณาเชิงวิชาการ และเนื้อหาของนิตยสาร
ดังกลาว นอกจากนี้ยังสํารวจความคิดเห็นของผูอานและการสัมภาษณเพ่ือนําขอมูลมาเปรียบเทียบ
กับขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเนื้อหา   ผลการวิจัยพบวา 
 1. จากการวิเคราะหเนื้อหาแสดงใหเห็นวา นิตยสาร Elle, Cleo และ Cosmopolitan เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ปรากฏแนวคิดดานการสรางความเชื่อมั่นในตนเอง
มากท่ีสุด   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดสวนใหญท่ีผูอานไดอานพบในนิตยสาร 
 2. ผูอานนิตยสารไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก และนําไปประยุกต  
ใชในระดับสูง สวนความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายในนั้น ผูอานไดรับความรูในระดับ 
ปานกลาง แตนําไปประยุกตในระดับสูงเม่ือเปรียบเทียบผูท่ีอานนิตยสารทั้ง 3 ช่ือฉบับ พบวา มีคาเฉล่ีย
ของการนําความรูที่ไดจากการอานไปประยุกตใชอยางไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 3. ผูอานนิตยสารเห็นวา ความรูสึกดานการพัฒนาบุคลิกภาพ ชวยสรางความมั่นใจ         
ในการแสดงออกทางกายและทางความคิดเห็นมากข้ึน จากการสัมภาษณผูอาน พบวา ตนเองมีพัฒนาการ
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ทางบุคลิกภาพท่ีดีข้ึนหลังจากติดตามอานนิตยสารดังกลาวมากกวา 1 ป  และพบวานิตยสารมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจเปล่ียนแปลงรูปลักษณทางกายและรูปแบบทางความคิด ซึ่งผูอานมีความพึงพอใจ
ในบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
 จุฑาภา  ยศสุนทรากุล (2543)  ศึกษาเร่ือง “กลยุทธการส่ือสารการตลาดภาพยนตร
อเมริกันของบริษัทผูจัดจําหนายภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย”  ผลจากการศึกษาวิเคราะห
พบวา การวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรการตูนเร่ืองทารซาน  เร่ิมตนตั้งแตการกําหนด
โปรแกรมการฉายในชวงเวลาท่ีเหมาะสม การคนหาจุดขายภาพยนตร  การเตรียมการในการส่ือสาร
การตลาด การคัดเลือกส่ือ และวิธีการในการเผยแพร  การกําหนดงบประมาณท่ีเหมาะสม  และ      
การสื่อสารการตลาดตองเปนไปตามระยะเวลาของตัวภาพยนตร  การส่ือสารการตลาดใหประสบ
ความสําเร็จนั้น จะตองมีการสรางความสัมพันธอันดีกับส่ือ  ซ่ึงบริษัท บัวนาวิสตา อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด มีความสัมพันธกับส่ือแบบเปนทางการและไมเปนทางการในการเปนผูใหขอมูล ของรางวัล
แกส่ือ  และควบคุมทิศทางในการเผยแพรของส่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สวนการศึกษา
รูปแบบ วิธีการ เนื้อหาของตัวส่ือ พบวา การส่ือสารการตลาดภาพยนตรการตูนเร่ืองทารซาน มีการ
ใชส่ือในการเผยแพร 2 ประเภท คือ การใชส่ือมวลชน ไดแก นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ และการไมใช
ส่ือมวลชน ไดแก การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายบริเวณโรงภาพยนตร 
การใหสัมปทาน  ฯลฯ 
 สรัญญา ธรรมพรพิพัฒน (2547) ศึกษาเร่ือง “บทบาทของนิตยสารสตรีหัวนอกในการ
สรางความหมายเก่ียวกับแฟช่ันการแตงกายใหกับกลุมผูอานวัยรุน ศึกษาเฉพาะนิตยสาร SEVENTEEN” 
วิเคราะหองคประกอบสองดานในกระบวนการส่ือสาร คือ เนื้อหาแฟช่ันในนิตยสาร SEVENTEEN 
(Content Analysis) และ กลุมผูอานวัยรุนท่ีเปนเสมือนสาวกของนิตยสาร SEVENTEEN (Audience 
Analysis) เพื่อตอบคําถาม 2 ประการ คือ เนื้อหาแฟช่ันในนิตยสาร SEVENTEEN สรางความหมาย
ของคําวา แฟช่ันวัยรุน อยางไร และ กลุมผูอานวัยรุนท่ีเปนเสมือนสาวกของนิตยสาร SEVENTEEN 
ใหความหมายและสรางความเปนจริงกับคําวา แฟช่ันวัยรุน อยางไร ผลการวิจัย พบวา นิตยสาร 
SEVENTEEN มีบทบาทการเปนผูกําหนดแนวทางแฟช่ัน (Trend setter) โดยจะกําหนดแนวทาง
ออกเปน 3 ลักษณะคือ แนวทางของความทันสมัยและความเปนตะวันตก (Westernization) แนวทาง
ของการสรางวัฒนธรรมใหมหรือวัฒนธรรมตัดแปะ (Cut ‘n’ mix Culture) และแนวทางชี้นํา
ลักษณะการแตงกายท่ีแปลก แหวกแนว และเปดเผย สําหรับในประเด็นเร่ือง การถอดรหัส ของผูรับสาร 
พบวา ผูรับสารกลุมวัยรุนที่เปนเสมือนสาวกของนิตยสาร SEVENTEEN นั้น มีการถอดรหัสท่ี
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับท่ีนิตยสาร SEVENTEEN ไดเขารหัสไวเปนสวนใหญ 
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 ขัตติยา ชาญอุไร (2547) ศึกษาเร่ือง “บทบาทของนิตยสารทางเลือกในการส่ือความหมาย
เชิงอัตลักษณวยัรุน”  โดยศึกษาเฉพาะนิตยสาร  a day  มีวัตถุประสงค 3 ประการ  คือ  1. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธของการบริโภคนิตยสารวยัรุนกับการประกอบสรางอัตลักษณ  2. เพื่อศึกษาการประยกุต 
ใชส่ือในการประกอบสรางอัตลักษณ  และ 3. เพื่อศึกษาบทบาทของนิตยสารในการส่ือความหมาย
เชิงอัตลักษณวัยรุน ในทัศนคติของวับรุนผูรับสาร ผลการศึกษาพบวา นิตยสาร a day มีความ 
สัมพันธตอการประกอบสรางอัตลักษณของวัยรุน โดยท้ังวัยรุนและนิตยสารเองตางฝายตางมีการ
ตัดตอประกอบสรางความเปนตัวตนของตน  ตามแนวคิดเร่ืองการ  Cut and Mix ของ Hebdige        
ในแนวทางโพสตโมเดิรน คือ ไมมีรูปแบบความสัมพันธท่ีแนนอน วยัรุนจะมีอัตลักษณดานการใช
เวลาวางเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคม และใชส่ือในสภาวะการทํากิจกรรมตาง ๆ นอกจากน้ี 
a day ยังสรางภาพตัวแทนดานรูปแบบการดําเนินชีวิตในวัยรุนดวย วัยรุนกลุมนี้ มีการประกอบ
สรางอัตลักษณ 7 ประการ คือ การประกอบสรางอัตลักษณดานครอบครัว ดานชุมชน ดานการ
พัฒนาตนเอง ดานบันเทิง ดานการอานการเขียน ดานกีฬาและกิจกรรมกลางแจง และดานศิลปะ 
วัฒนธรรม  ซ่ึงวัยรุนมีลักษณะการตัดตอประกอบสรางอัตลักษณ 2 แบบ คือ  เม่ือโลกในส่ือท่ีตรง
กับประสบการณจริงมาประกอบสรางตัวตน ซ่ึงไดรับการขัดเกลาทางสังคมมากอนแลวสวนหน่ึง  
และเม่ือโลกในส่ือไมสอดคลองกับประสบการณจริง  พวกเขาจะใชส่ือเพ่ือสรางกิจกรรมยามวางใน
อุดมคติ  เพื่อปลดปลอยตัวตนในโลกอุดมคตินั้น 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 งานวิจยัเร่ือง “กลยทุธการส่ือสารการตลาดของนิตยสาร ทีวีพูล” เปนงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การศึกษานีเ้ปนงานวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวธีิการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (Depth Interview) ผูบริหารนิตยสารทีวพีูล และผูอานกลุมเปาหมายท่ีอานนิตยสาร      
ทีวีพูลเปนประจํา  ท้ังกลุมวยัรุน  (จํานวน 10 คน)  และกลุมผูใหญ (จํานวน 10 คน) แบบเจาะลึก         
(In-depth Interview) โดยการยกตัวอยางคําตอบของผูใหสัมภาษณ  (นามสมมติ) เพียงบางสวน         
ซ่ึงทําใหทราบถึงทัศนคติ ความตองการของกลุมผูอานท่ีมีตอนิตยสารทีวพีูลและผลกระทบที่เกิดข้ึนกบั
ผูอานกลุมเปาหมาย  โดยการสัมภาษณมีประเด็นสําคัญท่ีนิตยสารทีวพีูลใชเปนกลยทุธหลักในการ
ส่ือสารทางการตลาดได 4 ประการ  ดังนี้  (1) กลยุทธเชิงธุรกิจ (2) กลยุทธเชิงเนื้อหา  (3)  กลยุทธ
เชิงหนาท่ี   (4)  กลยุทธความสอดคลองดานเนื้อหากับความตองการของผูอาน  
  1.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In-depth Interview)  ผูบริหารสูงสุดของนิตยสาร         
ทีวีพูล คุณพรรทิภา  สกุลชัย  เพื่อใหทราบถึงการกําหนดกลยุทธการส่ือสารการตลาด  กระบวนการ        
และข้ันตอนท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล ท่ีถือวามียอดขายสูงสุด
เปนอันดับหนึ่งของประเทศไทย  (http://www.komchadluek.net//2006/03-03/soc-16573963.html) 
  1.2 การสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) กับผูอานกลุมเปาหมายท่ีอานนิตยสาร       
ทีวีพูลเปนประจํา โดยจากการวิเคราะหแลวพบวา กลุมผูอานนิตยสารทีวีพูล มีความหลากหลาย  
ทุกเพศทุกวัยเนื่องจากเปนนติยสารครอบครัว ดังนัน้ผูวิจยัจึงแบงกลุมเปาหมายเพื่อทําการสัมภาษณ
แบบกลุม  เปนจํานวน 2 กลุม  กลุมละ 10 คน  รวมท้ังส้ิน 20 คน  ไดแก 
   - กลุมวัยรุนจํานวน 10 คน อายุตั้งแต 15-20 ป แบงเปน เพศชาย 5 คน และ
เพศหญิง 5 คน 
   - กลุมผูใหญ จํานวน 10 คน อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป แบงเปน เพศชาย 5 คน และ 
เพศหญิง 5 คน  
   โดยวัต ถุประสงค ในการสัมภาษณแบบกลุม เพื่ อใหทราบถึงทัศนคติ             
ความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีมีตอนิตยสารทีวีพูล และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูบริโภค
กลุมเปาหมาย  โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูอานกลุมวัยรุนและ
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ผูอานกลุมผูใหญ ซ่ึงการสัมภาษณคร้ังนี้ผูวิจัยจะใชนามแฝงสําหรับผูบริโภคกลุมเปาหมาย               
เพื่อความเหมาะสม  และจะทําใหไดขอมูลที่ลึกซ้ึงชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 2. การศึกษานีเ้ปนงานวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิจยัทําการสํารวจ 
และวเิคราะหเนื้อหานิตยสารทีวีพูล (นิตยสารรายสัปดาห) ในชวงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 
2550 ท้ังส้ินจาํนวน 26 เลม อยางไรก็ตาม นิตยสารทีวีพูลบางเลม ในบางเดือนมยีอดขายท่ีดีมาก  
ทุกแผงหนังสือสามารถขายไดหมด ไมมีหนังสือสงคืนสํานักพิมพ แตอยางใด ทําใหผูวิจยัไมสามารถ
สืบคนขอมูลจากนิตยสารเลมนั้น ๆ ซ่ึงมีจํานวน 9 เลม  ไดแก นิตยสารทีวีพูล ฉบับท่ี 867 และ 869 
ในเดือนมกราคม ฉบับท่ี 873 และ 874 ในเดือนกุมภาพันธ ฉบับท่ี 877 และ 878 ในเดือนมีนาคม 
ฉบับท่ี 882 ในเดือนเมษายน ฉบับท่ี 887 ในเดือนพฤษภาคม และ ฉบับท่ี 891 ในเดือนมิถุนายน  
ตามลําดับ   จึงเหลือจํานวนท้ังส้ิน 17 ฉบับ 
  ผูวิจัยศึกษาถึงความสอดคลองของเนื้อหา และเรียงลําดับความสําคัญของประเด็น
หัวขอตาง ๆ ในแตละเลม โดยการสํารวจเนือ้หาของนิตยสารดวยสถิตเิชิงพรรณนา คือ การกระจายตัว
ในกลุมความถ่ี (Frequency) และการกระจายอัตราสวนรอยละ (Percentage) สําหรับ การจดัเรียงลําดบั
ความสําคัญของประเด็นตาง ๆ ผูวิจัยประยุกตใชการจัดเรียงลําดับความนิยม (Popular Ranking) 
ดวยการสํารวจปริมาณหนาของหัวขอประเด็นตาง ๆ ในแตละฉบับ  

 
3.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยจัดเตรียมแบบชวยสัมภาษณ (Interview Guide) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีแนวทางสําหรับคําถามท่ีผูวิจัยจะใชสัมภาษณผูบริหารและผูอานกลุมเปาหมาย
ของนิตยสารทีวีพูล  โดยใชแนวคิดและทฤษฎีดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี 2  ดังน้ี 

1. แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
2. ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 
3. ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Model) 
4. ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 

 
 โดยมีคําถามท่ีสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวดงัตอไปนี ้

 คําถามสําหรับสัมภาษณผูบริหาร 
 1. แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
  - มีการวางกลยุทธในการโฆษณาอยางไร และมีการวางแผนระยะยาวหรือระยะส้ัน

หรือไม  (หรือไมมีการแผน   มีแตเพียงการตามกระแสสังคมในขณะน้ัน) 
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  - มีการวางกลยุทธในการสงเสริมการขายอยางไร  และมีการวางแผนระยะยาวหรือ
ระยะส้ันหรือไม 

  - มีการวางกลยุทธในการประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวอยางไร และมีการ
วางแผนระยะยาวหรือระยะส้ันหรือไม 

 2. ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Model) 
  - นิตยสารทีวีพูลมีประสบการณเกี่ยวกับการเลียนแบบของผูอาน ตอเนื้อหาของ

นิตยสารทีวีพูลหรือไมอยางไร และไดนําประสบการณดังกลาวมาใชในการวางกลยุทธหรือไม
อยางไร 

 3. ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 
  - นิตยสารทีวีพูลมีขอพิจารณา ในการกําหนดรูปแบบและเนื้อหาเพื่อสนองความ

ตองการในการรับขาวสารของผูอานอยางไร 
  - นิตยสารทีวีพูลมีขอพิจารณา ในการลําดับเนื้อหาเพื่อสนองความตองการในการ

รับขาวสารของผูอานอยางไร 
  - นิตยสารทีวีพูลใหความสําคัญระหวางภาพกับเนื้อหา เทาเทียมกันหรือไม  อยางไร 
 4. คําถามท่ัวไป 
  - มี บ.ก. กี่คน  แตละคนดูแลเนื้อหาคนละประเด็นหรือไม อยางไร 
  - คิดสรางสรรคธุรกิจรูปแบบอ่ืนบางไหม 
  - มีคูแขงสําคัญในดานการตลาดหรือไม 
  - มีวิธีรับมือกับนิตยสารคูแขงอยางไร 
  - มีการคืนกําไรใหสังคมบางหรือไม  อยางไร 
  - คิดวาอะไรคือจุดขายท่ีทําใหทีวีพูลเปนนติยสารขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทย 
 

 คําถามสําหรับสัมภาษณผูอานกลุมเปาหมาย 
1. แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 

  - ไดรับส่ือโฆษณานิตยสารทีวีพูลจากส่ือชนิดใดบาง  
  - ไดเหน็การสงเสริมการขายนิตยสารทีวีพูลหรือไม  อยางไร  
  - ไดเหน็การประชาสัมพันธนติยสารทีวีพูลหรือไม  อยางไร 
 2. ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 
  - ไดรับส่ือนิตยสารทีวีพูลโดยตรงดวยตัวทานเองตัดสินใจ 
  - ไดรับส่ือนิตยสารทีวีพูลจากครอบครัว 
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  - ไดรับส่ือนิตยสารทีวีพูลจากเพ่ือนหรือญาติมิตร 
  - เม่ือไดรับส่ือนติยสารทีวีพูลแลว  ทานเคยบอกตอผูอ่ืนหรือไม  อยางไร 
 3. ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Model) 
  - เนื้อหาของนิตยสารทีวีพูลมีอิทธิพลกับชีวติประจําวนัหรือไมอยางไร 
  - เคยมีประสบการณการเลียนแบบตอเนื้อหาของนิตยสารทีวีพูลหรือไม  อยางไร  
 4. ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 
  - การกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารทีวีพูลสนองตอความตองการ  หรือไม 
อยางไร 
  - การลําดับเน้ือหาของนิตยสารทีวีพูลสนองตอความตองการ  หรือไม 
  - มีความคิดเหน็ตอการใหความสําคัญระหวางภาพกับเนื้อหา  ของนิตยสารทีวีพูล
สนองตอความตองการ  หรือไม  อยางไร 
 5. คําถามท่ัวไป 
  - ชอบอะไรมากท่ีสุดในนิตยสารทีวีพูล 
  - เม่ือไดยนิคําวา “นิตยสารบันเทิง” คุณคิดถึงอะไรบาง 
  - ทําไมจึงเลือกนิตยสารทีวีพลู 
  - สมมติวาเปล่ียนแปลงได อยากจะเปล่ียนอะไรในนิตยสารทีวีพูล 
  - คุณมีการเปล่ียนแปลงอะไรบางไหมในตัวคุณ หลังจากท่ีอานนติยสารทวีีพูลมาเปน
เวลานาน 
  - เคยเขารวมกิจกรรมใด ๆ ท่ีทางนิตยสารทีวีพูลจัดข้ึนบางหรือไม  อยางไร 

 
3.2  การวิเคราะหขอมูล 
 3.2.1 การศึกษาแบบสัมภาษณเจาะลึก และการสัมภาษณแบบกลุม ใชการวิเคราะห
คําตอบแบบอุปนัย (Inductive) โดยประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประเด็นนั้น 
เปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล 
 3.2.2 การศึกษาแบบสํารวจเนื้อหาของนิตยสาร ใชการวิเคราะหคําตอบดวยสถิติเชิง
พรรณนา คือ การกระจายตัวในกลุมความถ่ี (Frequency) และการกระจายอัตราสวนรอยละ (Percentage)  
ในการจดัเรียงลําดับ (Rank)  ความสําคัญในประเดน็หวัขอตาง ๆ ของขอมูลขาวสาร 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 บทนี้ผูวิจยัจะทําการรายงานผลการวิจัยจากการสัมภาษณผูบริหารสูงสุด (ประธานบริหาร) 
ของนิตยสารทีวีพูล (คุณพรรทิภา สกุลชัย) เพื่อใหทราบถึงการกําหนดกลยุทธการส่ือสารการตลาด 
กระบวนการและข้ันตอนท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล และผูอาน
กลุมเปาหมายท่ีอานนิตยสารทีวีพูลเปนประจํา ท้ังกลุมวัยรุน (จํานวน 10 คน) และกลุมผูใหญ 
(จํานวน 10 คน) แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยการยกตัวอยางคําตอบของผูใหสัมภาษณ 
(นามสมมติ) เพียงบางสวน ซ่ึงทําใหทราบถึงทัศนคติ ความตองการของกลุมผูอานท่ีมีตอนิตยสาร
ทีวีพูลและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูอานกลุมเปาหมาย อีกท้ัง รายงานการสํารวจจากการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) นิตยสารทีวีพลู จํานวน 17 เลม (ระหวางเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 
2550) เพือ่ศึกษาถึงความสอดคลองของเนือ้หา และการเรียงลําดบัความสําคัญของประเดน็หวัขอตาง ๆ 
ในแตละเลม 
 ผลการวิจัยโดยรวม  สามารถสรุปประเด็นสําคัญท่ีนิตยสารทีวีพูลใชเปนกลยุทธหลัก
ในการส่ือสารทางการตลาดได 4 ประการ  ดังนี้ 
 1. กลยุทธเชิงธุรกิจ : ผูบริหารนิตยสารทีวีพูลไมนิยมใชกลยุทธการโฆษณา หรือ         
การประชาสัมพันธผานส่ือมวลชนใด ๆ เพื่อการส่ือสารทางการตลาดเทาใดนัก แตจะเขาถึงผูอาน
กลุมเปาหมายดวยรายการโทรทัศน  หรือกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ ในรูปแบบของการเปนผูอุปถัมภ
รายการ 
 2. กลยุทธเชิงเนื้อหา : ปริมาณเนื้อหาของนิตยสารทีวีพูล  จะเนนหนักในดานโฆษณา 
รองลงมา ไดแก ประเด็นท่ีหลากหลายเก่ียวกับดารา และแฟช่ัน ตามลําดับ ซ่ึงผูอานกลุมเปาหมาย      
ท่ีเปนวัยรุนจะใหความสนใจเปดรับขอมูลขาวสาร เกิดการเรียนรู และการเลียนแบบ มากกวาผูอาน
กลุมผูใหญ 
 3. กลยุทธเชิงหนาท่ี : วัตถุประสงคหลักของนิตยสารทีวีพูล คือ การใหความบันเทิง  
จะเห็นไดจากสัดสวนของภาพและปริมาณเนื้อหาประเภทตาง ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของนิตยสาร
ทีวีพูล 
 4. กลยุทธความสอดคลองดานเนื้อหากับความตองการของผูอาน : ผูวิจัยไดศึกษาผูอาน
กลุมเปาหมายที่มีวัยแตกตางกัน ระหวางวัยรุนกับผูใหญ ซึ่งมีทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นิตยสารทีวีพูลแตกตางกัน อาทิ กลุมวัยรุนจะมีความพึงพอใจดานแฟช่ันดารา และโฆษณาตาง ๆ      
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ท่ีเกี่ยวของกับการใชโทรศัพทมือถือ  ซ่ึงสอดคลองกับปริมาณเนื้อหาที่นําเสนอมากท่ีสุดใน
นิตยสารทีวีพูล  ในขณะเดียวกันกลุมผูอานท่ีเปนผูใหญจะใหความสนใจกับขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ 
ของดารามากกวา  จะเห็นไดวา  ทีมงานนิตยสารทีวีพูลพยายามนําเสนอเนื้อหาแบบมิกซแอนด
แมทช (Mix and Match) อยางไรก็ตาม ผูอานกลุมเปาหมายสวนใหญตองการใหนิตยสารทีวีพูล
เพ่ิมเติมสาระความรูหรือขาวสารของศิลปน  ดาราท่ีเปนความจริงแบบเจาะลึกมากกวานี้ 
 
4.1   ผลการสัมภาษณผูบริหาร 
 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ  คุณพรรทิภา  สกุลชัย (ประธานบริหารของนิตยสาร             
ทีวีพูล)  พอจะสรุปไดเปนลําดับตามแนวตําถามท่ีกําหนดไวโดยแยกประเด็น  ดังนี้ 
 
         1.  แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
 ถาม: มีการวางกลยุทธในการโฆษณา การสงเสริมการขาย การวางกลยุทธในการ
ประชาสัมพันธหรือเผยแพรขาวสารอยางไร และมีการวางแผนระยะยาวหรือระยะส้ันดวยหรือไม? 
 ตอบ: TV Pool เปนส่ือเองจะใชส่ือโฆษณานอยมากเรามีท้ังรายการ TV Pool Tonight 
และ TV Pool Life ซ่ึงเปนชองทางท่ีจะ Promote หนังสืออยูแลวโดยไมตองใชเงิน จะทํากี่รายการ      
ก็จะต้ังช่ือทุกอยางใหมีคําวา TV Pool หรือไมวาจะเปนธุรกิจอะไรก็จะมีคําวา TV Pool เพื่อเปนการ
สราง Brand แตในปนี้จะเนนไปในทางดาน CRM เพื่อท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายมีความศรัทธาสินคา
เรามากข้ึน ... และเราก็จะมีรายการของตัวเองซ่ึงเปนการ Promoteอีก 2 รายการคือ Top Award และ 
Star Party ซ่ึงจะทําเปนประจําทุกป สวนกิจกรรมพิเศษเราจะไปแนะแนวตามโรงเรียนเขากลุมเปาหมาย 
ม.6 เนื่องจากอยากใหเขาไปอยูในใจของเขากอนท่ีเขาจะรูจัก Brand อ่ืนและแนะแนวการศึกษาวา
เขาควรเลือกคณะอะไรที่จะเหมาะกับตัวเอง  เราจะใชนักขาวของ TV Pool เอง ไปรวมกิจกรรม 
เนื่องจากสวนใหญทุกคนก็จะรูจักในตัวนักขาวของเราอยูแลว กิจกรรมตอหนึ่งโรงเรียนจะใชเวลา
ประมาณ 3 ช่ัวโมง และจะไปตามมหาวิทยาลัยโดยไปแนะแนวทางสําหรับนักศึกษาป 4 เพ่ือแนะแนว
ใหเขาไดรูเกี่ยวกับการสมัครงาน  การกรอกใบสมัคร  วิธีสอบสัมภาษณ  เปนตน 
 
             2.  ทฤษฎีการเลียนแบบ  (Imitation Theory) 
 ถาม: นิตยสารทีวีพูล มีการนําประสบการณการเลียนแบบของผูบริโภคท่ีมีตอเนื้อหา
ของหนังสือมาปรับใชในการวางกลยุทธหรือไม?  
 ตอบ: ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็รณรงคไมใหแตงตัวตามแบบนักแสดง เนื่องจาก
พวกนักแสดงที่พวกเขาแตงตัวแบบนั้นเพราะวาเขามาทํางาน มาถายปกหนังสือ แตถาในชีวิตจริง
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เขาก็ไมสามารถแตงเหมือนกับเวลาที่ทํางานได แตก็เนื่องจากนักแสดงจะตองทําใหเปนที่ดึงดูด      
เพื่อทําใหคนสนใจและทําใหเกิดการมีขาวข้ึน เขาจึงจําเปนท่ีจะตองแตงตัวมากกวาคนปกติ แตอยาลืม
วาเขาไมไดนั่งรถเมล ไมไดเดินตามขางถนน วัน ๆ อยูแตในกองถาย ในนั้นก็จะมีแตทีมงานไมมี   
คนอื่น เราก็จะสอนเรื่องพวกนี้เขาดวย สวนพวกที่แตงตัวเลียนแบบก็มี แตถาดาราไทยไมทําคน      
ก็สามารถเลียนแบบไดอยูแลว 
 
            3.  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 
 ถาม: นิตยสารทีวีพูลมีการกําหนดรูปแบบ การลําดับเนื้อหา หรือการนําเสนอ         
ภาพตาง ๆ สนองตอความตองการของผูบริโภคอยางไร? 
 ตอบ: เราทํา Research เยอะมากตัวพี่ติ๋มเปนคนทํา column ตอบจดหมายเองวาประชาชน
ตองการอะไรหรือขาวประเภทไหนเราจะรูวาประชาชนชอบดาราคนไหน  เราก็จะทําตามมัน
เปนไปตามกระแส อีกสวนเราจะทําโดยตรงกับผูอานเพราะทุกวันเสารจะมีพนักงานไปตามแผง
หนังสือ คนละ 10 แผง  เพื่อสอบถามโดยตรงกับผูซื้อ  สวนดุสิตโพลจะทําประมาณปละครั้ง … 
ตอนแรกอยากจะทําแบบธุรกิจคร่ึงและบันเทิงคร่ึง  แตเอาเขาจริงทําไมได  เนื่องจากประชาชน          
ไมตองการอยางนั้นเพราะสวนใหญผูบริโภคมักอยากจะรูเร่ืองสวนตัวมากกวาเร่ืองอ่ืน เราก็เลยปรับ
มาเร่ือย ๆ ตอนนี้ก็เลยไดเร่ืองสวนตัว 70%   เร่ืองงาน 30% 
 ถาม: นิตยสารทีวีพูลใหความสําคัญระหวางภาพกับเนื้อหาเทาเทียมกันหรือไม อยางไร? 
 ตอบ: หนังสือบันเทิงจะเนนภาพมากกวา  ภาพจะตองชัด  ขายความนาเ ช่ือถือ             
บทสัมภาษณจะนอย   แตเราก็จะมีบทสัมภาษณเกือบทุก Column แตก็จะเนนภาพตองสวยงาม            
แสงจะตองสวย  อยากใหออกมาเปนหนังสือท่ีมี Image ดึงดูดผูบริโภค 
 
           4.  คําถามท่ัวไป 
 ถาม: มีทีมงาน บ.ก. กี่คน  แตละคนดูแลเนื้อหาคนละประเด็นหรือไม  อยางไร? 
 ตอบ: มี บ.ก. ทั้งหมด 3 คน รวมพี่ติ๋มดวย  แตคนที่เปน Head จะดูทุกอยางในเลม 
เพื่อท่ีจะดูวาไมมีขาวซํ้ากันในเลม  เพราะฉะนั้นหามมีขาวซํ้ากันเลย  แตดาราสามารถซํ้ากันได           
แตเนื้อขาวจะตองคนละประเด็น  
 ถาม: คิดสรางสรรคธุรกิจรูปแบบอ่ืน ๆ บางไหม? 
 ตอบ: เริ่มมาไดประมาณหนึ่งปแลวทําเกี่ยวกับ Mobile คือการสงขาวผานมือถือ       
เสียงเรียกเขาเปนเสียงดารา และภาพดาราท่ีมาถายแบบใหทีวีพูลก็สามารถที่จะ Load เขามือถือได 
และประมาณเดือนตุลาจะทํา Web เปนของตัวเอง เม่ือประมาณ 10 ปท่ีแลวเคยทํามาแลวคร้ังหนึ่ง
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แตตลาดยังไมใหญพอเพราะคนท่ีเลน Internet มีนอยถาเทียบกับสมัยนี้เลยหยุดไป  ตุลานี่ก็เลยจะ
กลับมาทําใหมตอนนี้ทํา Program อยูซึ่งเรามั่นใจวาจะเปน Web ที่ขึ้นเปนอันดับหนึ่งในวงการ
บันเทิงไทยแนนอน เพราะเราเปนคลังภาพที่ใหญที่สุดในวงการบันเทิง และใน Web นี้จะใชเปน 
style  นักขาวชาวบานคือใหคนทางบานเปนนักขาวเองภายใตช่ือทีวีพูล 
 ถาม: มีคูแขงสําคัญดานการตลาดบางไหม  และมีวิธีรับมือกับหนังสือคูแขงอยางไร? 
 ตอบ: คูแขงท่ีอยูในตลาดสมัยนี้มีเยอะมากมีอยูประมาณ 20 เลม แตก็เปด ๆ ปด ๆ เราดู
รูปแบบของเราตั้งแตหนาปก เราจะตองทันกระแสดาราที่กําลัง Hot อยูในขณะนั้นเราจะตองได      
มาถายปกทุกคน และขาวไหนสําคัญเราจะตองไดเอามาออกกอนเลมอ่ืน สวนราคาไมมีใครทําได
เหมือนเราเพราะวาทีวีพูลขาย 25 บาท แตตนทุน 30 บาท ท่ีทําไดแบบนี้เพราะวาเราไดจากโฆษณา
ซึ่งเยอะมากเดือนนึงประมาณเกือบ 20 ลาน ซึ่งทําไมคอยไดและอีก 5 ปตอไปเราก็ยังจะขายแค         
25 บาท เหมือนเดิม 
 ถาม: มีการคืนกําไรใหสังคมบางไหม   อยางไร? 
 ตอบ: นักเรียนท่ียากจนและเขียนจดหมายมาบอกเราวาตองการทุนการศึกษา  เปนตน
เรามีโครงการตาง ๆ มากมาย เชน ไปตามโรงเรียน และยังมีมูลนิธิของทีวีพูล ซึ่งเราจะมอบ
ทุนการศึกษาใหกับเด็ก 
 ถาม: คิดวาอะไรคือจุดขายท่ีทําใหทีวีพูลเปนนติยสารขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทย? 

ตอบ: หนังสือของทีวีพูลขายได  ม่ันใจไดทุกฉบับวาคุมคาจริง ๆ ในราคา 25 บาท       
เราจะเนนคําวาคุมคา เพราะของเราเปนกระดาษสี กระดาษมัน ในสวนอ่ืน ๆ ก็ไมมีอะไรบกพรอง 
ในเร่ืองของสินคาหรือเร่ืองของราคาก็คุม สวนเร่ืองสถานท่ีจัดจําหนายเราก็จัดจําหนายเองท่ัวประเทศ 
เราก็จะรูการตอบกลับของผูอานเร็วกวาคนอ่ืน วาอาทิตยนี้ขายไดเทาไร ปกคนไหนขายได ปกไหน
ขายไมได   เราจะดูแลอยางละเอียดจะไมประมาทและเราจะเนนเร่ือง 4 P มาก ๆ 
 
 จากการสัมภาษณผูบริหารขางตนนั้นสามารถวิเคราะผลเปน 4 ประเดน็ไดดังนี ้

 
 4.1.1 แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 

 นิตยสารทีวีพลู ขาดการโฆษณาทางส่ือมวลชน อีกท้ังไมมีการประชาสัมพันธกิจกรรม
ใด ๆ ตามท่ีผูบริหารนิยมจดั อาทิ กจิกรรมการทําบุญกุศล ทําใหผูอานกลุมเปาหมาย ไมรับทราบ
ขอมูลขาวสารเทาท่ีควร หากผูบริหารของทีวีพูลตองการเขาถึงผูอานเปาหมายกลุมวัยรุน ไมควร
มองขามสื่อทันสมัย (High Technology) ตาง ๆ ไมวาจะเปน E-mail โทรศัพทมือถือ หรือการ
ติดตอส่ือสารทาง SMS  
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 การประชาสัมพันธกิจกรรมทางสังคมในวงกวางผานทางส่ือตาง ๆ เชน กิจกรรมประเภท
อนุรักษส่ิงแวดลอมของโลก ฯลฯ สรางประโยชนใหประชาชนและสังคมโดยไมแสวงหากําไร 
นับเปนการรณรงคและสรางภาพลักษณท่ีดี อาจเปล่ียนแปลงทัศนคติผูบอานจากท่ีเคยอานนิตยสาร
อ่ืน ๆ ใหลองเปล่ียนมาอานนิตยสารทีวีพูลเพิ่มมากข้ึนก็เปนได 

 
 4.1.2 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Model) 
 การปรับเปล่ียนแนวคิดและพฤติกรรมของวัยรุนไทย  คงไมไดเปนความรับผิดชอบของ

ผูท่ีเปนวัยรุนเทานั้น แตทุกคนในสังคม ก็ลวนแลวแตมีสวนรับผิดชอบดวยกันท้ังส้ิน จากขาวดานลบ
เกี่ยวกับวัยรุนไทยในปจจุบันที่ปรากฏตามสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ 
การใชชีวิตฟุมเฟอยยึดติดวัตถุ การขาดความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอสังคมรอบขาง เปนตน 
ทามกลางเสียงวิพากษวิจารณทั้งหลาย คงปฏิเสธไมไดวาปญหาของวัยรุนก็คือ ภาพสะทอนของ
ปญหาสังคมไทยนั่นเอง 

 โดยปกติแลวการเลียนแบบ  มิไดเกิดข้ึนอัตโนมัติหรือทันทีท่ีผูอานเปดรับขาวสาร 
หากแตวาผูอานยอมจะพิจารณา ไตรตรองบางแลววาเขาควรจะเลียนแบบใคร หรือหากเลียนแบบ
ไปแลวจะเกิดอะไรข้ึนกับเขาบาง  เชน  การแตงตัว  วัยรุนหญิงมักจะเลือกแตงตัวตามศิลปนท่ีเขา       
ช่ืนชอบ หรือ มีรูปรางคลายคลึงกัน มากกวาการเลียนแบบศิลปนท่ีไมชอบหรือเกลียดชัง เพราะเขา
ตองการไดรับความช่ืนชมจากบุคคลรอบขางเฉกเชนศิลปนผูนั้นนั่นเอง  

 แมวาจะไมพบความแตกตางระหวาง ผูหญิง กับ ผูชาย ในเร่ืองการยอมรับพฤติกรรม
ของเพศเดียวกัน แตผูชายมีแนวโนมในการปฏิเสธพฤติกรรมเพศตรงขามมากกวาผูหญิง อยางไร         
ก็ตาม ผลการสํารวจจากศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยืนยันไดวา           
อยางนอยท่ีสุดวัยรุนไทยก็ยังรูจักมองตัวเอง และยอมรับในขอบกพรองของตัวเอง ไมใชวาจะโทษ
แตผูอ่ืน  หรือโทษสภาพแวดลอมเพียงอยางเดียว 

 
 4.1.3 ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory)  

 ผูอานโดยเฉพาะกลุมวัยรุน  อาจจะขาดทักษะในการวิเคราะหขอมูลขาวสารที่เปดรับ  
จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบไดโดยงาย เนื่องจากกระแสของความนิยมในชวงเวลาตาง ๆ 
แตหากผูอานไดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ อยางลึกซ้ึง ก็จะทําใหเขาใจไดวา เนื้อหาเหลานั้นเปนเพียง
บริบททางสังคม (Context) ท่ีอาจพบเห็นไดท่ัวไปในสังคมปจจุบัน 

 ภาพ และเนื้อหาตาง ๆ ท่ีปรากฏ คือ ความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมจริงหรือ? ขอมูล
ขาวสารที่นําเสนอ สามารถอธิบายวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมไดหรือ? ยังจะมีองคประกอบ
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อ่ืนใดท่ีกอง บ.ก. และคณะผูจัดทํามองขามไป  ในกระบวนการที่เกี่ยวของกับการลอกเลียนแบบ 
(Imitation) ของผูอานกลุมเปาหมายบางหรือไม? เหลานี้ คงเปนปญหาท่ีทีมงานนิตยสารทีวีพูลไมควร
จะมองขาม 

 จากการศึกษาพบวา ทีมงานผูจัดทํานิตยสารทีวีพูล ไมใหความสําคัญกับกิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับเครือขายทีวีพูลเทาใดนัก  เปนเหตุใหผูอานหรือผูบริโภคกลุมเปาหมาย ไมคอยเกิด
การรับรูเทาท่ีควร  อยางไรก็ตามนิตยสารทีวีพูลจัดเปนหนังสือท่ีประสบความสําเร็จดานการตลาด 
โดยเฉพาะ รายรับจากเนื้อท่ีโฆษณา เปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหหนังสือเลมนี้ ยังสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอไปไดดวยดี  แมวาจะไมไดปรับราคาขายของหนังสือตามสภาพเศรษฐกิจในยุค
ปจจุบัน 
 
4.2   ผลการสัมภาษณผูอานกลุมเปาหมาย 
 จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายซ่ึงรายละเอียดไดแสดงในภาคผนวกนั้น สามารถ
วิเคราะหผลเปนประเดน็ไดดงันี้ 

 
 4.2.1 แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
 ผูบริโภคกลุมผูใหญรับรูงานโฆษณานิตยสารทีวีพูล จากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะจากรายการ TV Pool Tonight ท่ีนําเสนอทาง ททบ.5 ทํานองเดียวกนักบัขาวสารการ
ประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย แสดงใหเห็นวา นิตยสารทีวีพลูใชส่ือโฆษณาในปริมาณนอย 
และการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ยังไมสามารถเขาถึงผูอานกลุมเปาหมายอยาง
ท่ัวถึง 

 ผูอานกลุมวยัรุน เปดรับงานโฆษณานิตยสารทีวีพูลจากส่ือหลายประเภท  แตกลุมตัวอยาง
ทุกคนเปดรับส่ือโทรทัศน ในเวลาเดียวกัน กลุมวยัรุนสวนใหญพบเหน็นิตยสารทวีีพลูจากการเปดรับ
ส่ือ Internet คอนขางบอย ทําใหรับทราบขอมูลดานการประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย
คอนขางมาก 

 กลุมตัวอยางผูอานกลุมวยัรุน รูจักนิตยสารทีวีพูลจากส่ือวิทยุ นอกเหนือจากส่ือโฆษณา
อ่ืน ๆ ท่ีเปดรับแลว ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหญ ไมมีใครพูดถึงส่ือวิทยุเลย จะเห็นไดวากลุม
วัยรุนเปดรับส่ือท่ีหลากหลายดวยความถ่ีท่ีสูงกวาผูใหญ ขอมูลทางการตลาดนาจะเขาถึง กลุมวัยรุน
ไดงาย และรวดเร็วกวากลุมผูใหญ โดยเห็นไดจากการรับรูขอมูลดานการสงเสริมการขาย และการ
ประชาสัมพันธตาง ๆ จากส่ือวิทยุกระจายเสียง 
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4.2.2 ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 
 ผูบริโภคกลุมวัยผูใหญ  จะเลือกเปดรับนิตยสารทีวีพูล ท้ังโดยการแนะนําจากเพ่ือน

หรือสมาชิกในครอบครัว และตัดสินใจเปดรับดวยตนเอง หลังจากที่อานนิตยสารทีวีพูลแลว        
มักจะนําขอมูลขาวสารในหนังสือไปพูดคุยตอในวงสนทนา ท้ังในประเด็นของแฟชั่น และสาระ          
ท่ีเกี่ยวของกับวงการวิชาชีพของกลุมเปาหมายผูใหสัมภาษณ 

 จะเห็นไดวา ผูอานกลุมวัยผูใหญ สวนมากจะเลือกเปดรับนิตยสารทีวีพูลเพราะเห็นวา 
เปนนิตยสารบันเทิง และตองการผอนคลายความเครียด โดยคิดเห็นวาผูอานสวนใหญจะเขาใจตรงกัน
ถึงเนื้อหาบันเทิงของนิตยสารทีวีพูล  จึงมิไดมีการบอกกลาวหรือแนะนําผูอ่ืนตอไป 

 ผูอานกลุมวัยรุน มักจะเปดรับนิตยสารทีวีพูล เพราะการแนะนําจากเพ่ือน ๆ และ
สมาชิกในครอบครัว มักจะพูดคุยถึงขอมูลขาวสารที่ตนไดเปดรับเกี่ยวกับดาราหรือศิลปนในหมู
เพื่อน ๆ โดยเฉพาะประเด็นเนื้อหาท่ีขุดคุยเบ้ืองหลังดารา ภาพขาว Paparazzi หรือดาราท่ีกําลังเปน
ขาวดัง (Talk of the town) ในชวงเวลานั้น ๆ เพราะเกรงวาจะตกขาว และไมมีเร่ืองไปสนทนา          
ในหมูเพื่อน 

 
 4.2.3 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Model) 
 นิตยสารทีวีพูล ไมสามารถสรางอิทธิพลหรือผลกระทบกับผูอานกลุมผูใหญเทาใดนัก 

ผูอานสวนใหญอานเพลิน ๆ เพื่อประดับความรูและสรางความบันเทิงมากกวาใชประโยชนจาก
ขอมูลขาวสาร  เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันแตอยางใด  อีกท้ังไมพบวามีดารา 
หรือศิลปนคนใดท่ีเหมาะสม  ควรคาแกการลอกเลียนแบบ  

 กลุมวัยรุนสวนใหญโดยเฉพาะเพศหญิง   ติดตามความเคล่ือนไหวดานแฟช่ัน                  
การแตงตัว  จากภาพดาราท่ีปรากฏในหนังสือ  แลวปรับเปล่ียน Style การแตงตัวของตนใหทันสมัย  
รวมท้ังการ Update ขาวสารดารา ภาษาท่ีกําลังนิยมใชในวงการบันเทิง เพื่อเปนประเด็นในการ
สนทนากับกลุมเพ่ือน จะไดไมเปนคนตกขาว และรูทันความหมายของภาษาหรือสัญลักษณของ
ดารา ศิลปน ในวงการบันเทิง 

 
 4.2.4 ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 
 แมวาผูอานกลุมผูใหญมีวัตถุประสงคในการอานนิตยสารทีวีพูล เพ่ือความบันเทิง และ

คลายเครียด อยางไรก็ตาม กลุมเปาหมายสวนมาก มีความคิดเห็นวา เนื้อหาของหนังสือนาจะมีสาระ 
และเจาะประเด็นขาวสารใหลึกซ้ึงมากกวานี้  เพราะหนังสือจะนําเสนอภาพ และโฆษณามากเกินไป 
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แสดงใหเห็นวา  ผูอานกลุมผูใหญคาดหวังท่ีจะเขาถึงขอมูลท่ีมีสาระขาวสารดวย  แมจะเปน
นิตยสารบันเทิงก็ตาม 

 กลุมวัยรุนแสดงวัตถุประสงคในการเปดรับนิตยสารทีวีพูลคอนขางชัดเจนวา สนใจ
เร่ืองแฟช่ัน การแตงตัวของดารามากท่ีสุด จะเห็นไดจากการแสดงความพึงพอใจระหวาง             
การสัมภาษณกลุม  (Focus group) กลุมเปาหมายจะเนนความสําคัญของรูปภาพ ความสวยงามของ
ดารา  และนางแบบ (Presenters) มากกวาเนื้อหาอ่ืนใด 

 ผูอานกลุมผูใหญนิยมอานนิตยสารทีวีพูล  เพราะตองการทราบขาวสารเกี่ยวกับดารา 
และคนในวงการบันเทิง ติดตามความเคล่ือนไหว และกิจกรรมตาง ๆ ของดารา ศิลปน จากภาพขาว
ท่ีปรากฏตามงานตาง ๆ มากกวาการแสวงหาขาวสารความรู หรือสาระประโยชน กลุมผูอานสวนใหญ 
จึงตองการใหนิตยสารทีวีพูลเพิ่มสาระความรู หรือขาวสารของศิลปนตางชาติใหมากกวานี้ อีกท้ัง 
ตองการใหนําเสนอขาวสารที่เปนความจริงแบบเจาะลึก อยางไรก็ตาม กลุมเปาหมายท่ีเปนผูใหญ 
ไมนิยมการเขารวมกิจกรรมใด ๆ ท่ีนิตยสารทีวีพูลจัด เนื่องจากไมมีเวลา ไมมีความสนใจในกิจกรรม
เหลานั้น  และไมทราบวามีกิจกรรมใดบาง  จัดข้ึนเม่ือไร  ท่ีไหน  เปนตน 

 ผูอานกลุมวัยรุน มีความเห็นวา ควรปรับปรุงภาพของหนังสือใหมีความทันสมัยกวา         
ท่ีเปนอยู และควรลดหนาโฆษณาใหนอยลง โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับหมายเลขตาง ๆ เพื่อการ 
Download เพลงในโทรศัพทมือถือ อีกนัยหนึ่ง ควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองการเสริมความงาม 
เชน แนะนําการแตงหนา การทําผม การปรับใชเคร่ืองประดับตาง ๆ เปนตน แมกลุมตัวอยางจะพูด
เปนเสียงเดียวกันวา ไมเคยรูเร่ืองการจัดกจิกรรมอะไรของนิตยสารทีวพีูลเลย อยางไรก็ตามทุกคน       
พถก็มีความเหน็พองกันอีกประการหน่ึงวา  หนังสือเลมนีมี้ราคาถูก 
 

4.3  การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผูวิจัยทําการสํารวจ และวิเคราะหเนื้อหานิตยสารทีวีพูล (นิตยสารรายสัปดาห) ในชวง
เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2550 ท้ังส้ินจํานวน 26 เลม  อยางไรก็ตาม  นิตยสารทีวีพูลบางเลม 
ในบางเดือนมียอดขายท่ีดีมาก ทุกแผงหนังสือสามารถขายไดหมด ไมมีหนังสือสงคืนสํานักพิมพ 
แตอยางใด  ทําใหผูวิจัยไมสามารถสืบคนขอมูลจากนิตยสารเลมนั้น ๆ ซ่ึงมีจํานวน 9 เลม  ไดแก 
นิตยสารทีวีพูล ฉบับท่ี 867 และ 869 ในเดือนมกราคม ฉบับท่ี 873 และ 874 ในเดือนกุมภาพันธ 
ฉบับท่ี 877 และ 878 ในเดือนมีนาคม ฉบับท่ี 882 ในเดือนเมษายน ฉบับท่ี 887 ในเดือนพฤษภาคม 
และ ฉบับท่ี 891 ในเดือนมิถุนายน  ตามลําดับ  โดยรูปท่ี 4.1 แสดงตัวอยางหนาปกนิตยสารทีวีพูล 
 

DPU
DPU



 

 

57 

 
 

ภาพท่ี 4.1  ตัวอยางหนาปกนิตยสารทีวีพลู 
 

 ผูวิจัยศึกษาถึงความสอดคลองของเนื้อหา และเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นหัวขอ
ตาง ๆ ในแตละเลม โดยการสํารวจเนื้อหาของนิตยสารดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ การกระจายตัว        
ในกลุมความถ่ี (Frequency) และการกระจายอัตราสวนรอยละ (Percentage) สําหรับการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของประเด็นตาง ๆ ผูวิจัยประยุกตใชการจัดเรียงลําดับความนิยม (Popular Ranking) 
ดวยการสํารวจปริมาณหนาของหัวขอประเด็นตางๆ ในแตละฉบับ  
 อยางไรก็ตาม นิตยสารทีวีพูลนําเสนอขอมูลประเด็นตาง ๆ ที่หลากหลายภายใตชื่อ          
หัวเร่ือง (Title) ท่ีแตกตางกันในหนาสารบัญ ซ่ึงเนื้อหาบางเร่ืองมีความสอดคลองและซํ้าซอนกันอยู 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการจัดประเภทขอมูลในหัวเร่ืองตาง ๆ ออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. โฆษณา หมายถึง การนําเสนองานโฆษณาสินคาตาง ๆ ในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน
คอลัมนเล็ก ๆ หรือการโฆษณาเต็มหนากระดาษ 
 2. แฟช่ัน หมายถึง การนําเสนอภาพถายของนางแบบ/นายแบบ ซ่ึงอาจมีคําบรรยาย         
ใตภาพเล็กนอยเกี่ยวกับงานแฟชั่นนั้น  ไดแก  Catwalk  หรือ  Star Watch   เปนตน 
 3. ขาวสารจาก บก. หมายถึง ขอมูลขาวสารที่ทีมงานทีวีพูลตองการนําเสนอสูผูอาน 
รวบถึง การนําเสนอกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธสินคาในเครือของทีวีพูลอีกดวย  
เชน  Editor, Top Awards/Top Ten, Update   เปนตน 
 4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกับดารา หมายถึง การนําเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
ดารา ศิลปน ท้ังในรูปแบบส้ัน ๆ และการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดแก Letters, Music, Hot Issue, 
Hi light, Interview, Secret, Focus ฯลฯ 
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 5. เบ็ดเตล็ด หมายถึง การนําเสนอเนื้อหาท่ีไมเกี่ยวของกับแฟช่ันดารา หรือการโฆษณา
สินคาใด ๆ แตเปนการนําเสนอตารางเวลารายการของสถานีโทรทัศนตาง ๆ การนําเสนอเร่ืองยอ
ของละครโทรทัศน  การดูดวง  ซ่ึงไดแก  Program TV, Soap Opera, Horoscope   เปนตน 
 ยิ่งกวานั้น ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาของนิตยสารทีวีพูลจะมีความหลากหลาย ภายใน 
1 หนากระดาษ  จะมีการนําเสนอสอดแทรกเปนคอลัมนเล็กบาง ใหญบาง ตามมุมตาง ๆ ปะปน     
กันไปกับประเด็นการสัมภาษณดารา หรือสอดแทรกคอลัมนการนําเสนอประเด็นหลากหลายเกี่ยวกับ
ดาราไวในหนาเดียวกันกับคอลัมนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทีวีพูลนําเสนอ  เปนตน 
 ผลการสํารวจสรุปได ดังนี้ นิตยสารทีวีพูลแตละเลมมีปริมาณหนาไมเทากัน ฉบับท่ี 
881 ในเดือนเมษายน มีจํานวนหนานอยท่ีสุด คือ 108 หนา ในขณะท่ี ฉบับท่ี 880 ในเดือนเมษายน 
และฉบับท่ี 888  ในเดือนมิถุนายน  มีจํานวนหนามากท่ีสุด คือ 140 หนา 
 
ตารางท่ี 4.1  สรุปรวมเนื้อหาประเภทตาง ๆ  ของนิตยสารทีวีพูล  ระหวางเดือนมกราคม- 
                     เดือนมิถุนายน 2550 
 

 
เดือน 

รอยละ 
ของ 

โฆษณา 

รอยละ 
ของ 
แฟช่ัน 

รอยละ 
ของขาวสาร 
จาก บ.ก. 

รอยละของ 
ประเด็นหลากหลาย

เกี่ยวกับดารา 

รอยละ 
ของ 

เบ็ดเตล็ด 
มกราคม 47.19 7.49 2.24 34.08 8.98 
กุมภาพนัธ 49.45 8.66 1.80 33.57 6.49 
มีนาคม 49.64 7.19 2.15 32.37 8.63 
เมษายน 53.21 7.31 1.99 29.93 7.53 
พฤษภาคม 49.72 7.92 2.16 32.61 7.56 
มิถุนายน 51.78 8.03 3.21 33.57 5.71 
 
 สรุปจากทุกตารางขางตนพบวา เนื้อหาดานโฆษณามีมากท่ีสุด รองลงมาเปนเนื้อหา 
ดานประเด็นหลากหลายเกีย่วกับดารา  ซ่ึงตรงกับขอมูลทีไ่ดรับจากการสัมภาษณผูบริหาร โดยจะเสนอ
ตอไป  สวนรายละเอียดท่ีแสดงทุกเดือนนัน้ไดจดัทําไวตามตารางตอไป 
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ตารางท่ี 4.2  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี  868  ในเดือนมกราคม  
   จํานวน 116 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 57 44.53 
2. แฟช่ัน 10 7.81 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 4 3.12 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 45 35.15 
5. เบ็ดเตล็ด 12 9.37 

รวม 128 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ 
 เนื่องจากความซ้ําซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 4.3  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี 870  ในเดือนมกราคม  
   จํานวน 124 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 69 49.64 
2. แฟช่ัน 10 7.19 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 2 1.44 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 46 33.09 
5. เบ็ดเตล็ด 12 8.63 

รวม 139 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
 เนื่องจากความซ้ําซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดียวกัน 
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ตารางท่ี 4.4  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี 871  ในเดือนกุมภาพันธ  
  จํานวน 132 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 79 53.02 
2. แฟช่ัน 12 8.05 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 1 0.67 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 47 31.54 
5. เบ็ดเตล็ด 10 6.71 

รวม 149 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
 เนื่องจากความซ้ําซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 4.5  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี  872  ในเดือนกุมภาพันธ  
  จํานวน 116 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 58 45.31 
2. แฟช่ัน 12 9.37 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 4 3.12 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 46 35.94 
5. เบ็ดเตล็ด 8 6.25 

รวม 128 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
 เนื่องจากความซ้ําซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดียวกัน 
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ตารางท่ี 4.6  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี 875  ในเดือนมีนาคม  
   จํานวน 132 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 83 54.25 
2. แฟช่ัน 10 6.53 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 1.96 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 45 29.41 
5. เบ็ดเตล็ด 12 7.84 

รวม 153 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
 เนื่องจากความซ้ําซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 4.7  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี  876  ในเดือนมีนาคม  
  จํานวน 116 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 55 44.00 
2. แฟช่ัน 10 8.00 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 2.40 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 45 36.00 
5. เบ็ดเตล็ด 12 9.60 

รวม 125 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
 เนื่องจากความซ้ําซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดียวกัน 
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ตารางท่ี 4.8  จํานวนหนาและรอยละ  (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี  879  ในเดือนเมษายน  
                     จํานวน 116 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 60 45.80 
2. แฟช่ัน 11 8.40 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 2.29 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 45 34.35 
5. เบ็ดเตล็ด 12 9.16 

รวม 131 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
 
ตารางท่ี 4.9  จํานวนหนาและรอยละ  (%) ของเนื้อหาในฉบับท่ี 880  ในเดือนเมษายน  
  จํานวน 140 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 90 56.25 
2. แฟช่ัน 11 6.87 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 1.87 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 45 28.12 
5. เบ็ดเตล็ด 11 6.87 

รวม 160 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
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ตารางท่ี 4.10  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี 881 ในเดือนเมษายน 
    จํานวน 108 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 90 56.25 
2. แฟช่ัน 11 6.87 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 1.87 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 45 28.12 
5. เบ็ดเตล็ด 11 6.87 

รวม 160 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
 
ตารางท่ี 4.11  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี 883  ในเดือนพฤษภาคม  
    จํานวน 124 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 68 49.63 
2. แฟช่ัน 11 8.03 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 2.18 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 44 32.11 
5. เบ็ดเตล็ด 11 8.03 

รวม 137 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
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ตารางท่ี 4.12  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี 884  ในเดือนพฤษภาคม  
     จํานวน 132 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 83 54.24 
2. แฟช่ัน 11 7.19 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 1.96 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 47 30.72 
5. เบ็ดเตล็ด 9 5.88 

รวม 153 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
 
ตารางท่ี 4.13  จํานวนหนาและรอยละ (%) ของเนื้อหาในฉบับท่ี 885  ในเดือนพฤษภาคม  
     จํานวน 116 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 58 45.67 
2. แฟช่ัน 11 8.66 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 2.36 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 44 34.64 
5. เบ็ดเตล็ด 11 8.66 

รวม 127 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
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ตารางท่ี 4.14  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี 886  ในเดือนพฤษภาคม  
    จํานวน 124 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 67 48.55 
2. แฟช่ัน 11 7.97 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 2.17 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 46 33.33 
5. เบ็ดเตล็ด 11 7.97 

รวม 138 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
 
ตารางท่ี 4.15  จํานวนหนาและรอยละ  (%) ของเนื้อหาในฉบับท่ี 888  ในเดือนมิถุนายน  
    จํานวน 140 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 89 55.97 
2. แฟช่ัน 11 6.92 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 2 1.25 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 49 30.81 
5. เบ็ดเตล็ด 8 5.03 

รวม 159 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ 
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
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ตารางท่ี 4.16  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี 889  ในเดือนมิถุนายน  
    จํานวน 124 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 67 47.85 
2. แฟช่ัน 11 7.86 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 3 2.14 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 51 36.42 
5. เบ็ดเตล็ด 8 5.71 

รวม 140 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
 
ตารางท่ี 4.17  จํานวนหนาและรอยละ  (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี  890 ในเดือนมิถุนายน  
     จํานวน 116 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 63 47.37 
2. แฟช่ัน 10 7.52 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 7 5.26 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 41 30.83 
5. เบ็ดเตล็ด 12 9.02 

รวม 133 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ 
                   เนื่องจากความซํ้าซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดยีวกนั 
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ตารางท่ี 4.18  จํานวนหนาและรอยละ (%)  ของเนื้อหาในฉบับท่ี 892  ในเดือนมิถุนายน  
    จํานวน 124 หนา 
 

ประเภทหัวเร่ือง จํานวน(หนา) รอยละ (%) 
1. โฆษณา 71 50.35 
2. แฟช่ัน 13 9.22 
3. ขาวสารจาก บ.ก. 6 4.26 
4. ประเด็นหลากหลายเกี่ยวกบัดารา 47 33.33 
5. เบ็ดเตล็ด 4 2.84 

รวม 128 100.00 
 
หมายเหต:ุ  จํานวนหนาท่ีระบุในหนังสืออาจไมตรงกันกบัจํานวนรวมของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ  
 เนื่องจากความซ้ําซอนของเนื้อหาท่ีอาจจะอยูในหนาเดียวกัน 
 
4.4  ผลการสํารวจและการวิเคราะหเนื้อหา 

 จะเห็นไดอยางชัดเจนวาเนื้อหาท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงมีปริมาณเนื้อหามากท่ีสุด คือ           
การโฆษณา โดยรูปแบบการนําเสนองานโฆษณาในนิตยสารทีวีพูล เปนไปในหลายรูปแบบ ท้ังท่ี
นําเสนอสินคาเพียงแบรนดเดียวเต็มหนากระดาษหรือคร่ึงหนากระดาษ และการสอดแทรกเปน
คอลัมนดานลางของหนากระดาษในบทสัมภาษณดารา หรือเนื้อหาประเด็นตาง ๆ ท่ีนิตยสาร
นําเสนอในหนานั้น  ๆ  นอกจากนี้  งานโฆษณายังมีการนําเสนอเปนคอลัมนดานขางของ
หนากระดาษ ท้ังหนาซายและ  หนาขวา หรืออีกนัยหนึ่ง โฆษณาถูกสอดแทรกไวในเกือบจะทุก
หนากระดาษของหนังสือนิตยสารทีวีพูล  โดยเฉพาะโฆษณาสินคาประเภทตาง ๆ สําหรับ 
Download ในโทรศัพทมือถือ  จะใชเนื้อท่ี ไมนอยกวา 10 หนาในชวงหลังของนิตยสารแตละเลม 

 เปนท่ีทราบกันดีแลววา  อัตราคาโฆษณาของหนังสือพิมพหรือนิตยสารใด ๆ มักจะ
เปนไปในแนวทางเดียวกันคือ หนาขวาจะมีคาโฆษณาท่ีแพงกวาหนาซาย ในทํานองเดียวกัน 
นิตยสารทีวีพูลก็เปนนิตยสารเลมหนึ่งท่ีผูอานมักพบเห็นงานโฆษณาในหนาขวาของหนังสือเชนกนั 
ผูวิจัยพบประเด็นท่ีนาสนใจเกี่ยวกับการกําหนดเลขหนา กลาวคือ แมเลขหนาจะถูกจัดวางอยูมุมลาง
ท้ังดานซายและดานขวาของกระดาษในแตละหนา โดยแสดงในรูปท่ี 4.2   อยางไรก็ตาม เลขหนา
จะถูกจัดวางอยูมุมลางซายของหนากระดาษมากกวาหนากระดาษดานขวา ซ่ึงมักเปนเนื้อท่ีสําหรับ
การโฆษณา สวนโฆษณาแบบเต็มหนาแสดงในรูปท่ี 4.3 
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ภาพท่ี 4.2  ตัวอยางหนาโฆษณาของนิตยสารทีวีพูลท่ีวางไวดานซายและดานขวาของแตละหนา 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3  ตัวอยางหนาโฆษณาของนิตยสารทีวีพูลแบบเต็มหนา 
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 นอกจากนี้  เนื้อหาสวนใหญจะมีปริมาณท่ีใกลเคียงกันในนิตยสารแตละเลม  คือ 
ประมาณ 7-9 %  สําหรับแฟชั่น  และขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับดาราจะนําเสนอประมาณ 30-35 %   
ของเน้ือหาท้ังส้ินในแตละเลม  จะเห็นไดวาจํานวนหนาท่ีแตกตางกันในแตละเลม  จะข้ึนกับ
ปริมาณงานโฆษณามากกวาประเด็นหัวขอเร่ืองอ่ืน ๆ 

 แมวาสัดสวนของเนื้อหาท่ีนําเสนอภาพแฟช่ันจะนอยกวาเนื้อหาประเด็นอ่ืน ๆ แตผูอาน
สวนใหญโดยเฉพาะกลุมเปาหมายในงานวิจัยนี้ จะพูดถึงลักษณะแฟช่ันท่ีไมเหมาะสมในนิตยสาร
ทีวีพูล จากการสัมภาษณกลุม (Focus group) ผูอานสวนใหญพูดถึงการแตงตัวของดาราที่นําเสนอ
ในนิตยสารทีวีพูลในแงลบ โดยเฉพาะการแตงตัวโป ๆ ของดาราหญิง ซ่ึงอาจเปนเพราะภาพที่ปรากฏ
ในหนาปกของหนังสือเกือบทุกเลม จากการศึกษาพบวา หนาปกใชนางแบบ (16 เลม) คิดเปน 94.11% 
มากกวานายแบบ (1 เลม) คิดเปน 5.88% อยางไรก็ตาม เส้ือผาเคร่ืองแตงกายของนางแบบ จะเปนไป 
ในแนวทางเดียวกัน คือ เปดอก โชวสะดือ ถาไมใชเส้ือแขนกุดก็จะเปนเสื้อสายเดี่ยว และนางแบบ
มักจะใสกระโปรงส้ัน หรือ กางเกงขาส้ัน 

 โดยปกติการนําจุดเดนของผลิตภัณฑมามิกซแอนดแมทช (Mix and Match) กันนั้น 
เปรียบเสมือนการตอยอดจากความสําเร็จเดิม  ท่ีเคยทํามาแลวนั่นเอง  เพราะส่ิงท่ีนํามาผสมผสาน       
กันนั้น  เปนส่ิงท่ีไดรับการยอมรับมาแลวจากผูอาน  เม่ือนํามาผสมผสานกัน  ยอมลดความเส่ียงท่ี
ตลาดจะไมยอมรับลงมาก  โอกาสที่หนังสือนิตยสารจะประสบความสําเร็จก็มีสูงตามไปดวย 

 การมิกซแอนดแมทช (Mix and Match) ก็คือ การนาํจุดเดนของสินคาและบริการ          
แตละประเภทมาผนวกรวมกัน เพื่อสรางจุดเดนทางการแขงขันใหม ๆ ใหแตกตางเปนเอกลักษณ
จากคูแขงในตลาดรายอ่ืนในตลาดน่ันเอง โดยจะเปนลักษณะของการใชกลยุทธแบบผสม ท่ีมีตนทุน
คาใชจายในการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ ต่ํากวาการท่ีตองมาคนควานวัตกรรมใหมตั้งแตตนมาก 
เนื่องจากเปนการนําส่ิงท่ีไดเคยผานการพฒันาแลว มาผสมผสานสรางเปนแนวคิดผลิตภัณฑตวัใหม
ท่ีสดใสกวาเดมิ  และสามารถสรางประโยชนแกลูกคาใหมากยิ่งข้ึน 

 ประเด็นที่นาสนใจก็คือ สิ่งที่จะนํามามิกซแอนดแมทชนั้น นาจะเปนลักษณะใดบาง  
ซ่ึงแนนอนวา  คงตองเปนส่ิงท่ีอยูในแนวโนมความตองการ  และพฤติกรรมของสังคมนั่นเอง             
จึงตองมีการวิเคราะหและจับกระแสดังกลาวดวย  เพ่ือท่ีจะทําใหการผสมผสานนั้นถูกใจตลาด         
มากข้ึน 

 อยางไรก็ตาม กลยุทธดังกลาวนับวามีขอควรระวังเชนกัน นั่นคือ การผสมผสาน            
ในลักษณะน้ี อาจทําใหจุดเดนท่ีชัดเจนของสินคาหายไป เนื่องจากตองมีการ ไดอยาง-เสียอยาง         
อาจทําใหคุณประโยชนท่ีเดนชัดของสินคาแตละอยางตองลดลงไป  อาจเกิดปญหาที่เรียกวา ติดอยู
ตรงกลาง  เนื่องจากมีการประนีประนอมในลักษณะตาง ๆ จนสูญเสียจุดเดนท่ีเปนเอกลักษณ

DPU
DPU



 

 

70 

ทางการแขงขันของแตละแนวคิดไป  ดังนั้น  จึงตองคํานึงถึงประเด็นดังกลาวดวย  และท่ีสําคัญ       
ก็คือ  การมิกซแอนด-แมทชนั้น  ตองเปนไปตามกระแสความตองการของผูบริโภค  จึงจะเปน          
การสรางคุณคาท่ีเพิ่มข้ึนในสินคาของเราไดอยางจริงจัง  และจับใจผูบริโภคอยางแทจริง 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 จากผลการศึกษาในบทท่ี 4  สามารถสรุปและอภิปรายดวยการอางอิงจากหลักการและ
ทฤษฎี  โดยผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
5.1   ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

 5.1.1 แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
 การส่ือสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล  เนนกลุมผูบริโภคท้ังกลุมวัยรุนและวัยผูใหญ 
แตอยางไรก็ตามกลุมผูบริโภควัยรุน ทราบถึงความเคล่ือนไหวนิตยสารทีวีพูลจากส่ือวิทยุ ในขณะท่ี
กลุมกลุมผูบริโภคผูใหญ  ไมมีใครพูดถึงส่ือวิทยุเลย จะเห็นไดวากลุมวัยรุนเปดรับส่ือท่ีหลากหลาย
ดวยความถ่ีท่ีสูงกวาวัยผูใหญ  ขอมูลทางการตลาดนาจะเขาถึงกลุมวัยรุนไดงาย และรวดเร็วกวา      
กลุมวัยผูใหญ โดยเห็นไดจากการรับรูขอมูลดานการสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธตาง ๆ 
จากส่ือวิทยุกระจายเสียง 
 นิตยสารทีวีพูล ไมมีการมุงเนนการโฆษณาทางส่ือมวลชน อีกท้ังไมมีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมของนติยสาร จึงทําใหผูอานกลุมเปาหมาย ไมรับทราบขอมูลขาวสารเทาท่ีควร หากผูบริหาร
ของทีวีพูลตองการเขาถึงผูอานเปาหมายกลุมวัยรุน ไมควรมองขามส่ือทันสมัย (High Technology) 
ตาง ๆ ไมวาจะเปน E-mail โทรศัพทมือถือ หรือการติดตอส่ือสารทาง SMS  
 การประชาสัมพันธกิจกรรมทางสังคมในวงกวางผานทางสื่อตาง ๆ โดยการสราง
ประโยชนใหประชาชนและสังคมโดยไมแสวงหากําไร  จะเปนการรณรงคและสรางภาพลักษณท่ีดี  
อาจเปล่ียนแปลงทัศนคติผูอานจากท่ีเคยอานนิตยสารอื่น ๆ ใหลองเปล่ียนมาอานนิตยสารทีวีพูล 
เพิ่มมากข้ึนได   
 นิตยสารทีวีพูลจัดเปนหนังสือท่ีประสบความสําเร็จดานการตลาด โดยเฉพาะรายรับ
จากเนื้อท่ีโฆษณา เปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหหนังสือเลมนี้ยังสามารถดําเนินธุรกิจตอไป
ไดดวยดี    
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 5.1.2 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Model) 
 โดยปกติแลวการเลียนแบบ มิไดเกิดข้ึนอัตโนมัติหรือทันทีท่ีผูอานเปดรับขาวสาร 

หากแตวาผูอานยอมจะพิจารณา ไตรตรองบางแลววาเขาควรจะเลียนแบบใคร หรือหากเลียนแบบ
ไปแลวจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบาง เชน การแตงตัว วัยรุนหญิงมักจะเลือกแตงตัวตามศิลปนท่ีเขา      
ช่ืนชอบ หรือ มีรูปรางคลายคลึงกัน มากกวาการเลียนแบบศิลปนท่ีไมชอบหรือเกลียดชัง เพราะเขา
ตองการไดรับความชื่นชมจากบุคคลรอบขางเฉกเชนศิลปนผูนั้นนั่นเอง และผลการวิจัยแสดงดวย 
วาผูชายมีแนวโนมในการปฏิเสธพฤติกรรมเพศตรงขามมากกวาผูหญิง  

 การเลียนแบบของผูบริโภคนิตยสารทีวีพูลนั้นจะมีอยูในกลุมวัยรุนเปนหลัก โดยจะมี
พฤติกรรมการเลียนแบบอยางชัดเจนโดยเฉพาะเพศหญิง จะมีการติดตามความเคล่ือนไหวดาน
แฟช่ัน การแตงตัว จากภาพดาราท่ีปรากฏในหนังสือ แลวปรับเปล่ียน Style การแตงตัวของตน       
ใหทันสมัย รวมท้ังการ Update ขาวสารดารา ภาษาท่ีกําลังนิยมใชในวงการบันเทิง เพื่อเปนประเด็น
ในการสนทนากับกลุมเพื่อน จะไดไมเปนคนตกขาว และรูทันความหมายของภาษาหรือสัญลักษณ
ของดารา ศิลปน ในวงการบันเทิง 
  

 5.1.3 ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory)  
 ผูอานกลุมวัยรุน อาจจะขาดทักษะในการวเิคราะหขอมูลขาวสารที่เปดรับ จึงทําใหเกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบไดโดยงาย เนื่องจากกระแสของความนิยมในชวงเวลาตาง ๆ แตหากผูอาน
ไดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ อยางลึกซ้ึง ก็จะทําใหเขาใจไดวา เนื้อหาเหลานั้นเปนเพียงบริบททางสังคม 
(Context) ท่ีอาจพบเหน็ไดท่ัวไปในสังคมปจจุบัน กลุมวัยรุนนั้นจะมุงสนใจเร่ืองแฟช่ัน การแตงตัว
ของดารามากท่ีสุด จะเห็นไดจากการแสดงความพึงพอใจระหวางการสนทนากลุม (Focus group) 
กลุมเปาหมายจะเนนความสําคัญของรูปภาพ ความสวยงามของดารา และ นางแบบ (Presenters) 
มากกวาเนื้อหาอ่ืนใด สวนผูบริโภคกลุมวัยผูใหญจะมุงสนใจเร่ืองขาวสารเกี่ยวกับดารา และคนใน
วงการบันเทิง ติดตามความเคล่ือนไหว และกิจกรรมตาง ๆ ของดารา ศิลปน จากภาพขาวท่ีปรากฏ
ตามงานตาง ๆ  มากกวาการแสวงหาขาวสารความรู หรือสาระประโยชน 
  
5.2   ผลการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
 ผลการวิเคราะหการสัมภาษณสามารถสรุปผล  ไดดังนี ้
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5.2.1 แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
 ผูบริโภคกลุมผูใหญรับรูงานโฆษณานิตยสารทีวีพูล จากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด โดยผลการ

สัมภาษณแสดงใหเห็นวา นติยสารทีวีพูลใชส่ือโฆษณาในปริมาณนอย และการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ยังไมสามารถเขาถึงผูอานกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง  

 ผูอานกลุมวัยรุน  เปดรับงานโฆษณานิตยสารทีวีพูลจากส่ือหลายประเภท  แตกลุมตัวอยาง
ทุกคนเปดรับส่ือโทรทัศน ในเวลาเดียวกัน กลุมวัยรุนสวนใหญพบเห็นนิตยสารทีวีพูลจากการ
เปดรับส่ือ Internet คอนขางมาก และจะเหน็ไดวากลุมวยัรุนเปดรับส่ือท่ีหลากหลายดวยความถ่ีท่ีสูง
กวาผูใหญ  ขอมูลทางการตลาดนาจะเขาถึงกลุมวัยรุนไดงาย และรวดเร็วกวากลุมผูใหญ โดยเห็นได
จากการรับรูขอมูลดานการสงเสริมการขาย  และการประชาสัมพันธตาง ๆ จากส่ือวิทยุกระจายเสียง 

 
5.2.2 ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 
 จากผลการสัมภาษณจะเห็นไดวา ผูอานกลุมวัยผูใหญ สวนมากจะเลือกเปดรับนิตยสาร

ทีวีพูลเพราะเห็นวา เปนนิตยสารบันเทิง และตองการผอนคลายความเครียด โดยคิดเห็นวาผูอาน
สวนใหญจะเขาใจตรงกันถึงเนื้อหาบันเทิงของนิตยสารทีวีพูล  จึงมิไดมีการบอกกลาวหรือแนะนํา
ผูอ่ืนตอไป 

 ผูอานกลุมวัยรุน มักจะเปดรับนิตยสารทีวีพูล เพราะการแนะนําจากเพ่ือน ๆ และ
สมาชิกในครอบครัว  มักจะพูดคุยถึงขอมูลขาวสารที่ตนไดเปดรับเกี่ยวกับดาราหรือศิลปนในหมู
เพื่อน ๆ โดยเฉพาะประเด็นเนื้อหาท่ีขุดคุยเบ้ืองหลังดาราในชวงเวลานั้น ๆ  เพราะเกรงวาจะตกขาว
และไมมีเร่ืองไปสนทนาในหมูเพื่อน 

 
 5.2.3 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Model) 
 จากผลการสัมภาษณเห็นไดอยางชัดเจนวานิตยสารทีวีพูลมีอิทธิพลตอกลุมวัยรุน      

สวนใหญโดยเฉพาะเพศหญิง โดยจะมีการติดตามความเคล่ือนไหวดานแฟช่ัน การแตงตัว จากภาพ
ดาราท่ีปรากฏในหนังสือ  แลวปรับเปล่ียน Style การแตงตัวของตนใหทันสมัย รวมท้ัง การ Update 
ขาวสารดารา ภาษาท่ีกําลังนิยมใชในวงการบันเทิง  เพื่อเปนประเด็นในการสนทนากับกลุมเพื่อน  
จะไดไมเปนคนตกขาว  และรูทันความหมายของภาษาหรือสัญลักษณของดารา ศิลปน ในวงการ
บันเทิง 
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 5.2.4 ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 
 สวนผูอานกลุมผูใหญนิยมอานนิตยสารทีวีพูล เพราะตองการทราบขาวสารเกี่ยวกับ

ดารา และคนในวงการบันเทิง ติดตามความเคล่ือนไหว และกิจกรรมตาง ๆ ของดารา ศิลปน         
จากภาพขาวท่ีปรากฏตามงานตาง ๆ มากกวาการแสวงหาขาวสารความรู หรือสาระประโยชน   
กลุมผูอานสวนใหญ จึงตองการใหนติยสารทีวีพูลเพิ่มสาระความรู หรือขาวสารของศิลปนตางชาติ
ใหมากกวานี้ อีกท้ัง ตองการใหนาํเสนอขาวสารที่เปนความจริงแบบเจาะลึก อยางไรก็ตาม 
กลุมเปาหมายที่เปนผูใหญ ไมนิยมการเขารวมกิจกรรมใด ๆ ท่ีนิตยสารทีวีพูลจัด  เนือ่งจากไมมีเวลา  

 ผูอานกลุมวัยรุน  มีความเห็นวา  ควรปรับปรุงภาพของหนังสือใหมีความทันสมัยกวา       
ท่ีเปนอยู  และควรลดหนาโฆษณาใหนอยลง  อยางไรก็ตาม  ทุกคนกมี็ความเหน็พองกันอีกประการ
หนึ่งวา  หนังสือเลมนี้มีราคาถูก 
 
5.3   ผลการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจะเห็นไดอยางชัดเจนวา  เนื้อหาที่มีความสําคัญซึ่งมีปริมาณ
เนื ้อหามากที่สุดคือการโฆษณา ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหาร โดยรูปแบบการ
นําเสนองานโฆษณาในนิตยสารทีวีพูล เปนไปในหลายรูปแบบ ท้ังท่ีนําเสนอสินคาเพียงแบรนด
เดียวเต็มหนากระดาษหรือคร่ึงหนากระดาษ  และการสอดแทรกเปนคอลัมนดานลางของ
หนากระดาษในบทสัมภาษณดารา  

 สวนเนื้อหาท่ีรองลงมาคือขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับดาราโดยมีการนําเสนอประมาณ  
1 ใน 3 ของเนื้อหาท้ังหมดซ่ึงเปนไปตามความตองการของผูบริโภค แมวาสัดสวนของเนื้อหาที่
นําเสนอภาพแฟช่ันจะนอยกวาเนื้อหาประเด็นอ่ืน ๆ แตผูอานสวนใหญโดยเฉพาะกลุมเปาหมาย      
ในงานวิจัยนี้ จะพูดถึงลักษณะแฟชั่นท่ีไมเหมาะสมในนิตยสารทีวีพูล จากการสนทนากลุม 
(Focus group) กลุมเปาหมาย สวนใหญพูดถึงการแตงตัวของดาราที่นําเสนอในนิตยสารทีวีพูล      
ในแงลบ โดยเฉพาะการแตงตัวโป ๆ ของดาราหญิง ซ่ึงอาจเปนเพราะภาพท่ีปรากฏในหนาปกของ
หนังสือเกือบทุกเลม  จึงเหน็ไดวาจํานวนเน้ือหาท่ีนอยอาจมีผลกระทบตอความคิดและทัศนคติของ
ผูบริโภคท่ีสูงมาก 

 ในดานผลการวิจัยจากการสัมภาษณผูบริโภคกลุมเปาหมายน้ัน  ผูบริโภคกลุมวยัผูใหญ
รับรูงานโฆษณานิตยสารทีวีพูลจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด สวนผูบริโภคกลุมวันรุนทุกคนเปดรับ 
ส่ือโทรทัศน ในเวลาเดยีวกัน กลุมวัยรุนสวนใหญพบเห็นนิตยสารทีวีพลูจากการเปดรบัส่ือ Internet 
คอนขางบอย ทําใหรับทราบขอมูลดานการประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขายคอนขางมาก  
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และท่ีนาสนใจ คือ กลุมตัวอยางผูบริโภคกลุมวัยรุน รูจกันิตยสารทีวพีูลจากส่ือวิทยุ นอกเหนือจาก
ส่ือโฆษณาอ่ืน ๆ ท่ีเปดรับแลว  ในขณะท่ีกลุมตัวอยางวัยผูใหญ  ไมมีใครพูดถึงส่ือวิทยุเลย  

 จะเห็นไดวา กลุมวัยรุนเปดรับส่ือท่ีหลากหลายดวยความถ่ีท่ีสูงกวาวัยผูใหญ ขอมูล
ทางการตลาดนาจะเขาถึงกลุมวัยรุนไดงาย และรวดเร็วกวากลุมวัยผูใหญ โดยเห็นไดจากการรับรู
ขอมูลดานการสงเสริมการขาย   และการประชาสัมพันธตาง ๆ  จากส่ือวทิยุกระจายเสียง 

 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณกลุมวัยรุนพบวา กลุมวัยรุนสวนใหญโดยเฉพาะเพศหญิง 
ติดตามความเคล่ือนไหวดานแฟชั่น การแตงตัว จากภาพดาราท่ีปรากฏในหนังสือ แลวปรับเปล่ียน 
Style การแตงตัวของตนใหทันสมัย รวมท้ังการ Update ขาวสารดารา ภาษาท่ีกําลังนิยมใชในวงการ
บันเทิง เพ่ือเปนประเด็นในการสนทนากับกลุมเพื่อน จะไดไมเปนคนตกขาว และรูทันความหมาย
ของภาษาหรือสัญลักษณของดารา ศิลปนในวงการบันเทิง  

 
5.4  ขอเสนอแนะดานกลยุทธการส่ือสารการตลาด 
 5.4.1 จากผลสรุปการวิจัยในสวนการสื่อสารการตลาด ของนิตยสารทีวีพูล เห็นได
อยางชัดเจนวา นิตยสารทีวีพูลนั้นมีเนื้อหาท่ีเปนท่ีสนใจจากผูบริโภคเปนพื้นฐานอยูแลว จึงทําให
นิตยสารทีวีพูล ไมมีอุปสรรคและปญหาในดานการสื่อสารการตลาด ซ่ึงเห็นไดชัดวาการส่ือสาร
ระหวางบุคคล (ปากตอปาก) มีอิทธิพลมากตอการส่ือสารการตลาด ของนิตยสารทีวพีูล แตอยางไร
ก็ตาม ผูวิจัยขอเสนอแนะวา นิตยสารทีวีพูลควรศึกษาผลกระทบของสื่อใหม เชน ส่ือดิจิตัล 
เพื่อเตรียมการชองทางการส่ือสารการตลาดท่ีมีแนวโนมไปเปนแบบ Internet Marketing อีกท้ัง  
ควรเตรียมการในดานการสรางการส่ือสารระหวางองคกรกับกลุมผูบริโภค และระหวางผูบริโภค 
ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอินเตอรเน็ท โดยมุงเนนการส่ือสารแบบเครือขายของ
กลุมผูบริโภค (Community Network) ดังนัน้ทีวีพูลควรมคีวามคิดริเร่ิมในการจัดต้ัง Server ที่สนับสนุน
การสรางเว็ปไซทท่ีใหบริการผูบริโภคในลักษณะการส่ือสารแบบเครือขาย อันจะนํามาซ่ึงการจัดการ
ลูกคาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5.4.2 จากผลการวิจัยดานการเลียนแบบของผูบริโภคนิตยสารทีวีพูล ทําใหเห็นไดชัด
วานิตยสารทีวีพูลตองเนนเนื้อหาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวดานแฟช่ัน การแตงตัวของสุภาพสตรี
อยางมากเพราะกลุมวัยรุนสวนใหญจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบอยางชัดเจนโดยเฉพาะเพศหญิง 
นั่นหมายความวาการสํารวจความตองการของผูอานกลุมเปาหมาย เปนองคประกอบสําคัญประการ
หนึ่งท่ีทําใหกระบวนการส่ือสารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น นิตยสารทีวีพูลควรมีการ
จัดทําโครงการสํารวจความตองการของผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ อาทิ Poll แบบสอบถาม การตอบ
คําถามทางจดหมายและการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ผานชองทางอินเตอรเน็ท เปนตน เพื่อเปน
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ขอมูลสําหรับปรับปรุงคุณภาพของนิตยสารใหดียิ่งข้ึน ผูวิจัยยังขอเสนอวานิตยสารทีวีพูลควรสราง
ธุรกิจตอยอดโดยการสรางพันธมิตรกับบริษัทท่ีมีธุรกิจจําหนายเส้ือผา  ดวยการทํา Event marketing 
 5.4.3 ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเลียนแบบ หรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การเลียนแบบของผูบริโภคกลุมวัยรุน เนื่องจากพฤติกรรมการเลียนแบบจะข้ึนกับปจจัยแวดลอมตาง ๆ 
หลายประการ  ซ่ึงหากบุคคลนั้นเติบโตในครอบครัวท่ีมีการเล้ียงดแูบบอนุรักษนยิม (Conservative) 
แฟช่ันโป ๆ หรือการแตงกายแบบลอแหลมตอสายตาผูพบเห็น อาจจะไมสงผลกระทบใด ๆ แมวา
จะเปดรับขอมูลเหลานี้บอยครั้งเพียงใดก็ตาม อีกนัยหนึ่ง ผูบริโภคที่เปดรับอารยะธรรมตะวันตก
จากส่ือตาง ๆ บอย ๆ อาจจะเห็นเร่ืองแฟช่ันการแตงกายของศิลปนไทย ในปจจุบันเปนเร่ืองปกติ    
ก็เปนได  
 5.4.4 ควรมกีารปรับปรุงการใชส่ือโฆษณา หรือชองทางในการประชาสัมพนัธกิจกรรม  
หรือโครงการใด ๆ ของนิตยสารทีวีพูล เพื่อใหผูบริโภคกลุมเปาหมายไดรับรู และมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ จะทําใหทีมงานผูจัดทําหนังสือไดรับทราบถึงผลกระทบ (Feedback) ตาง ๆ ท่ี
ผูบริโภคมีตอนิตยสารทีวีพลู ทําใหเปนการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two-way-communication) เพื่อนาํ
ขอมูลท่ีเปนประโยชนไปใชปรับปรุงหนังสือใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน และมีโอกาสตอนรับผูบริโภค
กลุมเปาหมายใหมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนอีกดวย โดยผูวจิัยเสนอใหทีวพีูลควรริเร่ิมการสรางเครือขาย
การส่ือสารผานทางเว็ปไซทมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 
 5.4.5 จากผลการวิเคราะหเนื้อหา  ผูวิจัยเห็นวานิตยสารทีวีพูลควรปรับภาพลักษณ      
ในการนําเสนอแฟช่ันท่ีไมเหมาะสมในนิตยสาร โดยใหนําเสนอแฟช่ันท่ีสรางสรรคมากข้ึน เชน 
เสนอวิธีการแตงการและใชแฟช่ันท่ีเหมาะสมใหกับวัยรุนท่ีเปนผูบริโภคกลุมหลัก 
 
5.5  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 5.3.1 ควรมีการวิจัยในเชิงลึกในประเด็น  อิทธิพลของเนื้อหาท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรม
การเลียนแบบของผูบริโภคของนิตยสารทีวีพูล  รวมท้ังวิเคราะหถึงผลกระทบเชิงสังคม 
 5.3.2 ควรมีการวิจัยในเชิงลึกในประเด็นปญหา  ผลกระทบของส่ืออิเล็กทรอนิกสตอ
นิตยสารบันเทิง เชน ในแงของการแทนท่ีของส่ือใหมตอนิตยสารทีวีพูล และควรเสนอแนะทางออกดวย 
 5.3.3 ควรมีการวิจัยในเชิงลึกในประเด็นปญหา  ดานจริยธรรมของนิตยสารบันเทิงท่ีมี
ผลตอสังคม  โดยอาจมุงเนนในกลุมผูบริโภคกลุมวัยรุน 
 5.3.4 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบทางธุรกิจเชิงกลยุทธของนิตยสารบันเทิง ท้ังทางดาน
การตลาดและการวางแผนธุรกิจ 
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การสัมภาษณผูบริหารแบบเจาะลึก  (Depth Interview) 
 

 ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ คุณพรรทิภา สกุลชัย (ประธานบริหารของนิตยสารทีวีพลู) 
พอจะสรุปไดเปนลําดับตามแนวตําถามท่ีกาํหนดไว 4 ประเด็น  ดังนี ้
 
1.  แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
 ถาม: มีการวางกลยุทธในการโฆษณา การสงเสริมการขาย การวางกลยุทธในการ
ประชาสัมพันธหรือเผยแพรขาวสารอยางไร และมีการวางแผนระยะยาวหรือระยะส้ันดวยหรือไม? 
 ตอบ: TV Pool เปนส่ือเองจะใชส่ือโฆษณานอยมากเรามีท้ังรายการ TV Pool Tonight 
และ TV Pool Life ซ่ึงเปนชองทางท่ีจะ Promote หนังสืออยูแลวโดยไมตองใชเงิน จะทํากี่รายการ      
ก็จะต้ังช่ือทุกอยางใหมีคําวา TV Pool หรือไมวาจะเปนธุรกิจอะไรก็จะมีคําวา TV Pool เพื่อเปนการ
สราง Brand แตในปนี้จะเนนไปในทางดาน CRM เพื่อท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายมีความศรัทธาสินคา
เรามากข้ึน ... และเราก็จะมีรายการของตัวเองซ่ึงเปนการ Promoteอีก 2 รายการคือ Top Award และ 
Star Party ซ่ึงจะทําเปนประจําทุกป สวนกิจกรรมพิเศษเราจะไปแนะแนวตามโรงเรียนเขากลุมเปาหมาย 
ม.6 เนื่องจากอยากใหเขาไปอยูในใจของเขากอนท่ีเขาจะรูจัก Brand อ่ืนและแนะแนวการศึกษาวา
เขาควรเลือกคณะอะไรที่จะเหมาะกับตัวเอง  เราจะใชนักขาวของ TV Pool เอง ไปรวมกิจกรรม 
เนื่องจากสวนใหญทุกคนก็จะรูจักในตัวนักขาวของเราอยูแลว กิจกรรมตอหนึ่งโรงเรียนจะใชเวลา
ประมาณ 3 ช่ัวโมง และจะไปตามมหาวิทยาลัยโดยไปแนะแนวทางสําหรับนักศึกษาป 4 เพ่ือแนะแนว
ใหเขาไดรูเกี่ยวกับการสมัครงาน  การกรอกใบสมัคร  วิธีสอบสัมภาษณ  เปนตน 
 
2.  ทฤษฎีการเลียนแบบ  (Imitation Theory) 
 ถาม: นิตยสารทีวีพลู มีการนําประสบการณการเลียนแบบของผูบริโภคท่ีมีตอเนื้อหา
ของหนังสือมาปรับใชในการวางกลยุทธหรือไม?  
 ตอบ: ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็รณรงคไมใหแตงตัวตามแบบนักแสดง  เนื่องจาก
พวกนักแสดงท่ีพวกเขาแตงตัวแบบนั้นเพราะวาเขามาทํางาน มาถายปกหนังสือ  แตถาในชีวิตจริง
เขาก็ไมสามารถแตงเหมือนกับเวลาที่ทํางานได แตก็เนื่องจากนักแสดงจะตองทําใหเปนที่ดึงดูด      
เพื่อทําใหคนสนใจและทําใหเกิดการมีขาวข้ึน เขาจึงจําเปนท่ีจะตองแตงตัวมากกวาคนปกติ แตอยาลืม
วาเขาไมไดนั่งรถเมล ไมไดเดินตามขางถนน วัน ๆ อยูแตในกองถาย ในนั้นก็จะมีแตทีมงานไมมี   
คนอื่น เราก็จะสอนเรื่องพวกนี้เขาดวย  สวนพวกที่แตงตัวเลียนแบบก็มี  แตถาดาราไทยไมทํา 
คนก็สามารถเลียนแบบไดอยูแลว 
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3.  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 
 ถาม: นิตยสารทีวีพูลมีการกําหนดรูปแบบ การลําดับเนื้อหา หรือการนําเสนอภาพ        
ตาง ๆ สนองตอความตองการของผูบริโภคอยางไร? 
 ตอบ: เราทํา Research เยอะมากตัวพี่ติ๋มเปนคนทํา column ตอบจดหมายเองวาประชาชน
ตองการอะไรหรือขาวประเภทไหนเราจะรูวาประชาชนชอบดาราคนไหน เราก็จะทําตามมันเปนไป
ตามกระแส อีกสวนเราจะทําโดยตรงกับผูอานเพราะทุกวันเสารจะมีพนักงานไปตามแผงหนังสือ 
คนละ 10 แผง  เพื่อสอบถามโดยตรงกับผูซื้อ  สวนดุสิตโพลจะทําประมาณปละครั้ง … ตอนแรก
อยากจะทําแบบธุรกิจคร่ึงและบันเทิงคร่ึง แตเอาเขาจริงทําไมได เนื่องจากประชาชนไมตองการ
อยางนั้นเพราะสวนใหญผูบริโภคมักอยากจะรูเร่ืองสวนตัวมากกวาเร่ืองอ่ืน เราก็เลยปรับมาเร่ือย ๆ 
ตอนนี้ก็เลยไดเร่ืองสวนตัว 70%   เร่ืองงาน 30% 
 ถาม: นิตยสารทีวีพูลใหความสําคัญระหวางภาพกบัเนื้อหาเทาเทียมกันหรือไม อยางไร? 
 ตอบ: หนังสือบันเทิงจะเนนภาพมากกวา ภาพจะตองชัด ขายความนาเช่ือถือ บทสัมภาษณ
จะนอย  แตเราก็จะมีบทสัมภาษณเกือบทุก Column แตก็จะเนนภาพตองสวยงาม แสงจะตองสวย 
อยากใหออกมาเปนหนังสือท่ีมี Image ดึงดูดผูบริโภค 
 
4.  คําถามท่ัวไป 
 ถาม: มีทีมงาน บ.ก. กี่คน  แตละคนดูแลเนื้อหาคนละประเด็นหรือไม  อยางไร? 
 ตอบ: มี บ.ก. ทั้งหมด 3 คน รวมพี่ติ๋มดวย  แตคนที่เปน Head จะดูทุกอยางในเลม 
เพื่อท่ีจะดูวาไมมีขาวซํ้ากันในเลม  เพราะฉะนั้นหามมีขาวซํ้ากันเลย  แตดาราสามารถซํ้ากันได           
แตเนื้อขาวจะตองคนละประเด็น  
 ถาม: คิดสรางสรรคธุรกิจรูปแบบอ่ืนๆบางไหม? 
 ตอบ: เริ่มมาไดประมาณหนึ่งปแลวทําเกี่ยวกับ Mobile คือการสงขาวผานมือถือ       
เสียงเรียกเขาเปนเสียงดารา และภาพดาราท่ีมาถายแบบใหทีวีพูลก็สามารถที่จะ Load เขามือถือได 
และประมาณเดือนตุลาจะทํา Web เปนของตัวเอง เม่ือประมาณ 10 ปท่ีแลวเคยทํามาแลวคร้ังหนึ่ง
แตตลาดยังไมใหญพอเพราะคนท่ีเลน Internet มีนอยถาเทียบกับสมัยนี้เลยหยุดไป  ตุลานี่ก็เลยจะ
กลับมาทําใหมตอนนี้ทํา Program อยูซึ่งเรามั่นใจวาจะเปน Web ที่ขึ้นเปนอันดับหนึ่งในวงการ
บันเทิงไทยแนนอน  เพราะเราเปนคลังภาพท่ีใหญท่ีสุดในวงการบันเทิง  และใน Web นี้จะใชเปน 
style  นักขาวชาวบานคือใหคนทางบานเปนนักขาวเองภายใตช่ือทีวีพูล 
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 ถาม: มีคูแขงสําคัญดานการตลาดบางไหม  และมีวิธีรับมือกับหนังสือคูแขงอยางไร? 
 ตอบ: คูแขงท่ีอยูในตลาดสมัยนี้มีเยอะมากมีอยูประมาณ 20 เลม แตก็เปด ๆ ปด ๆ เราดู
รูปแบบของเราตั้งแตหนาปก เราจะตองทันกระแสดาราที่กําลัง Hot อยูในขณะนั้นเราจะตองได      
มาถายปกทุกคน และขาวไหนสําคัญเราจะตองไดเอามาออกกอนเลมอ่ืน สวนราคาไมมีใครทําได
เหมือนเราเพราะวาทีวีพูลขาย 25 บาท แตตนทุน 30 บาท ท่ีทําไดแบบนี้เพราะวาเราไดจากโฆษณา
ซึ่งเยอะมากเดือนนึงประมาณเกือบ 20 ลาน ซึ่งทําไมคอยไดและอีก 5 ปตอไปเราก็ยังจะขายแค         
25 บาท เหมือนเดิม 
 ถาม: มีการคืนกําไรใหสังคมบางไหม   อยางไร? 
 ตอบ: นักเรียนท่ียากจนและเขียนจดหมายมาบอกเราวาตองการทุนการศึกษา เปนตน
เรามีโครงการตาง ๆ มากมาย เชน ไปตามโรงเรียน และยังมีมูลนิธิของทีวีพูล ซึ่งเราจะมอบ
ทุนการศึกษาใหกับเด็ก 
 ถาม: คิดวาอะไรคือจุดขายท่ีทําใหทีวีพูลเปนนติยสารขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทย? 

ตอบ: หนังสือของทีวีพูลขายได ม่ันใจไดทุกฉบับวาคุมคาจริง ๆ ในราคา 25 บาท       
เราจะเนนคําวาคุมคา เพราะของเราเปนกระดาษสี กระดาษมัน ในสวนอ่ืน ๆ ก็ไมมีอะไรบกพรอง 
ในเร่ืองของสินคาหรือเร่ืองของราคาก็คุม สวนเร่ืองสถานท่ีจัดจําหนายเราก็จัดจําหนายเองท่ัวประเทศ 
เราก็จะรูการตอบกลับของผูอานเร็วกวาคนอ่ืน วาอาทิตยนี้ขายไดเทาไร ปกคนไหนขายได ปกไหน
ขายไมได   เราจะดูแลอยางละเอียดจะไมประมาทและเราจะเนนเร่ือง 4 P มาก ๆ 
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การสัมภาษณผูบริโภคกลุมเปาหมายแบบกลุมสนทนา (Focus Group) 
 
 ผลการวิจยัจากการสนทนาแบบกลุมกับผูบริโภคกลุมเปาหมายวยัผูใหญ (จํานวน 10 คน) 
ท่ีอานนิตยสารทีวีพูลเปนประจํา โดยการใชนามสมมติ พอจะสรุปไดเปนลําดับตามแนวคําถามท่ี
กําหนดไว 5 ประเด็น   ดังนี ้
 
1.  แนวคิดการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
 

1.1 เปดรับงานโฆษณานติยสารทีวีพูลจากส่ือใดบาง? 
  มด น้ํา และไก:  รูจักจากรายการ  TV Pool Tonight 

แมว และออด:  TV  แลวก็ตามรานหนังสือ 
เจ๊ียบ และอ๊ีด:  โทรทัศน 
อูด: เห็นทวีีพูลโฆษณาอยูหลายท่ีท้ังในโทรทัศน 

หนังสือพิมพ แลวก็ Internet 
กบ:   ไปเจอทีวพีูลท่ีแผงหนังสือกป็งแลวซ้ือเลย 
 

 1.2  เคยเห็นการประชาสัมพันธ หรือการสงเสริมการขายนติยสารทีวีพูลหรือไม อยางไร? 
มด น้ํา อ๊ีด และกบ: ไมเคยเห็น 
แมว:   ไมคอยเหน็เทาไร เคยเหน็จากรายการ TV Pool ชอง 5  
    หลังละครตอนคํ่า 
ออด:   รายการ TV Pool Tonight ทางโทรทัศน นับวาไดผลมาก 
นก: เคยเหน็จากรายการ TV   มีการ  Promote ตอนปด Brake 

เม่ือมีเลมใหมออกมาบอกวา    ปกนี้ใครข้ึนปกหรือวา
เนื้อหาใหม แลวก็เหน็ในนติยสารทีวีพูล 

ไก และเจ๊ียบ:  เคยเหน็ใน TV  
อูด:   นิตยสารทีวีพลูมีการนําเสนอเร่ืองราวในแวดวงบันเทิง 
    ใหม ๆ อยูตลอดเวลา  และยงัมีการเพิ่มในสวนของสาระ 
    ความรูสอดแทรกในรูปเลม ทําใหผูอานเปนกลุมเปาหมาย

     ท่ีหลากหลายมากข้ึน ... การทําประชาสัมพันธใหกับดารา  
    มีการจัดใหผูอานเขารวมกจิกรรมตาง ๆ ของบริษัท 

DPU
DPU



 86 

2. ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 
 
 2.1 รูจักทีวีพูลไดอยางไร  หรือมีใครแนะนําใหอานนิตยสารทีวีพูลหรือไม? 

มด ไก และออด:  เพื่อนแนะนํา เพื่อนบอกๆกนัมา 
แมว:   ชอบแวะดูตามรานหนังสือ ตามหางสรรพสินคา  
น้ํา เจ๊ียบ อูด และอ๊ีด: เห็นเองเลย 
นก:   นองสาวซ้ือมาอานกอน 
 

 2.2 หลังจากท่ีไดอานนติยสารทีวีพูลแลว มีการบอกคนอ่ืน ๆ ตอไปหรือไม อยางไร? 
มด:   ก็ไมไดแนะนําใหใครอาน แตเอาเร่ืองท่ีอานมาคุยกับเพื่อน 
แมว น้ํา และเจ๊ียบ: ไมไดบอกใคร 
นก:   ไมเคยบอกใคร อานเพลิน ๆ สนุก ๆ แกเครียด 
ไก และอ๊ีด:  ถาอานตอนไหนสนุก ๆ ก็บอกเพื่อน ๆ ใหไปหาอาน 
ออด:   คิดวาเปนหนังสือท่ีใคร ๆ ก็รูจักกนัดีแลว 
อูด:   จะบอกคนอ่ืนตอวาใหไปลองอานคอลัมนนั้น คอลัมนนี ้
    ดูโดยเฉพาะเร่ืองแฟชั่น  การแตงตัวของพวกดารา ...  
    บางคร้ังยังเคยบอกใหเพื่อน ๆ อาน ๆ ดู เผ่ือจะหางาน

     พิเศษอะไรทําเพิ่มไดบาง 
กบ:   พี่วาขาวในหนังสืออาจเปนขาวจริง  แตเขาไมกลาฟนธง  
    เหมือนกลัวโดนฟองหม่ินประมาท  อยากใหเขากลา ๆ 
    หนอย ... จะบอกใหคนอืน่อานตอในบางเลม โดยเฉพาะท่ี 
    มีการรวบรวมผูจัดพวก   Production House   เพราะมัน 
    เปนประโยชนในกรณีท่ีตองการสมัครงาน หรือหางานตาง ๆ  

 
3. ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory) 
 ถาม:   คุณมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในตัวของคุณบางไหม  
     หลังจากท่ีอานนิตยสารทีวีพลู? 
 มด:   ไมมีผลอะไรตอชีวิต   อานแคเพื่อใหรูขาวคราวดารา  
     นักรอง   เทานัน้ 
 แมว น้ํา และกบ:  ไมมีนะ ก็อานเพลิน ๆ 
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 นก:   ไมมีอะไรเปล่ียนแปลง ทุกอยางเหมือนเดมิ   คิดวานาจะ 
     เปนผูหญิงมากกวา 

ไก และอ๊ีด:  ทําใหเราเขาใจในแฟชั่นท่ีเปล่ียนแปลงมากขึ้น 
เจ๊ียบ:   ไมคอยเช่ือขอมูลท่ีไดอาน เพราะเวลาผานไป  ขาวบางขาว 
    ก็ไมเหน็เปนไปตามท่ีพูดเลย 
ออด:   ทีวีพูลไมไดมีอิทธิพลอะไรกับชีวิต 
อูด:   ทําใหมีความรูเพิ่มข้ึน   ตอนนี้แฟช่ันการแตงกายเปน 
    อยางไร รสนิยม ภาษาท่ีใชตาง ๆ 

 
4.  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 

 
 4.1 คุณคิดวาการกําหนดรูปแบบ   การลําดับเนือ้หา   หรือการการนําเสนอภาพตาง ๆ

สนองตอความตองการหรือไม? 
มด:   อานแลวสนุกดี สนองความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับ 
    แวดวงบันเทิง โดยเฉพาะขาวฉาวของดารา 
แมว:   ก็ตอบนะ  เปนเร่ืองบันเทิง เร่ืองเกี่ยวกับดารา แตไมรูวา 
    จริงหรือเปลา ... ตอบสนอง  แตบางเร่ืองท่ีพาดหัวหนาปก 
    ไมมีในเนื้อหาถึงมีก็นอย 
นก:   ไม เพราะ อยากอานอะไรท่ีมีสาระประโยชนมากกวานี้  
    เชน   ผลงานในตอนน้ี   หรือไมก็อะไรก็ไดท่ีแสดงถึง 
    ความสามารถของดารา    ไมใชแคหนาตาก็เอามาลงแลว ...  
    ไมรู  ไมเคยสนใจ 
น้ํา:   ตอบสนองความตองการไดในระดบัปานกลาง 
ไก:   ตรงกับท่ีตองการจะอาน 
เจ๊ียบ:   ตอบสนองความตองการเล็กนอย 
ออด:   ควรปรับปรุงคุณภาพ Lay-out ภายในเลม และคุณภาพ 

การพิมพกระดาษ รวมท้ังคุณภาพของภาพถาย สวนเนื้อหา 
ควรเพิ่มดานท่ีมีสาระประโยชน   ท่ีนําเสนอมุมมอง
ความคิดสรางสรรคของคนในวงการบันเทิงเพิ่มข้ึน
หนอยก็จะดี จะทําใหดูตนกลุมนี้   มีกึ๋นข้ึนมากกวาขาย
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ความสวยงาม ความสามารถในการแสดง  ซุบซิบ  และ
เร่ืองชูสาว     เพราะเทาท่ีทราบมา    ดาราหลายคนก็มี
การศึกษาและมีความคิดดี ๆ มากมาย ใหสมกับการเปน
แบบอยางของสังคม ซ่ึงจะทําใหหนังสือทีวีพูลมีคุณคา
มากข้ึนดวย 

อูด: เพราะทีวพีูลเปนนิตยสาร แมจะเปนในเร่ืองการบันเทิง 
แตก็มีเนื้อหาหลายดานประกอบอยูในหนังสือ   ทําให
แมผูอานตองการทราบเกี่ยวกบัขาวสารการบันเทิงท่ี
สนองความตองการอานแลวก็ตาม    ยังไดสาระและ
ประโยชนอ่ืน ๆ อีกดวย ...  ก็ตอบสนองดนีะ 

อ๊ีด:   สนองความตองการ เพราะทันเหตุการณและเปนส่ิงท่ี 
    สังคมตองการทราบคําตอบ 
กบ:   ตอบสนอง แตนอยไป   โฆษณาเยอะมาก  ถาเพิ่มเนื้อหา 
    อีกหนอยก็จะดี   เนื้อหาไมคอยเจาะลึกเทาไร  สูนิตยสาร 
    ประเภทเดียวกันไมไดในบางเร่ือง 

 
 4.2 คุณคิดวา  ความสําคัญระหวางภาพกับเนื้อหาในนติยสารทีวีพูล  เปนอยางไรบาง? 

มด: ภาพบางคร้ังไมเกี่ยวโยงกับเนื้อหาท่ีนําเสนอ  เชน  มีแต
ภาพหนาดาราที่เปนขาว    แตไมเห็นมภีาพเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน 

แมว:   นาจะมีภาพมากกวานี ้
นก:   ภาพกับเนื้อหา บางคร้ังคนละงานกนัเลย กเ็อาภาพมาลง  
    เพื่อเรียกลูกคาใหซ้ือ 
น้ํา:   ไม ชุดดาราท่ีดาราใสถายแฟช่ันก็ดูธรรมดา 
ไก:   ท่ีเลือกอานทีวพีูล   เพราะตองการรับรูขาวสารดานความ 
    บันเทิง ทีวีพูลตอบปญหา ความตองการไดตรงด ี
เจ๊ียบ:   เล็กนอย ภาพประกอบนอย นาจะเยอะกวานี้ 
ออด:   ท่ีจริงแลว หนงัสือท่ีดีมีคุณภาพ  ควรใหความสําคัญของ 
    ท้ัง 2 อยาง  ไมควรเลือกอยางใดอยางหน่ึง 
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อูด:   สวนใหญคนตองการดูภาพ เพราะเปนเร่ืองเก่ียวกับดารา  
    และท่ีสําคัญคือ   ไมตองการขอมูลอะไรมากมาย   เพราะดู 
    เพื่อผอนคลายอยูแลว   ก็ควรนําเสนอภาพมาก ๆ  ขอมูล 
    เพียงสําคัญ ๆ เทานั้นเพยีงพอแลว 
อ๊ีด:   มันก็ตรงกับส่ิงท่ีเราอยากรูอยากเห็น    และทันตอ 
    เหตุการณ 
กบ:   ก็ดีพอสมควร ใชได 

 
5.  คําถามท่ัวไป 
 

5.1 เม่ือไดยินคําวา  “นิตยสารบนัเทิง”  คุณคิดถึงอะไรบาง? 
มด:   นิตยสารท่ีเกีย่วกับแวดวงดารา นักรอง 
แมว:   เร่ืองเกี่ยวกับดารา  ศิลปน 
นก:   ไม Serious แกเครียด  อยากดูก็หยิบ  ไมอยากดกู็วาง 
น้ํา:   นึกถึงภาพยนตรบันเทิง มันเปนช่ือของนิตยสารฉบับหนึ่ง 
ไก:   ทีวีพูลกับ Gossip บันเทิง 
เจ๊ียบ:   ทีวีพูล 
ออด:   แตกอน  สมัยกอนจะคิดถึง  ดาราภาพยนตร  ทีวีรีวิว  
    แตตอนนี้ ทีวพีูล Gossip Star  ดารา Daily Hello O.K.  
อูด:   ภาพการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของดารา  ขาววงการ 
    บันเทิง ขอมูลละคร 
อ๊ีด:   รูปของดาราแตงตัวสวย ๆ งาม ๆ  และรูปภาพของดารา 
    ท่ีแตงตัวไปรวมงานตาง ๆ 
กบ:   หนัง  ละคร  ดนตรี 
 

5.2  ทําไมเลือกนิตยสารทีวีพูล   ชอบอะไรในหนงัสือมากท่ีสุด? 
มด:   เสนอขาว Update ทันตอเหตุการณ ใชภาษาไมหยาบคาย 
    เหมือนนิตยสารบันเทิงบางเลม   ดูดีมีสกุล ...  ซุบซิบ 
    เร่ืองดารา 
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แมว:   มีเร่ืองบางเร่ืองนาอาน  เชน  เร่ืองเกีย่วกับดารา  แตบางอัน 
    อาจไมจริงก็ตาม ... เรียงลําดบัรูปดารา กอน ถึง ปจจุบัน  
    เชน  หนาตาเปล่ียนแปลงจากป 2544,  2545,  2546   ถึง  
    ปจจุบัน 
นก:   ไมหนกัมากเนนความบันเทิง ... ชอบหนาปก   มีสาว ๆ 
    สวย ๆ มาข้ึนปก 
น้ํา:   ดูดีท่ีสุดในบรรดานิตยสารดารา ... หนาปกก็ออกแบบ 
    พอใชได 
ไก:   มันตรงกับท่ีตองการ ... ขาวบันเทิง ... ความรู สาระตาง ๆ 
เจ๊ียบ:   หนาปกสวยดี   ชอบหนาปกมาก 
ออด:   เปนหนึ่งในความหลากหลาย   ชอบท่ีความหลากหลาย 
    ของหนังสือ 
อูด:   ท่ีอานก็เพราะอยากรูขาวสารตาง ๆ  ในวงการดารา   
    แลวกก็ารเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  ความทันสมัย 
    ตาง ๆ ...  ท่ีชอบก็เห็นจะเปนขาวดารา 
อ๊ีด:   เนนบันเทิง คลายเครียด ... รูปของดาราท่ีแตงตัวสวย ๆ 
    งาม ๆ  แลวก็รูปภาพของดาราท่ีแตงตัวไปรวมงานตาง ๆ 
กบ: ปกสีสวยดี  ชอบ Scoop  ก็จดัอันดับเจงดี    ดูมีกึ๋นท่ีสุด 

นอกน้ันก็เดก็ ๆ แลดูเขาไมคอยกลาฟนธงอะไร  เทาใดนัก  
เกลียดตอนคุยกับ  บก. ไมชอบการแตงตวัของ บก. ดูโป ๆ 
ชอบกล    เขาไมใชดารา    ไมเห็นจําเปนตองแตงตัว
ขนาดนั้นเลย 

 
5.3 เคยเขารวมกิจกรรมท่ีทางนิตยสารทีวีพูลจัดขึ้นบางไหม? 

มด:   ไมเคยเลย  แอบดูอยูหาง ๆ อยางหวง ๆ 
แมว:   ไมรูวามีกิจกรรมอะไรบาง  เลยไมเคยเขารวม 
นก น้ํา ไก เจ๊ียบ ออด อูด อ๊ีด และกบ: ไมเคยเหมือนกัน 
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5.4 สมมติวาเปล่ียนแปลงได  อยากจะเปล่ียนอะไรในนิตยสารทีวีพูล? 
มด: สอดแทรกสาระความรูท่ีเกี่ยวกับแวดวงบันเทิง   แตไมเครียด

มากนัก  เปนเหมือน Tip ตาง ๆ 
แมว: นาจะทําใหทันสมัยมากกวานี้  เชน  มีการแอบถาย  หรือ

มีภาพใหดู ไมใชมีอักษรยออยางเดยีว 
นก และอ๊ีด:  ไมอยากเปล่ียนอะไร ... ดีอยูแลว 
น้ํา:   การจัดหนา   ควรทําไดนาด ู  สวยงาม  นาอาน 
ไก:   เพิ่ม Column สาระความรูใหมากข้ึน   และติดตามดาน 
    บันเทิงอยางตอเน่ือง 
เจ๊ียบ:   ความเปนระเบียบ 
ออด:   อยากใหเพิ่มความเคล่ือนไหวของวงการบนัเทิง 
    ตางประเทศใหมาก ๆ 
อูด: รูปภาพดาราสวย ๆ ใหเพิ่มอีก   สถานท่ีทองเท่ียว  สาระ

ความรู  ภาพดาราขนาดใหญพับแทรกในหนาแรกของ
หนังสือบาง 

กบ: เปล่ียนการแตงกายของ บก.  จะดไีหม ... ลดโฆษณา 
  ทายเลมบางกด็ีนะ  ภาพโป ๆ มีเยอะมากไปไหม 

 
 ผลการวิจัยจากการสนทนาแบบกลุม (Focus group) ผูบริโภคกลุมเปาหมายวัยรุน 

(จํานวน 10 คน) ท่ีอานนิตยสารทีวีพูลเปนประจํา  โดยการใชนามสมมติ พอจะสรุปไดเปนลําดับ
ตามแนวตําถามท่ีกําหนดไว 5 ประเด็น   ดงันี้ 

 
1.  แนวคิดการสื่อสารการตลาด  (Marketing Communication) 
 
 1.1 เปดรับงานโฆษณานติยสารทีวีพูลจากส่ือใดบาง? 

เปยก:   โทรทัศน วิทย ุปายโฆษณา Internet 
ปอง:   โทรทัศน วิทย ุInternet 
แหมม:   โทรทัศน และนิตยสาร 
เหมียว สม และดํา: โทรทัศน 
แดง:   รูจักจาก Spicy คะ 

DPU
DPU



 92 

เอ:   โทรทัศน หนงัสือพิมพ 
บี:   โทรทัศน วิทย ุหนังสือพิมพ แลวกน็ิตยสารบางเลม 
แคท:   โทรทัศน วิทย ุ... ไดยินจากรายการอะไรจําไมไดแลว  
    ดูเหมือนจะเปน Sponsor กิจกรรมอะไรสักอยาง 
 

 1.2 เคยเห็นการประชาสัมพันธหรือการสงเสริมการขายนติยสารทีวีพูลหรือไม  
อยางไร? 

เปยก: ไมรูเร่ืองการสงเสริมการขาย แตเคยเห็นการ
ประชาสัมพันธจากโทรทัศน  แลวก็ Internet 

ปอง:   ไดเหน็จากยอดขายของหนังสือทีวีพูลที่มีสูงกวา 
    นิตยสารอ่ืน ๆ ... ทางโทรทัศนหรือรายการทีวีพูลเปน 
    ผูสนับสนุน  
แหมม:   เห็นจากโทรทัศน ในรายการ TV Pool Tonight 
เหมียว:   ไมเคยเห็นเลย 
สม: ไมเคยเห็น Promotion อะไรของทีวีพูล แตเคยเหน็ PR 

ใน TV วานิตยสารทีวีพูลมีความพัฒนาในดานบันเทิง
มากข้ึนเพยีงใด 

แดง: ไมคอยเคยเหน็พวก Promotion เหมือนกนั แตเคยเห็น
ประชาสัมพันธผาน ๆ บางใน TV 

ดํา:   เห็น  เพราะไดชมรายการทีวพีูลในโทรทัศน   แลวมีการ 
    โฆษณาถึงงานตาง ๆ ของทีวีพูลท่ีจัดข้ึน  ทําใหผูอาน 

 สนใจและอยากติดตาม ... มี การลงหนังสือพิมพ  หรือ
โทรทัศนเกี่ยวกับงานตาง ๆ ท่ีทีวีพูลัดขึ้น จะลงโฆษณา
ในรายการ TV Pool Life บางหรือ TV Pool Tonight บาง 

เอ: เคยเหน็นิตยสารทีวีพูลจากโทรทัศน  รายการ TV Pool 
Tonight  บางคร้ังก็เห็นช่ือในหนังสือพิมพวาไปจัดงานนั่น 
งานนี ่

บี และแคท:  เห็นไดตามรานขายหนังสือท่ัวไป  
 
 

DPU
DPU



 93 

2.  ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Selective Exposure) 
 
 2.1 รูจักทีวีพูลไดอยางไร   หรือมีใครแนะนําใหอานนิตยสารทีวีพูลหรือไม? 

เปยก และแหมม: ตัวเองและครอบครัว 
ปอง เหมียว และสม: จากตัวเองและเพื่อน ๆ 
แดง:   ครอบครัว ... เห็นคุณนาซ้ือมาอานเลยอานบาง 
ดํา เอ และบี:  จากตัวเองแหละ 
แคท:   จากเพื่อน ๆ แลวก็นองสาว 
 

 2.2 หลังจากท่ีไดอานนติยสารทีวีพูลแลว มีการบอกคนอ่ืน ๆ ตอไปหรือไม อยางไร? 
เปยก:   เคยบอกตอ   เพราะมีขาวสารของแวดวงบันเทิงท่ีมีท้ัง 
    เบ้ืองหนาเบ้ืองหลังของดาราให  เราทราบขอเท็จจริง 
ปอง:   เคยคะ เพราะมีภาพดาราท่ีถูก Paparazzi แอบถายโดยทํา 

ใหเรารูถึงพฤตกิรรมของดารา ท้ังเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลัง
วามีนิสัยอยางไร ... ทําใหเราไมตกขาวดวยคะ 

แหมม และเหมียว: ไมคอยไดบอกใคร 
สม:   ก็เคยบอกนะ   เพราะเนื้อหาในนิตยสารมีเร่ืองนาอาน 
แดง:   ก็มีแนะนําเพื่อน ๆ บาง 
ดํา:   เคย   เพราะนติยสารนี้ใหท้ังความรู  และความบันเทิง  
    จึงบอกตอใหผูอ่ืนสนใจเหมือนเรา 
เอ:   บอกตอเพ่ือน ๆ 
บี:   ไมเคย เพราะสวนมากจะเปนเร่ืองท่ีคนสวนใหญรู ๆ กัน 
    อยูแลว 
แคท:   บอกตอบางตามโอกาสหรือในชวงท่ีมีขาวดัง ๆ 

 
3.  ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory) 

เปยก:   มีการรับรูขาวสารตาง ๆ มากมาย   สามารถรับรูถึงละคร  
    ภาพยนตร  และผลิตภัณฑตาง ๆ ดวย 
ปอง:   ก็เหมือนกัน  ทําใหรูเร่ืองหนัง  เร่ืองละครมากข้ึน 
แหมม เหมียว แดง และบ:ี   ยังไมมีอะไรเปล่ียนแปลง 
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สม:   ทันตอขาวสารบันเทิงข้ึน 
ดํา:   ก็มีบาง อยางเชนดแูลตวัเองมากข้ึน หันมาแตงตัวมากข้ึน 
เอ:   ยังไมมีการเปล่ียนแปลง  สงสัยจะอานนอยกวาคนอ่ืน ๆ 
แคท:   การแตงตัว เพราะเวลาอานแลวจะตามดูรูปดาราวามีการ 
    แตงตัวอยางไร  แลวลองมาเทียบกับตัวเอง  ถาดี  ก็ไปหา 
    ซ้ือมาใสบาง  ถาดูวาเราใสแลวคงไมเทห  ก็จะไมใส 

 
4.  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda-setting Theory) 
 

 4.1 คุณคิดวาการกําหนดรูปแบบ  การลําดับเนื้อหา  หรือการการนําเสนอภาพตาง 
สนองตอความตองการหรือไม? 

เปยก:   ก็ตอบสนองดอียูแลวท้ังเนื้อหา    แตรูปแบบอาจจะมี 
    การลงโฆษณาเยอะไปหนอยนะคะ … การลําดับเนื้อหา 
    ก็ดี อานแลวเขาใจงาย 
ปอง:   สนองดีคะ  แตอาจจะใชภาพถายเกา ๆ เกนิไป... ลําดับ 
    เนื้อหาดแีลว  ก็เขาใจงายด ี
แหมม:   นิดหนอย เพราะท่ีจริงแลวไมคอยชอบอานเร่ืองสวนตัว 
    ของคนอ่ืน แตชอบดูภาพดารา สวยๆ งามๆ ... ท่ีเหลือ 
    ก็งั้น ๆ 
เหมียว:   ท่ีจริงแลวผมไมคอยสนใจชีวติของดารา  หรือ ขาว Mouth  
    ในแวดวงบันเทิงเทาไร 
สม:   สนองความตองการนะ   เพราะเนื้อหาของการบันเทิง 
    ก็ Update เร็วดี 
แดง:   ก็ O.K. นะ   เพราะไดรูเร่ืองราวคนในวงการเยอะดี ...  
    ดีอยูแลว 
ดํา:   ตอบสนองนะ เพราะทุกเร่ืองในเน้ือหานิตยสารเปนเร่ือง 
    รอบ ๆ  ตัวท่ีเราสามารถท่ีจะรูได    เพื่อนําไปปรับปรุง 
    ตนเองไดเหมอืนกัน 
เอ:   สนองความตองการดวยเนื้อหาท่ีเขมขน และสีสันท่ีนาอาน 
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บี และ แคท:  สนองตอความตองการ    เพราะเนื้อหาในหนังสือเปน 
    เร่ืองท่ีทุกคนอยากรู ... ไมแนใจ    เพราะบางคนอาจจะ 
    คิดวาการลําดบัเนื้อหาของนติยสารทีวีพูล  อาจสนองตอ 
    ความตองการก็ได 
 

 4.2 คุณคิดวาความสําคัญระหวางภาพกับเนื้อหาในนติยสารทีวีพูล  เปนอยางไรบาง? 
เปยก และปอง:  ความสําคัญของเน้ือหาสรุปดแีลว  แตภาพท่ีลงในนิตยสาร 
    มีความเกามาก    ภาพจริงไมสวย 
แหมม:   ไมคอยเทาไร 
เหมียว:   ก็ดีนะ  เพราะภาพมีการจดัวางอยางสวยงาม 
สม:   ภาพก็เกี่ยวของกับเนื้อหาขาวของนิตยสารดี 
แดง:   คะ  เพราะเวลาอานแลวดภูาพดวย  ไดอรรถรสดี 
ดํา:   ท้ังเนื้อหาและภาพก็สอดคลองกันดี   ทําใหเขาใจ 
    ในเนื้อหา   เม่ืออานแลวมองภาพ 
เอ:   ก็ดี  มีการใชภาพท่ีส่ือใหเหน็  และตรงกับเนื้อหาท่ีเขียน 
บี:   ไม ... เพราะบางคร้ัง   บางเร่ืองอาจใสภาพมากเกินไป 
แคท:   เหมาะสมมาก    แตอาจจะมีบางขาวท่ีมีภาพท่ีหวือหวา 
    เกินไปบาง 
 

5.  คําถามท่ัวไป 
 

5.1 เม่ือไดยินคําวา   “นิตยสารบันเทิง”   คุณคิดถึงอะไรบาง? 
เปยก:   Gossip Star, สตารนิวส, ทีวพีูล, Oops แลวก็ ชีวิตดารา 
ปอง:   นิตยสาร Gossip Star, Spicy, ทีวีพูล, สตารนิวส, Star’s  
    Album 
แหมม:   เกี่ยวกับนักแสดง 
เหมียว:   Gossip 
สม:   คิดถึงนิตยสารท่ีเกี่ยวกยัดารา  แอบถาย  ขุดคุยเร่ืองดารา  
    ขาวเนา ๆ ของดารา 
แดง:   เส้ือผา  การแตงตัว  ดารา 
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ดํา:   นิตยสารท่ีมีท้ังความรู   และความบันเทิง   สามารถให 
    ความสุขกับผูอานไดดวย ผูอาน อานแลวรูสึกผอนคลาย 
เอ:   ทีวีพูล  ดาราเดล่ี  Spicy 
บี:   ดาราเดล่ี  ทีวพีูล  Gossip 
แคท:   ผอนคลาย  อานแลวเพลิดเพลิน 
 

5.2 ทําไมเลือกนิตยสารทีวีพูล   ชอบอะไรในหนังสือมากท่ีสุด? 
เปยก:   มีราคาถูก ...  อานคํากระทูของดาราท่ีวา ชอบหรือไมชอบ 
ปอง:   ใช   มีราคาถูก    มีสาระท่ีนาเช่ือถือได   มีการอางอิงกับ 
    ประชาชน ... ชอบดูดวง Load เพลงหรือภาพเขาโทรศัพท 
แหมม:   หาซ้ืองาย ... ภาพเยอะดี  ดูเพลิน ๆ 
เหมียว:   หนาปกสวยดี สีสันสดใส นาสนใจ ... จริง ๆ แลวไมคอย 
    มีเร่ืองท่ีชอบมากเทาไร 
สม:   เพราะบางเนื้อหาความบันเทิงในเลมเยอะ    เปนท่ี 
    นาสนใจ ... ชอบขาวซุบซิบดารา 
แดง:   บังเอิญอานคะ   เพราะเหน็คุณนาอานกอน  แลวก็เลย 
    ติดใจ อานมาเร่ือย ๆ ...  ชอบดาราท่ีข้ึนปกหนา 
ดํา:   หาซ้ืองาย  ราคาถูก  ครบทุกเนื้อหาความบันเทิง   และ 
    ความรู ... ชอบดูหนาท่ีนักแสดงตาง ๆไปงาน แลวมีภาพ 
    สวย ๆ และชุดสวย ๆ มาใหชม   แลวเราสามารถมาปรับ 
    ใหเขากับเราได 
เอ:   มันมีเนื้อหาท่ีหลากหลาย รูปภาพสวยดี ... ชอบเน้ือหาท่ี 
    อานแลวรูสึกสนุก และเจาะลึกตัวนกัแสดง   โดยเฉพาะ  
    คอลัมน Open 
บี:   ในนิตยสารทีวีพูล มีนิตยสารท่ีใหความบัยเทิง และบอก 
    ถึงเร่ืองราวตาง ๆ ของดารา … ชอบดูรูปดารา เพราะดารา 
    บางคนแตงตัวสวยดี 
แคท:   ราคายอมเยาว เนื้อหากระจางดี ... ชอบดูเร่ืองแฟช่ันของ 
    ดารา   และขาวดารานกัรองท่ีชอบ 
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5.3  เคยเขารวมกิจกรรมท่ีทางนิตยสารทีวีพูลจัดขึ้นบางไหม? 
เปยก:   ไมเคยเลยคะ  เพราะไมทราบวาทาง ทีวพีูล  จะจดักิจกรรม 
    เม่ือไร  แลวประชาชนท่ัวไปเขาไปไดหรือไม 
ปอง แหมม เหมียว สม ดํา เอ บี: ไมเคย 
แดง:   ยังไมเคยรวมเหมือนกนั 
แคท:   ไมเคยเขารวม  อานอยางเดยีวดีกวา 
 

5.4  สมมติวาเปล่ียนแปลงได   อยากจะเปล่ียนอะไรในนติยสารทีวีพูล? 
เปยก:   การลงโฆษณาเกี่ยวกับการ Load ลงมือถือใหลดลงหนอย  
    เพราะจะทําใหคุณภาพของทวีีพูลลดลง 
ปอง:   ใช ๆ เร่ืองลงโฆษณามือถือ   ควรลดใหนอยหนอย  
    ภาพถายดาราควรใหมกวานี ้ 
แหมม:   อยากใหมีสาระมากกวานี ้
เหมียว:   อยากใหมีเกีย่วกับสาระท่ีนาสนใจกวานี ้
สม:   อยากใหภาพในนิตยสารมันนอยกสานี ้
แดง:   อยากไดเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ Trend การแตงหนาบาง 
ดํา:   เปล่ียนใหโฆษณามีนอยลง    แลวใสเนื้อหาของการรัก 
    สวยรักงาม เกีย่วกับเร่ืองเคล็ดลับอะไรตาง ๆพวกนี ้
เอ:   อยากใหมีการรวมสนุกกับนติยสารทีวีพูล   และมีการ 
    ชิงรางวัลดวย 
บี:   คําพูดท่ีใชเขียนในหนังสือ เขาใจวาจะเปนหนังสืออาน 
    เพื่อความบันเทิง แตก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของ 
    การใชภาษาดวย 
แคท:   อยากใหเปล่ียนการแซวดารา   ไมอยากใหแรงเกินไป  
    เพราะนิตยสารบางที   อาจจะมีวยัรุนท่ีอายนุอย ๆ  
    อานดวยเหมือนกัน 
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ประวัติผูเขียน 
   
ชื่อ - นามสกุล          ธิญาดา  พรรณบัว 
 
ประวัติการศึกษา    สถาบันราชภัฏพระนคร   คณะนิเทศศาสตร  2545 
     
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย   
    นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ   (นเิทศศาสตรธุรกิจ) 
          
สถานท่ีทํางานปจจุบัน  ศิลปน  นักแสดง  บริษัท  อารเอส  จํากัด  มหาชน 
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