
 
5-32 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของ
นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ 2) เพ่ือศึกษาการตอบสนองของผู้อ่านในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล  ไทยแลนด์ 
จ านวน 3 คน ได้แก่ บรรณาธิการบริหารและผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี และผู้อ านวยการ
ฝ่ายโฆษณากลุ่มผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายหลักของนิตยสาร คือ ผู้หญิงวัยท างาน สนใจแฟชั่น
อายุ 20-36 ปี และกลุ่มเป้าหมายรอง ผู้ที่สนใจแฟชั่นไม่จ ากัดอายุ จ านวน 10 คน  

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ 
ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนได้แก ่1) การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง  2) การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นเพ่ิมเติมจากกลุ่มเป้าหมายหลัก  3) การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน
สื่อออนไลน์ ได้แก่ การเลือกใช้สื่อน าเสนอเนื้อหาสารที่รวดเร็วและมีความถี่สูง การสื่อสารผ่านแบรนด์แอม
บาสเดอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ ก าหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร และ
ระยะเวลาในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ 4) การประเมินผล 
จากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  

ส่วนผลการวิจัยตอบสนองของผู้อ่านพบว่า กลุ่มผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและรูปแบบการ
น าเสนอนิตยสาร  เมื่อเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางของเฟซบุ๊กเป็นอันดับ 1 เนื่องจากตรงกับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันของผู้อ่านมากที่สุด ส่วนด้านความรู้สึกกลุ่มผู้อ่านพอใจและสนใจการน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวกับแฟชั่นที่รวดเร็ว และเป็นแบบนาทีต่อนาที (Real Time) โดยท าให้เกิดพฤติกรรมการแต่งกาย
เลียนแบบศิลปิน ดารา แบรนด์แอมบาสเดอร์ รวมถึงยังส่งผลต่อการร่วมสนุกท ากิจกรรมการซื้อ และสมัคร
สมาชิกกับนิตยสาร 

ค าส าคัญ นิตยสาร, การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์,  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract 

The purposes of this research are to examine the online marketing strategies of 
L’Officiel Thailand, and, to study the response of readers towards those strategies. This 
qualitative research involved in-depth interviews with three L’Officiel Thailand executives 
in charge of online marketing strategies (the Editor-in-Chief and Publisher, the Director of 
Technology, and, the Director of Advertising for Product Group), and, with ten individuals 
from the main target readers group (fashion-oriented working females from 20 to 36 years 
of age) and from the secondary target readers group (fashion-oriented readers of all age 
ranges).  

This research has found the online marketing strategies of L’Officiel Thailand to 
comprise four stages: 1) analysis of changing market situation; 2) classification of teenagers 
as a target group in addition to the main target group; 3) determination of online 
marketing strategies (e.g. strategy for the selection of channel, strategy for the timely and 
highly frequent presentation of contents, strategy for communication through brand 
ambassadors and beauty bloggers, strategy for online marketing budgeting, and, strategy 
for online marketing duration planning); and, 4) evaluation of L’Officiel Thailand with 
involvement of the target groups. 

The online marketing strategies are found to have improved the understanding of 
readers where contents and presentation of the magazine is concerned. Facebook is the 
most popular channel as it is most consistent with the daily routine of the readers. As for 
the readers, they are satisfied with and interested in real-time fashion contents which 
consequently leads to the behavior where they dress the way artists, stars and brand 
ambassadors do. This affects how they participate in activities ofthe magazine, purchase 
the magazine and subscribe to the magazine as well.  

Keywords : Magazine, Online Marketing Communication, Strategic Marketing 
Communication  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในประเทศไทยนิตยสารสตรีถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2431 (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต และอวย
พร พานิช, 2532: 19) และพัฒนามาเป็นล าดับ จนปัจจุบันความน่าสนใจของสื่อออนไลน์ได้เติบโตขึ้นไป
พร้อมกับอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีรับ-ส่ง ข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั้น และอินเทอร์เน็ตยัง
มีบทบาทเพ่ิมข้ึนอย่างมากในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากกลุ่มผู้อ่านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2557: 40-42)  

อีกทั้งในสังคมข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้อ่านต่างมีพฤติกรรมการเสพข้อมูล
ข่าวสารและความบันเทิงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการนิตยสารและสิ่งพิมพ์
มีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการน าเสนอเนื้อหาสาระ ความบันเทิง ด้วยการแปรเปลี่ยนจากรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์จากกระดาษเป็นแบบออนไลน์ โดยมีการใส่ภาพเคลื่อนไหว เพลง และดนตรีประกอบ เพ่ือสร้าง
สีสันและกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสนใจมากขึ้น ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับต่างใช้กลวิธีนี้ในการวางแผนกลยุทธ์ 
โดยมีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเข้ามาเกี่ยวข้อง อันน าไปสู่การเปิดสนามประลองการสร้างแรง
ดึงดูดให้กลุ่มผู้อ่าน (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2552)  

โดยจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่างในปี พ .ศ.2557 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอย่าง เดอะนิวยอร์ก ไทม์ (The New York Time) ในการปลดพนักงานออก อันสืบเนื่อง มา
จากภาวะการถดถอยของรายได้หลักจากการซื้อโฆษณาที่ต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กลุ่มผู้บริหารจึง  เกิด
แรงผลักดันเรื่องงบประมาณการลงทุนสื่อดิจิทัล เนื่องจากภายหลังจากการส ารวจของผู้ผลิตหนังสือพิมพ์
ฉบับนี้พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่บริโภคข่าวสารจากสมาร์ทโฟน โดยปรากฎการณ์นี้ก าลังเกิดขึ้นในประเทศไทย 
เพราะฉะนั้นในวงการสื่อสารมวลชนทุกแขนงจึงเร่งพัฒนาระบบสื่อดิจิทัลของตนเอง เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้อ่าน อันจะน าไปสู่การเพ่ิมรายได้การขายโฆษณาต่อไป (“นิวยอร์กไทม์สะเทือน”, 2557)  

ในท านองเดียวกันรายได้หลักจากการขายโฆษณาของนิตยสารในรูปแบบของกระดาษ                
ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมประสบกับภาวะยอดขายลดลง จากการรายงานข่าวจากบริษัท                 
นีลเส็น ไทยแลนด์ จ ากัด ได้รายงานภาพรวมการใช้งบประมาณผ่านสื่อในช่วง 2 เดือน (ม.ค-ก.พ) ของ ปี 
พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ.2556 ได้มีการเติบโตลดลงอย่างเห็นได้ชัด              
โดยการใช้สื่อโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ มูลค่า 1,811 ล้านบาท ลดลง 14.78% และนิตยสารมีมูลค่า 637  
ล้านบาท ลดลง 17.91% ในขณะเดียวกันการใช้งบประมาณในสื่ออินเทอร์เน็ตได้รับความสนใจอย่างมาก 
เนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ท าให้ต้นทุนในการใช้อินเทอร์เน็ตต ่าลงจ านวน
ผู้ใช้เพ่ิมสูงขึ้นบรรดาแบรนด์สินค้าต่างๆ จึงเลือกใช้สื่อนี้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2557) 

กระนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าสื่อสิ่งพิมพ์กระดาษก าลังจะหมดไป เพราะยังสามารถพิมพ์จาก 
หน้าจอคอมพิวเตอร์ออกมาอ่านได้และปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลท าให้สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงอยู่คือ              
ภาพสวยงามที่พิมพ์อยู่บนกระดาษที่มีคุณภาพและควรเก็บรักษา (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2552) ดังที่ 



 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   5-35 

Boczkowski เสนอว่า “สื่อเก่าจะไม่สูญหายไปแต่จะเปลี่ยนไป (Shift) รวมทั้งเส้นกั้นระหว่างพรมแดน
ระหว่างสื่อเก่ากับสื่อออนไลน์จะมีการรั่วซึม (Leaky) ผ่านกันไปมา เช่น เราอาจจะพบข่าวจากหนังสือพิมพ์
ไปปรากฎบนสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในทางกลับกันก็อาจจะมีข่าวบางข่าวจากสื่อออนไลน์ ไปตีพิมพ์อยู่ใน
หนังสือพิมพ์” (กาญจนา แก้วเทพ และนคิม ชัยขุนพล, 2556: 36)  

อีกทั้ งปัจจุบันผู้ บริหารและผู้ ผลิตในวงการสื่ อสิ่ ง พิมพ์ในประเทศไทย ได้พยายามใช้            
ช่องทางของอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารให้กับกลุ่มผู้อ่าน เพ่ือปรับตัวให้อยู่รอดใน
ภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย ด้วยเหตุนี้จึงมีนิตยสารจ านวนมากใช้วิธีการน าเสนอนิตยสารผ่านทางเว็บไซต์มาก
ขึ้น ดังกรณีของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยเเลนด์ (L’Officiel Thailand) ที่ต้องปรับตัวน าเสนอให้           
เข้ากับ สื่อออนไลน์ที่แปรผันไปตามสภาพแวดล้อมของสังคม จากความล้ าสมัยท าให้สื่อดั้งเดิมประสบภาวะ
ยอดขายที่ลดลง และต่างปรับโมเดลธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ด้วยการน าเสนอความน่าสนใจของ
นิตยสารผ่านสื่อออนไลน์ 

นับตั้งแต่เปิดตัวของนิตยสารลอฟฟีเซียล ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา               
ฝ่ายผู้ผลิตได้มีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบจนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ อ่าน กล่าวได้ว่าเนื้อหาสาระ ส่วน
ใหญ่ของนิตยสารเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวรายละเอียดลงลึกเกี่ยวกับแฟชั่นในรูปแบบนาทีต่อนาที (Real 
Time) จึงท าให้ข้อมูลมีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือ  อีกทั้งยังใช้วิธีการน าเสนอเนื้อหาและการ
ประชาสัมพันธ์นิตยสารผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ อย่าง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ซึ่งเป็นดารามีชื่อเสียง 
และเป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิงว่าเธอเป็นผู้น าแฟชั่นที่มีคนมาติดตามความเคลื่อนไหว ผ่านโลกโซเซียลที่
อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของนิตยสารที่ยังไม่มีฉบับไหนท าในรูปแบบนี้ อีกทั้ง
นิตยสารฉบับนี้ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านโดยเปรียบเสมือนคู่มือที่ให้ความรู้ผ่าน
การใช้ช่องทางของโซเซียล มีเดียในการเผยแพร่ เพ่ือให้ผู้อ่านเปิดรับได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
อ่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นิตยสารฉบับนี้สามารถอยู่รอดได้ในภาวการณ์ถดถอยของสื่อ
สิ่งพิมพ์ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารมีความหลากหลาย ไม่จ ากัดเพศและวัย  นอกจากนี้ยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสื่อด้านมัลติมีเดีย อย่างครบวงจรทั้ง เว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) 
รายการทีวีบนยูทูบ (YouTube) หรือ ลอฟฟีเซียล ทีวี (L’Officiel TV) และอินสตาแกรม (Instagram) ซึ่ง
นิตยสารแฟชั่นฉบับอื่นในประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาสื่อในด้านนี้เท่าไหร่นัก  

ทั้งนี้  ยังสามารถท าการประเมินสถิติผู้ เข้าเยี่ยมชมสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล                 
ไทยแลนด์ วันที่ 15 มกราคม 2558 พบว่า เฟซบุ๊กมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดจ านวน 377,994 คน รองลงมาคือ 
ยูทูบ (My Material World)  มีผู้เยี่ยมชมจ านวน 219,141 ครั้ง และอินสตาแกรมมีผู้เยี่ยมชมจ านวน 
57,000 คน  (ดูภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 สถิติสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียลไทยแลนด์ วันที่ 15 มกราคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา: L’Officiel Thailand, 2558: 15 มกราคม. สบืค้นจาก 
https://www.facebook.com/LOfficielThailand, http://youtube.com/LOfficielThailand/ และ 
http://instagram.com/LOfficielThailand/ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิตยสารผ่านสื่อออนไลน์นั้นส่วนใหญ่นั้น จะเน้นที่กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อเว็บไซต์ ในฐานะสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียว อาทิ การวิจัยของทรรศนีย์ อัครทัตคะ 
(2551) เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ของไทย กรณีศึกษาเว็บไซต์แจ่มใส

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ทรรศนีย์%20อัครทัตคะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ดอทคอม ดิษยา กังแฮ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้สื่อออนไลน์กับการปรับตัวนิตยสารไทย โดยมี 
เว็บไซต์ของ 3 องค์กร คือ บริษัทมติชน จ ากัด บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด และบริษัทอัมรินทร์พริ้
นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มนสิตา ผุยพอกสิน (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนายอินทร์ดอทคอม ศึกษาเป็นเว็บไซต์เช่นกัน  

งานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นความส าคัญของใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และอินสตาแกรม ในการประชาสัมพันธ์ 
การตลาด เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ให้กับนิตยสาร เพื่อสร้างความอยู่รอดในช่วงยุคภาวะตกต่ าของสื่อสิ่งพิมพ์ 
อีกท้ังยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้อ่าน ในการดึงดูดกลุ่มผู้อ่านให้เปิดรับเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
นิตยสารได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งยังไม่เห็นเด่นชัดในนิตยสารที่น าเสนอเนื้อหาประเภทแฟชั่นหัว
ต่างประเทศจากฉบับอ่ืน 

ค าถามน าวิจัย 

1. นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร 

2. ผู้อ่านมีการตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทย
แลนด์ อย่างไร  

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ 

2. เพ่ือศึกษาการตอบสนองของผู้อ่านในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟี
เซียล ไทยแลนด์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร 

2. เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ส าหรับผู้ประกอบการนิตยสาร
ในประเทศไทย 

ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟี
เซียล ไทยแลนด์ ผ่าน 4 สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ http:// LOfficielthailand.com/  เฟซบุ๊ก 
http://facebook.com/LOfficielThailand/ ยูทูบ http://youtube.com/LOfficielThailand/ และ                   
อินสตาแกรม http://instagram.com/LOfficielThailand/ เท่านั้น โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล            
เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก             

http://lofficielthailand.com/
http://instagram.com/LOfficielThailand/
http://youtube.com/LOfficielThailand/
http://instagram.com/LOfficielThailand/
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1) บรรณาธิการบริหารและผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 2) ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี 3) ผู้อ านวยการฝ่ายโฆษณา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ จ านวน 3 ท่าน และกลุ่มผู้อ่านผ่านสื่อออนไลน์ของ
นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ จ านวน 10 ท่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้หญิงวัยท างานที่สนใจ
แฟชั่น อายุ 20-36 ปี และกลุ่มเป้าหมายรองคือ ผู้ที่สนใจแฟชั่นไม่จ ากัดอายุ 

นิยามศัพท์ 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ หมายถึง  
การวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ในประเด็นของ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด   2) 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 3) การก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ และ 4) การประเมินผลการ
ท างาน 

การตอบสนองของผู้อ่านผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์  หมายถึง การที่
ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม ดังนี้ 

2.1 ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการตีความ ความหมายของเนื้อหา และรูปแบบ         
ในการน าเสนอของนิตยสาร   

2.2 ความรู้สึก หมายถึง ความพอใจและไม่พอใจต่อเนื้อหา และรูปแบบ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนการเกิดอารมณ์ความรู้สึกประเภทอ่ืนๆด้วย   

2.3 พฤติกรรม หมายถึง การที่ผู้อ่านผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียลไทยแลนด์ มีการ
กดไลค์ แชร์ คอมเมนท์ ได้รับแรงจูงใจอันไปสู่พฤติกรรมการเลียนแบบ การสมัครสมาชิกหรือ และการซื้อ
นิตยสาร  

สื่อออนไลน์ (Online Media) หมายถึง ช่องทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตของนิตยสาร                
ลอฟฟีเซียล  ไทยแลนด์  ในที่นี้ ได้แก่   เว็บไซต์  http://LOfficielthailand.com/ เฟซบุ๊ ก 
http://facebook.com/LOfficielThailand/ ยูทูบ http://youtube.com/LOfficielThailand/  

และอินสตาแกรม http://instagram.com/LOfficielThailand/  

ผู้อ่าน / ผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ และในการวิจัยครั้งนี้ผู้บริโภคและผู้อ่านคือค าเดียวกัน  

กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับนิตยสาร (Magazine) 

แนวคิดเก่ียวกับสื่อออนไลน์ (Online Media) 

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 

http://lofficielthailand.com/
http://instagram.com/LOfficielThailand/
http://youtube.com/LOfficielThailand/
http://instagram.com/LOfficielThailand/
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แนวคิดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Strategy Online Marketing Communication) 

แนวคิดการตอบสนองของผู้บริโภค (Consumer Responses) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดเกี่ยวกับนิตยสาร ในด้านบทบาทหน้าที่ จุดเด่น จุดด้อย 
รวมถึงความส าคัญของสื่อออนไลน์ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ อันน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
ตลอดจนการมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้น ท าให้งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ สามารถแสดงกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดัง
ภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์  
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) จากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ  แบ่งการพิจารณากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทย
แลนด์ เป็น 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด 

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทางการตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์โดย เฉพาะ
นิตยสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่สื่อใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการตอบสนองพฤติกรรมของผู้อ่าน โดย
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นั้น เนื่องจากยังมีผู้อ่านจ านวนมากที่ยังนิยมการอ่านนิตยสารแบบกระดาษอยู่ ด้วย
เหตุนี้กลยุทธ์ทางการตลาดของนิตยสารฉบับนี้จึงยังคงเป็นไปในรูปแบบสลับกันไปมาระหว่างสื่อใหม่และ
สื่อเก่า  

นอกจากนี้ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยเเลนด์ ได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยต่างให้ความส าคัญกับสื่อออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือมุ่งเน้น ในการ

การตอบสนองของผูอ่้าน
ผา่นส่ือออนไลน์ของ
นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทย
แลนด ์
       1. ดา้นความเขา้ใจ 
       2. ดา้นความรู้สึก 
       3. ดา้นพฤติกรรม 

กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ของ
นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด ์
      1. การวเิคราะห์สถานการณ์ตลาด 
      2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
      3. การก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสาร 
          ผา่นส่ือออนไลน ์

      4. การประเมินผลการท างาน 
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ใช้ประโยชน์จากความรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นนิตยสารฉบับนี้จึงน าข้อดีของ           สื่อ
ออนไลน์มาเพ่ิมช่องทางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้อ่านในระหว่างการผลิตนิตยสาร เพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของนิตยสารต่อไป 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี นิตยสารลอฟฟีเซียลไทยเเลนด์ 
และบรรณาธิการบริหารและผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิตยสารลอฟฟีเซียลไทยเเลนด์ มีความเห็นสอดคล้องกัน โดย
เล็งเห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ที่ท าให้โทรศัพท์มือถือมีคุณสมบัติมาก
ขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมอุปกรณ์ท่ีหลากหลายไว้ในเครื่องเดียวกัน เพ่ือรองรับการบริโภคข่าวสาร
และความต้องการของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านนิตยสารที่มีอายุระหว่าง 
18-25 ปี ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มเข้าจากหน้าเว็บไซต์ที่ต้อง
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงความจ าเป็นต้องใช้ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว อีกทั้งยังเป็ นการสื่อสาร
สังคมที่ท าให้เปิดกว้างทางความรู้ ด้วยแอพพลิเคชั่นอันหลากหลายที่เข้ามาสนับสนุนความต้องการเข้าถึง
โลกออนไลน์โดยไม่มีขอบเขตจ ากัด และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายหลักของนิตยสารลอฟ
ฟีเซียล ไทยเเลนด์ ที่ใช้สื่อออนไลน์จึงมีช่วงอายุที่น้อยกว่าผู้อ่านนิตยสารเเบบกระดาษที่มีอายุ 28 ปี ขึ้นไป 
นอกจากนี้ฐานผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่นซึ่งนิยมบริโภคข่าวสาร จากสื่อออนไลน์ และเป็นกลุ่มเป้าหมายรองของ
นิตยสารนั้น มีการเพ่ิมจ านวนมากขึ้นจนเกือบเทียบเท่ากับกลุ่มเป้าหมายหลักของนิตยสารที่เป็นผู้หญิงวัย
ท างานที่สนใจแฟชั่น อายุประมาณ 20-36 ปี 

3. การก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 

กลุ่มผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียลไทยแลนด์               
ได้ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ดังนี้  

3.1 กลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่รวดเร็วและมีความถี่สูง ในการสื่อสารการตลาดผ่าน                    
สื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์  

ในการน าเสนอเนื้อหาที่เน้นด้านการออกแบบ และยืดหยุ่นของเนื้อหาข่าวสารให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาและช่องทางของสื่อที่ใช้ พร้อมทั้งท าให้ผู้อ่านรู้สึกพอใจและสนใจการน าเสนอเนื้อหาที่ทันสมัย 
รวดเร็ว และเป็นแบบนาทีต่อนาที เพ่ือให้การเผยแพร่ไปในแต่ละครั้งประสบความส าเร็จและ มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีท าให้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา ไม่ผูกติดกับสถานที่ใน
การเข้าถึงและเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ดังนั้นการเลือกช่องทางการใช้                      สื่อ
ออนไลน์มาใช้ในการท าตลาดให้เหมาะกับนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ อาทิ เฟซบุ๊ก ในการเป็นสื่อกลาง
ในด้านการแชร์ประสบการณ์ การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลจนน าไปสู่การเกิดสังคมออนไลน์ ส่วนยูทูบ
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยในการโฆษณาและสามารถให้คนทั่วโลกชมพร้อมกัน
ทันที  โดยเฉพาะในช่วง Fashion Week ผู้ชมในประเทศไทยสามารถรับชมไปพร้อมกับการจัดงานที่
ต่างประเทศ ต่อมาอินสตาแกรมถูกน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์และน าเสนอความเคลื่อนไหวของนิตยสาร
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ผ่านรูปภาพ และไฟล์วีดิทัศน์ไม่กี่วินาที รวมถึงเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการโฆษณาและเป็นแหล่งเก็บ
ข้อมูลทั้งรูปภาพ ไฟล์วีดิทัศน์ เนื้อหาที่จะช่วยสร้างความสนใจและส่งไปยังผู้อ่านเป้าหมายได้จ านวนมาก 

นอกจากนี้ช่วงเวลาในการโพสต์และความถี่ในการเห็นโฆษณามีความจ าเป็นอย่างมากในการจดจ า
และส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีที่มีต่อนิตยสาร โดยจะใช้ความถี่ในการโพสต์ข้อมูล เนื้อหา ข่าวสารที่
น่าสนใจทุกวัน โดยเฉพาะช่วงฤดูกาล Fashion Week จะโพสต์ 7-10 วีดิทัศน์ต่อสัปดาห์                 ใน
ยูทูบ ซึ่งโดยปกติจะโพสต์ 3-5 วีดิทัศน์ต่อสัปดาห์ ส่วนอินสตาเเกรมจะโพสต์ 6 ครั้ง ต่อวัน              เฟ
ซบุ๊กโดยเฉลี่ยจะโพสต์ 3-6 ครั้งต่อวัน และเว็บไซต์จะโพสต์ข่าวสารประจ าวันเกี่ยวกับแฟชั่นและเนื้อหาใน
เล่มแบบสั้นๆ 

3.2 ด้านเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร ลอฟฟีเซียล ไทย
แลนด์  

นิตยสารลอฟฟีเซียลไทยแลนด์ จะเลือกใช้สื่อออนไลน์ในช่องทางของเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และ
อินสตาแกรม เนื่องจากสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของนิตยสารคือ  กลุ่มผู้ที่มีอายุ                  
20-36 ปี ซึ่งจะเสพติดโลกโซเชียลผ่านระบบของโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนมากกว่ากลุ่มอ่ืนเพ่ือรองรับ
การบริโภคข่าวสารและความต้องการของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลเนทีฟที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี         ที่ง่าย
ต่อการใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มเข้าจากหน้าเว็บไซต์ที่ต้องผ่านทางคอมพิวเตอร์  

3.3 กลยุทธ์การสื่อสารผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์  

ด้วยการใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งเหมาะสมกับการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์  เฟ
ซบุ๊ก ยูทูบ และอินสตาแกรม การท าให้กลุ่มผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอ
นิตยสาร เมื่อเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสื่อออนไลน์อย่าง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และอินสตาแกรม โดยท าให้
ผู้อ่านเกิดพฤติกรรมการแต่งกายเลียนแบบศิลปิน ดารา แบรนด์แอมบาสเดอร์  รวมถึงยังส่งผลต่อการร่วม
สนุกท ากิจกรรม การซื้อ และสมัครสมาชิกกับนิตยสาร 

3.4 กลยุทธ์การก าหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์  

แนวทางในการเผยแพร่การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร ลอฟฟีเซียล                   
ไทยแลนด์ จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า บรรณาธิการบริหารและผู้พิมพ์ผู้โฆษณานิตยสาร                        
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ได้วางแผนจัดตั้งงบประมาณในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์โดยใช้             
จุดแข็งของสื่อออนไลน์ มาช่วยเสริมกลยุทธ์การท าการตลาดของนิตยสาร เนื่องจากช่วยประหยัด
งบประมาณในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการท าการตลาดแบบทางตรง (Direct Marketing) เช่น              
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้จดหมายข่าว (Newletter) การท าโปรโมชั่นผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้ ป้าย
โฆษณาสินค้าออนไลน์ (Display Ads Banners) อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการขายได้ระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้การ
ส่งต่อข้อความ และการแบ่งปันประสบการณ์จากเพ่ือนสู่เพ่ือนจะช่วยลดต้นทุนในการท าการตลาดอีกทาง
หนึ่ง  
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3.5 กลยุทธ์ด้านระยะเวลาในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร             
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ 

ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดจะใช้เวลามากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการตลาด โดยแผนระยะยาวจะใช้เวลานานประมาณ 1-2 ปี และแผนระยะสั้นจะใช้เวลา
ประมาณ 3-6 เดือน ที่จะท าให้สื่อออนไลน์เป็นที่รู้จักและได้ผลตอบรับจากผู้อ่าน 

4. การประเมินผลการท างาน 

กลุ่มผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล  ไทยแลนด์ ได้
ประเมินผลการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ จากการประเมินผลของการจัดท ากลยุทธ์นี้
สามารถตรวจสอบได้จากจ านวนกดไลค์ล่าสุดในเดือนมกราคม 2558 โดยเฟซบุ๊กมียอดจ านวน             
คนถูกใจถึง 377,996 คน ส่วนยูทูบมีคนดูคลิป My Material World ผู้หญิงต้องมีนาฬิกาแบบไหนบ้าง  ถึง 
219,141 ครั้ง และอินสตาแกรมมียอด Follow ถึง 57,000 คน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) จากกลุ่มผู้อ่าน
เป้าหมายของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ เพื่อศึกษาการตอบสนองของผู้อ่านในการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์   

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายหลักของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ผู้หญิง วัย
ท างานที่สนใจแฟชั่น อายุ 20-36 ปี และกลุ่มเป้าหมายรองคือ ผู้ที่สนใจแฟชั่นไม่จ ากัดอายุตาม             
กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคนั้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ 3 ประเด็นดังนี ้

1. ด้านความเข้าใจ 

กลุ่มผู้ อ่านจะเกิดความเข้าใจในเนื้อหา และรูป แบบการน าเสนอนิตยสารลอฟฟีเซียล                 
ไทยแลนด์ที่ต้องการน าเสนอสู่ผู้อ่าน อาทิ คอลัมน์แฟชั่น เมื่อผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลของนิตยสารผ่านช่องทาง
ของเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และอินสตาแกรม ซึ่งต่างเห็นว่ารูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ ความ
ทันสมัย สะดุดตา รวมถึงข้อความที่ผู้ผลิตนิตยสารต้องการสื่อสารนั้นสามารถอ่านแล้ว ท าความเข้าใจง่าย 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาต่างประเทศ ซึ่งจะมีค าศัพท์เทรนด์แฟชั่น และผู้อ่านสามารถรู้ความหมาย และ
น าไปปฏิบัติในการซื้อเสื้อผ้า หรือแต่งกายตามสิ่งที่นิตยสารน าเสนอเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ทั้งนี้เมื่อผู้อ่านเกิดความเข้าใจและน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมแล้ว การน าเสนอของนิตยสารยังเสริมสร้างให้
ผู้อ่านเป็นผู้น าสมัย เพราะได้รับรู้ข้อมูลก่อนผู้อ่ืน ที่ส าคัญการน าเสนอจะตรงกับเวลาหรือสถานที่จริง  

2. ด้านความรู้สึก  

จากการที่กลุ่มผู้อ่านได้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ในรูปแบบนาทีต่อนาที จึงท าให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกพอใจต่อการรับรู้ข่าวสาร เนื่องจากรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วม โดยจุดเด่นของการน าเสนอเนื้อหา
เหล่านี้จะน าไปสู่การติดตามเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ต่อไป แต่ส่วนของ
เว็บไซต์นั้นผู้อ่านบางคนเกิดความรู้สึกไม่ค่อยพอใจ และแสดงความคิดเห็นว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลยาก หาก

https://www.facebook.com/LOfficielThailand/likes
https://www.youtube.com/watch?v=PkD-P37jahA
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มีการเปิดรับเนื้อหาผ่านช่องทางมือถือระบบไอโอเอส อย่างไอโฟน เนื่องจากโทรศัพท์นี้ไม่รองรับโปรแกรม
แฟลชต้องเข้าไปหลายขั้นตอน ส่วนของยูทูบและอินสตาแกรมนั้น ผู้อ่านบางคนรู้สึกว่าไม่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันของตนเอง จึงเลือกเปิดรับข่าวสารจากเฟซบุ๊กเป็นส่วนตัว เพราะเข้าถึงและเข้าใจง่าย ซึ่ง
กลุ่มผู้อ่านจะได้รับการจูงใจจากรูปภาพ เสื้อผ้า ผ่านการน าเสนอจากนางแบบหรือเซเลบริตี้ทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ยังใช้การดึงดูดความสนใจผ่านดารา              นักเเสดงที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจาก
วงการบันเทิง และเป็นผู้มีอิทธิพลในการสร้างแรงจูงใจต่อความรู้สึกของเหล่านักท่องโซเชียล มีเดีย  
(ภายหลังจากมีการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้อ่านโซเชียล มีเดีย) อย่าง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต  

3. ด้านพฤติกรรม 

จากการที่กลุ่มผู้อ่านได้รับแรงจูงใจในการน าเสนอเนื้อหานิตยสาร ทั้งจากผู้ผลิต และดาราที่มี
ชื่อเสียง อย่าง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต จึงท าให้ผู้อ่านเกิดพฤติกรรมดังต่อไปนี้ อาทิ พฤติกรรมเลียนแบบ
การเเต่งกายจากศิลปินดารา ดังจะเห็นได้จากประเมินผลการตอบรับที่วัดจากยอดกดไลค์และการติดตาม 
อีกทั้งภายหลังจากที่กลุ่มผู้อ่านได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารจากการก าหนดเนื้อหาในสื่อออนไลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ และเกิดความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมที่นิตยสารจัดขึ้น นอกจากนี้ยั ง
ท าให้เกิดพฤติกรรมการสมัครสมาชิก หรือตอบค าถามแลกกับการได้สินค้าแบรนด์เนม ประเภท
เครื่องส าอาง กระเป๋าและอ่ืนๆ แต่ทั้งนี้ผู้อ่านบางรายต่างเห็นต่างว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์นิตยสาร
ฉบับนี้ ยังควรให้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้ เพ่ือจะสามารถเข้าใจในประเด็นที่นักการตลาดก าลังน าเสนอ 
อีกท้ังยังควรมีการจัดการประชาสัมพันธ์นิตยสารให้มากข้ึน รวมถึงความจ าเป็นในการก าหนดกฎกติกาและ
การประกาศผลให้ผู้อ่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่นิตยสารจัดขึ้นอย่างชัดเจน  

อภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล                     
ไทยแลนด์  

การสื่อสารการตลาด นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีความส าคัญอย่างมากในทุกภาคธุรกิจ ใน
การสื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆจากองค์กรไปสู่ผู้อ่านเป้าหมาย โดยเฉพาะส าหรับองค์กรธุรกิจที่มีการ
แข่งขันสูง อย่างธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร ในปัจจุบันได้เกิดนิตยสารเฉพาะกลุ่มจ านวนมาก โดยเฉพาะ
นิตยสารแฟชั่น เนื่องจากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้อ่านสังคมไทย (นธกฤต วันต๊ะ
เมล์, 2555: 1) 

ปัจจุบันด้วยการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต จึงท าให้ผู้อ่านในสังคมเกิดพฤติกรรม                 
การตัดสินใจซื้อหรือการกระท าต่างๆ ต่อนิตยสารที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารนิตยสาร                
ลอฟฟีเซียลไทยแลนด์ จึงค านึงถึงการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 4                
ขั้นตอน ดังนี้ 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด  

เนื่ องจากผู้บริหารและผู้ รับผิดชอบสื่ อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์                         
ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  การ
วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด โดยนักการตลาดจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์            
ทางการตลาดขององค์กรและแนวโน้มด้านสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Michael A. Belch และ George E. 
Belch, 2008: 34) 

ดังที่ผู้บริหารได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดแล้วว่าปัจจุบันวงการสื่อสิ่งพิมพ์มีการแข่งขันสูง 
อีกท้ังกลุ่มผู้ซื้อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยนิยมบริโภคผ่านนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีอย่างสื่อออนไลน์ ซึ่งช่องทางนี้จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย รวดเร็ว และได้ทุกสถานที่
ทุกเวลา ดังนั้นเหล่าผู้บริหารจึงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดผ่านช่องทางดังกล่าวในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ผลิตและผู้อ่านแบบรวดเร็วนาทีต่อนาที เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ดิษยา กังแฮ (2552) เรื่อง การ
ใช้สื่อออนไลน์กับการปรับตัวนิตยสารไทย พบว่า การก าหนดนโยบายที่ให้ความส าคัญกับเว็บไซต์ โดยมี
แผนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์โดยเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายในการเปิดเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์นิตยสาร และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรในการติดต่อสื่อสารที่ สร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี  นิตยสารลอฟฟี
เซียล ไทยเเลนด์ ที่กล่าวถึงความส าคัญของสื่อออนไลน์          มาใช้ในการท ากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิม
ความสัมพันธ์ระหว่างนิตยสารกับกลุ่มผู้อ่าน  

นอกจากนี้ระยะเวลาในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ผู้บริหารนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทย
แลนด์ ได้ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ โดยประกอบด้วยแผนระยะยาวใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ปี และแผนระยะสั้นจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ในการน าเสนอเนื้อหาที่เน้นด้านการ
ออกแบบ การยืดหยุ่นของเนื้อหาข่าวสารให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและช่องทางของสื่อที่ใช้เพ่ือให้การ
เผยแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก าหนดระยะเวลาที่ใช้ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554: 45) ที่กล่าวถึง
แผนการตลาดในระยะยาว (Long Term) โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี ส่วนแผนการตลาดระยะสั้นจะ
ใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการตลาดเป็นส าคัญ               
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตนิตยสาร ที่ต้องการท าให้สื่อออนไลน์ เป็นที่รู้จักและได้                     
ผลตอบรับจากผู้อ่าน 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

จากกลุ่มเป้าหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย
หลักคือ ผู้หญิงวัยท างานที่สนใจแฟชั่น อายุ 20-36 ปี และกลุ่มเป้าหมายรองคือ ผู้ที่สนใจแฟชั่น ไม่จ ากัด
เพศและอายุนั้น ภายหลังจากวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบันที่พฤติกรรมของ
กลุ่มผู้อ่านในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เปลี่ยนแปลงไป โดยหันมาใช้เทคโนโลยีของสื่อออนไลน์ในการ
บริโภคเนื้อหา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อ่านนิตยสารที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี และเป็นกลุ่มเป้าหมายรองของนิตยสาร
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แบบกระดาษ ด้วยเหตุนี้ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยเเลนด์จึงผลักดัน การ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้อ่านกลุ่มนี้ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือรองรับการบริโภค
ข่าวสารและความต้องการของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (เธียรทศ ประพฤติชอบ, 2014: 212) ที่กล่าวถึงกลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่ง
เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีและมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
พร้อมที่จะเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ธิญาดา พรรณบัว (2551) เรื่องกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล พบว่า ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นให้ความสนใจเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร เกิดการเรียนรู้ และการเลียนแบบมากกว่าผู้อ่านกลุ่มใหญ่            ซึ่งสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ บรรณาธิการบริหารและผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ที่จะผลักดันผู้อ่าน
วัยรุ่นให้กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร               ลอฟฟีเซียล ไทย
แลนด์  

3. การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 

ตามหลักแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดนั้น กลุ่มผู้บริหารและผู้มีความ
รับผิดชอบด้านการตลาดสื่อออนไลน์ จ าเป็นต้องมีการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนองสิ่ งที่คาดหวังหรือความต้องการของกลุ่มผู้ อ่าน อีกทั้ งต้องท าให้ เกิดการตัดสินใจซื้อ               
ในกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย โดยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล              
ไทยแลนด์ 5 กลยุทธ์  ดังต่อไปนี้  

3.1 กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อ  หรือ การเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่าน                  
สื่อออนไลน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ได้ให้ความส าคัญกับการเลื อก
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตั้งเครื่องมือในการสื่อสาร (IMC 
Tools) ของสื่อเก่าและสื่อออนไลน์ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554: 34) ที่กล่าวถึงการให้ความส าคัญในด้าน
พ้ืนที่ เวลา และการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เผยแพร่ไปยังผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
สัมภาษณ์ของผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี ที่กล่าวถึงการก าหนดเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสาร
ออนไลน์ 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) เว็บไซต์ ในการโฆษณาและเป็นแหล่งเก็บข้อมูลทั้งรูปภาพ ไฟล์วีดิทัศน์ 
เนื้อหาที่ช่วยสร้างความสนใจและส่งไปยังผู้อ่านเป้าหมายได้จ านวนมาก 2) เฟซบุ๊ก เพ่ือเป็นสื่อกลางในด้าน
การแบ่งปันประสบการณ์ การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล 3) ใช้ยูทูบ น าเสนอไฟล์วีดิทัศน์สั้นๆ ซึ่งเป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ค่าใช้จ่ายน้อยในการโฆษณาและสามารถให้           คนทั่วโลกชมพร้อมกั น
ทันที โดยเฉพาะในช่วง Fashion Week ที่น าเสนอแบบรวดเร็วนาทีต่อนาที และ              4) อินสตาแก
รม ใช้ประชาสัมพันธ์และน าเสนอความเคลื่อนไหวของนิตยสารผ่านรูปภาพ  

3.2 กลยุทธ์น าเสนอเนื้อหาสารที่รวดเร็วและมีความถี่สูง ผู้บริหารนิตยสารลอฟฟีเซียล 
ไทยแลนด์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์การก าหนดเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารและการวางแผนการตลาดที่
ผสมผสานรูปแบบของสื่อเก่าและสื่อออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน โดยค านึงถึงการออกแบบ และยืดหยุ่นของ
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

เนื้อหาข่าวสารให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและช่องทางของสื่อที่ใช้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนิตยสารในรูปแบบ
กระดาษ เพ่ือให้การเผยแพร่ไปในแต่ละครั้งสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายต่อไป 
โดยกลยุทธ์ในการน าเสนอเนื้อหาออนไลน์นั้นจะเน้นการใช้ความถี่ในการโพสต์ข้อมูล เนื้อหา ข่าวสารที่
น่าสนใจทุกวัน ดังจะเห็นได้จากช่วงฤดูกาล Fashion Week 7-10 วีดิทัศน์ต่อสัปดาห์ ในยูทูบ อินสตาเเก
รม 6 ครั้งต่อวัน เฟซบุ๊กโดยเฉลี่ย 3-6 ครั้งต่อวัน และเว็บไซต์จะโพสต์ข่าวสารประจ าวันเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของทรรศนีย์ อัครทัตคะ (2551) เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ของ
ไทย พบว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ทางองค์กรก าหนดขึ้น มีการค านึงถึงการออกแบบเนื้อหาเพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่พบจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารนิตยสารลอฟฟี
เซียล ไทยแลนด์ ในการส่ง E-Card ของนิตยสาร ในช่วงเทศกาล                 ที่เกิดพฤติกรรมการส่งต่อ 
(Share) ในกลุ่มผู้อ่าน โดยเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายนิตยสารทางอ้อม  

3.3. กลยุทธ์การสื่อสารผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ ด้วยการใช้            
แบรนด์แอมบาสเดอร์รวมทั้งบิวตี้บล็อกเกอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลเป็นผู้น าทางความคิด น าเสนอเนื้อหา
ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และอินสตาแกรม การท าให้กลุ่มผู้อ่านเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอนิตยสาร มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ท าให้ผู้อ่านเกิดพฤติกรรมการแต่งกาย
เลียนแบบศิลปิน ดารา แบรนด์แอมบาสเดอร์ รวมถึงยังส่งผลต่อการร่วมสนุกท ากิจกรรม การซื้อ และ
สมัครสมาชิกกับนิตยสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้กลุ่มผู้อ่านมีความสนใจในนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ 
สอดคล้องกับ Lawrence Ang (2014) ที่น าเสนอไว้ว่า การใช้บุคลลที่มีชื่อเสียงนั้นจะท าให้เกิดผลดีต่อการ
สร้างตราสินค้า ทั้งในแง่ของการรับรู้ การมีทัศนคติที่ดี และแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้า 

3.4. กลยุทธ์การก าหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร 
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ แนวทางในการเผยแพร่การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร                           
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า บรรณาธิการบริหารและผู้พิมพ์ผู้โฆษณานิตยสาร
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ได้วางแผนจัดตั้งงบประมาณในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ของ              สื่อ
ออนไลน์โดยใช้จุดแข็งของสื่อออนไลน์ มาช่วยเสริมกลยุทธ์การท าการตลาดของนิตยสาร เนื่องจากช่วย
ประหยัดงบประมาณในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการท าการตลาดแบบทางตรง (Direct Marketing) 
เช่น การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้จดหมายข่าว (Newletter) การท าโปรโมชั่นผ่าน            สื่อ
ออนไลน์โดยใช้ป้ายโฆษณาสินค้าออนไลน์ (Display Ads Banners) อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการขายได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้การส่งต่อข้อความ และการแบ่งปันประสบการณ์จากเพ่ือนสู่เพ่ือนจะช่วยลดต้นทุน
ในการท าการตลาดอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตั้งงบประมาณ (Michael A. Belch และ George 
E. Belch, 2008: 26) ที่กล่าวถึงแนวทางการก าหนดงบประมาณ จากบนลงล่าง (Top-down Approach) 
ซึ่งเป็นการก าหนดงบประมาณโดยผู้บริหารระดับสูงสู่แผนกต่างๆ และเป็นแนวทางที่ผู้บริหารนิยมใช้ มาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบรรณาธิการบริหารและผู้พิมพ์ผู้โฆษณานิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ 
อีกทั้งกลยุทธ์การก าหนดงบประมาณในการโฆษณาในแต่ละเดือนนั้น จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะเน้น
เเคมเปญเเบบไหน ซึ่งผู้บริหารจะด าเนินการตามแผนการตลาดของเเคมเปญนั้นด้วย 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ทรรศนีย์%20อัครทัตคะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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3.5. กลยุทธ์ด้านระยะเวลาในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร            
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ในการวางแผนการสื่อสารตลาดจะใช้เวลามากหรือน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการตลาดโดยแผนระยะยาวจะใช้เวลานานประมาณ 1-2 ปี และแผน 
ระยะสั้นจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ที่จะท าให้สื่อออนไลน์เป็นที่รู้จักและได้ผลตอบรับจากผู้อ่าน 

4. การประเมินผล  

จากการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล               
ไทยแลนด์ นั้นเป็นการประเมินในรูปแบบ Validation เพ่ือตรวจสอบระบบและสื่อออนไลน์นั้นสามารถ
ท างานตามความต้องการของผู้อ่านได้หรือไม่  รวมถึงยังเป็นในลักษณะของ Load Testing ที่มุ่งเน้น
ปริมาณการใช้งานในเวลาเดียวกัน ซึ่งการประเมินผลในเดือนมกราคม 2558 นั้นเป็นการประเมินผล
ระหว่างท ากิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประเมินผลการท างาน (Evaluation) (ยุบล 
เบ็ญจรงค์กิจ, 2554: 28-29) ที่กล่าวว่า การประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรมนั้น เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและน ามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งหน้า ซึ่งสอดคล้องกับผู้ผลิตนิตยสารลอฟฟี-เซียล ไทย
แลนด์ ที่ประเมินผลตามสถิติของผู้อ่านได้ว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ได้รับความสนใจและตรงกับ
ความต้องการของผู้อ่านอันดับ 1 คือ เฟซบุ๊ก โดยมียอดจ านวนคนถูกใจถึง 377,994 คน โดยวัดยอดใน
วันที่ 15 มกราคม 2558 อันดับ 2 คือ ยูทูบ โดยวัดจากยอดคนดูคลิป My Material World ผู้หญิงต้องมี
นาฬิกาแบบไหนบ้าง ถึง 219,141 ครั้ง และอันดับ 3 อินสตาแกรม มียอดติดตามถึง 57k หรือ 57,000 คน 
ส่วนช่องทางของเว็บไซต์นั้นจากการครบรอบการจัดท าเว็บไซต์ 2 ปี 6 เดือน                 ท าให้
เกิดปรากฎการณ์การลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์จ านวนมาก โดยสังเกตได้จากความถี่ในการโฆษณาแบรนด์
ในหน้า Home ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดิษยา กังแฮ (2552) เรื่อง การใช้                        สื่อ
ออนไลน์กับการปรับตัวนิตยสารไทย พบว่า เว็บไซต์ เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์นิตยสาร                
และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร รวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่องค์กร 

ส่วนที่ 2 ศึกษาการตอบสนองของผู้อ่านในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยสาร
ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ 

ตามหลักแนวคิดของกระบวนการสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่างเกิดขึ้นจากผู้ผลิตนิตยสาร              
โดยท าการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด อาทิ ข้อมูลของนิตยสาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จ าหน่าย
สินค้า โดยส่งผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดออนไลน์ และผู้สนับสนุน เป็นต้น ไปยังผู้ อ่าน
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นผู้รับสาร และเมื่อผู้อ่านได้รับข่าวสารทางการตลาดแล้ว จะท าการส่งปฏิกริยา
ตอบกลับมาในรูปแบบของการตอบสนองต่างๆ อาทิ การซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า การเกิดทัศนคติชอบ              
หรืออคติ และเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอนดังนี้ (นธกฤต 
วันต๊ะเมล์, 2555: 5-6) 

 

https://www.facebook.com/LOfficielThailand/likes
https://www.youtube.com/watch?v=PkD-P37jahA
https://www.youtube.com/watch?v=PkD-P37jahA
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1. ด้านความเข้าใจ  

กลุ่มผู้ อ่านจะเกิดความเข้าใจในเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอนิตยสารลอฟฟีเซียล               
ไทยแลนด์ที่ต้องการน าเสนอสู่ผู้อ่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาจากต่างประเทศ มีค าศัพท์เทรนด์แฟชั่นที่เข้าใจ
ยาก แต่ผู้ผลิตได้ใช้รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือสร้างความน่าสนใจ และใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย  อาทิ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และยูทูบ ที่เสริมสร้างการเป็นผู้น าสมัยให้กับผู้อ่านได้รับรู้ก่อนผู้อ่ืน 
แม้ว่าสื่อออนไลน์บางประเภทอย่างเว็บไซต์ นั้นผู้อ่านบางคนแสดงความคิดเห็นว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลยาก 
รูปแบบการน าเสนอซับซ้อน จึงท าให้เข้าใจยาก และไม่ค่อยเปิดรับข้อมูลจาก        สื่อออนไลน์ประเภทนี้ 
ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดเก่ียวกับช่องทางการสื่อสารการตลาดของ Michael A. Belch and George E. Belch 
(2008) และ Kent Wertime and Ian Fenwick (2007) ที่กล่าวว่าเว็บไซต์นั้นเป็นช่องทางการสื่อสาร
การตลาดที่ตอบสนองกลุ่มผู้อ่านมากที่สุด (Michael A. Belch and George E. Belch, 2008: 158; 
Kent Wertime and Ian Fenwick, 2007: 71) 

2. ด้านความรู้สึก  

กลุ่มผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยเเลนด์ ซึ่งเป็นเพศหญิง และมี
ความรู้สึก สนใจในด้านความสวยความงาม การแต่งกายที่เสริมบุคลิกภาพให้ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดี โดย
มักมีความต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้จากสื่อออนไลน์ของนิตยสารแฟชั่น มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ 
เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว ตลอดเวลา และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้
ก่อนผู้อ่ืน ดังนั้นเมื่อกลุ่มผู้อ่านเหล่านี้ได้เปิดรับสารจากนิตยสารผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
จะท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ ภาคภูมิใจที่ได้รับข่าวสารที่ทันสมัยรวดเร็ว เสมือนผู้ที่เป็นผู้น าเทรนด์ของ
สังคม  

นอกจากนี้กลุ่มผู้อ่านยังเกิดความรู้สึกปรารถนาและได้รับการจูงใจจากรูปภาพเสื้อผ้า ผ่านการ
น าเสนอจากนางแบบหรือเซเลบริตี้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  เพ่ือน ามาใช้กับตนเองในการพัฒนา
บุคลิกภาพ ซึ่งผู้ผลิตนิตยสารสามารถตอบสนองกลุ่มผู้อ่านได้ตรงตามความต้องการ ดังจะเห็นได้การ
ประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ผู้บริหารได้ด าเนินการตามสถิติผู้อ่านนิตยสารฉบับนี้ในเดือน
มกราคม 2558 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของแพรวไพลิน สายศรีโกศล (2554) เรื่องการบริหารองค์การ
และการสื่อสารการตลาดนิตยสารเฉพาะกลุ่ม SMEs พบว่า ตามการคาดการณ์ของผู้บริหารและพนักงาน
ต่างมองว่าจะมีกลุ่มผู้อ่านนิตยสารมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีความรู้สึกพอใจในกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ของนิตยสาร  

3. ด้านพฤติกรรมที่มีต่อสื่อออนไลน์ของนิตยสาร 

ภายหลังจากที่ผู้อ่านเกิดกระบวนการรับรู้ และความรู้สึกตามหลักการของแบบจ าลองล าดับขั้น
ของผลกระทบ (Hierarchy of Effect Model) (ธัชมน ศรีแก่นจันทร์, 2544: 33) ที่กล่าวว่า หลังจาก
ผู้อ่านรับรู้เข้าใจเนื้อหาในสื่อออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ จากรูปแบบการน าเสนอทั้งการ
ตกแต่งภาพที่ทันสมัย เป็นสากล และไฟล์วีดิทัศน์ต่างๆ อันน าไปสู่ความรู้สึก การมีทัศนคติที่ดีและไม่ดีต่อ
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นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์แล้ว จะท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆได้แก่ การพฤติกรรมอยากเป็น ส่วนหนึ่ง
กับกิจกรรมที่นิตยสารจัดขึ้น เช่น การกดไลค์ กดแชร์ คอมเม้นท์เนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ประเภท เว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ก ยูทูบ และอินสตาแกรม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางนิตยสารจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้อ่านได้ร่วมสนุก อาทิ 
การสมัครสมาชิก การตอบค าถามแลกกับการได้สินค้าแบรนด์เนมในประเภทต่างๆ โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนสิตา ผุยพอกสิน (2552) เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด            ของนายอินทร์
ดอทคอม พบว่า ในเว็บไซต์มีการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพ่ือ
สื่อสารถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ แต่ส าหรับผู้อ่านนิตยสารลอฟฟีเซียล          ไทยแลนด์บางราย
ต่างเห็นต่างว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์นิตยสารฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอ่ืนๆ นั้น ควรให้ข้อมูลที่
ละเอียดมากกว่านี้ และเข้าใจในประเด็นที่นักการตลาดก าลังน าเสนอ อีกทั้งยังควรบอกกฎกติกาการ
ประกาศผลให้ผู้อ่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่นิตยสารจัดขึ้นอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การตัดสินใจร่วมสนุก
กับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดประเภทอ่ืนต่อไป นอกจากนี้กลุ่มผู้อ่านบางส่วนยังมีพฤติกรรมในการเลือก
แต่งกายเลียนแบบ หรือตามท่ีได้รับข้อมูลในเรื่องแฟชั่นและการ แต่งกายต่างๆจากนิตยสารอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 

1. แบรนด์แอมบาสเดอร์ เป็นสิ่งที่กระตุ้นความสนใจผู้บริโภคได้มากที่สุด ดังนั้นในการสื่อสาร
การตลาดของนิตยสาร จึงควรมุ่งให้ความส าคัญในการใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างต่อเนื่อง 

2. เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก เนื่องจาก
เข้าใจและเข้าถึงง่าย ดังนั้น ในการก าหนดเครื่องมือสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์               นักการ
ตลาดจึ งควรใช้หลั กการของ เฟซบุ๊ ก  มา พัฒนาเครื่ องมือการสื่ อสารประเภท อ่ืนๆ เ พ่ือเ พ่ิม                   
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างรายได้ให้กับนิตยสาร 

3. ความถี่ในการโพสต์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นในรูปแบบนาทีต่อนาที (Real Time) 
นั้นท าให้ผู้อ่านมีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม และรู้สึกถึงการเป็นคนทันสมัย จนน าไปสู่การแชร์ข้อมูล
ข่าวสารของนิตยสารไปยังผู้อ่าน ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ จึ งควร
ค านึงถึงระยะเวลาในการโพสต์เนื้อหาของนิตยสารเป็นส าคัญ 

4. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของสื่ออนไลน์ นั้นช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวก รวดเร็ว และ
ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น นักการตลาดจึงควรพัฒนาสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  

1. นิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ มีการน าเสนอภาพลักษณ์ของนิตยสารจากบุคลิกภาพ               
ของแบรนด์แอมบาสเดอร์สู่ผู้อ่าน ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นนิตยสารหัวต่างประเทศฉบับแรกในประเทศไทยที่มี
การใช้กลยุทธ์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ดังนั้นผู้สนใจจึงควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประสิทธิผลของ           
การใช้กลยุทธ์แบรนด์แอมบาสเดอร์ในการประชาสัมพันธ์นิตยสาร  
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2. รูปแบบเนื้อหาของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ นั้นสามารถสร้างความสนใจให้กับ ผู้อ่าน 
ดังนั้นผู้สนใจควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis) เพ่ือศึกษา
กลยุทธ์ด้านเนื้อหาที่ปรากฎในสื่อใหม่ต่างๆ เพ่ือท าการวิเคราะห์ การก าหนดเนื้อหาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้อ่านได ้

3. การศึกษาการตอบสนองความต้องการของผู้อ่านจากนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ผู้วิจัยได้
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองของนิตยสารที่
ใช้สื่อออนไลน์เท่านั้น ดังนั้นหากผู้สนใจต้องการศึกษาพฤติกรรมของผู้อ่านนิตยสาร ควร   ท าการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพื่อศึกษาการตอบสนองความต้องการของผู้อ่านในด้านความพึงพอใจ              ด้านการเปิดรับ
สื่อ และด้านทัศนคติ  
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