บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหา
นิ ตยสารถือได้ว่าเป็ นธุ รกิจสื7 อสิ7 งพิมพ์ที7ได้พฒั นาต่อยอดมาจากหนังสื อพิมพ์เพื7อต้องการ
ให้ผูอ้ ่านได้อรรถรสในด้านสาระความรู ้ ข้อมูลข่าวสารที7หลากหลายรวมถึงการสอดแทรกความ
บันเทิงเพื7อสร้างสี สนั ให้กบั ผูอ้ ่านผ่านภาพประกอบที7ปรากฏอยูใ่ นกระดาษ การจัดวางรู ปแบบอย่าง
สวยงาม นอกจากนีN นิตยสารยังเปรี ยบเสมือนภาพสะท้อนเรื7 องราวต่างๆที7เกิดขึNนในสังคมยุคนัNนๆ
ดังคําเปรี ยบเปรยที7กล่าวว่า “ ถ้าอยากรู ้ เรื7 องราวของสังคมใดหรื อยุคไหน ว่าวิถีชีวิตการดํารงอยู่
หรื อมีแนวคิดอย่างไร ให้เปิ ดดูจากนิตยสารสมัยนัNนๆ ”(ไศลทิพย์ จารุ ภูมิ, 2545)
จากคุณลักษณะที7น่าสนใจของนิตยสารสามารถดึงดูดใจผูอ้ ่านทัNงในเรื7 องของรู ปเล่มเนืNอหา
ภาพประกอบรวมไปถึงสี สนั ภายในเล่ม จึงทําให้นิตยสารกลายเป็ นธุรกิจที7ได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุน จนทําให้กลายเป็ นธุ รกิจที7มีการแข่งขันสู งเพื7อจะได้มาทัNงยอดขาย ความนิ ยมจากผูอ้ ่าน และ
รายได้จากการโฆษณาของเจ้าของสิ นค้า เนื7 องจากนิ ตยสารมีตน้ ทุนการผลิตสู งราคาขายเล่มต่อเล่ม
จึงไม่เพียงพอในการสร้างรายได้ ผูผ้ ลิตจึงมีความจําเป็ นที7ตอ้ งใช้หน้าของนิตยสารให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด โดยการขายพืNนที7ในหน้าแก่เจ้าของสิ นค้า หรื อเอเจนซี7 เพื7อใช้ในการโฆษณา เพื7อนํารายได้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทัNงองค์กร
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ธุ รกิจนิ ตยสารในประเทศไทยเริ7 มถดถอยลง เนื7 องจากมีการพัฒนาของ
เทคโนโลยีการสื7 อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ส่ งผลให้พฤติกรรมการอ่านเปลี7ยนแปลงไป จากการอ่าน
บนหน้า กระดาษจึ ง เปลี7 ย นแปลงเข้า สู่ ก ารอ่ า นผ่า นอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ,
สมาร์ ทโฟน เป็ นต้น ด้วยความเปลี7ยนแปลงที7เกิดขึNนในสังคมยุคออนไลน์ จึงทําให้นิตยสารได้รับ
ความนิยมด้านการโฆษณาจากกลุ่มเจ้าของสิ นค้าลดน้อยลง เนื7องจากเจ้าของสิ นค้าหันไปลงทุนด้าน
การโฆษณาผ่านโลกออนไลน์มากขึNน จึงทําให้นิตยสารต้องปรับตัวเพื7อให้ยงั อยูร่ อดในยุคออนไลน์
โดยมีการสร้างเว็บไซด์ , เพจเฟสบุค๊ เป็ นต้น
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เนื7 องจากความสําคัญของนิ ตยสารที7ลดน้อยลง จึงทําให้นิตยสารต้องหาวิธีการใหม่ๆเพื7อ
ดึ ง ดู ด ใจผูอ้ ่ า นรวมถึ ง เจ้า ของสิ น ค้า และยัง สามารถสร้ า งรายได้ใ ห้แ ก่ บ ริ ษ ทั ซึ7 ง ไม่ เ พีย งแต่ ก าร
ปรับปรุ งด้านเนืN อหา การจัดวางรู ปแบบ และการเปลี7ยนระยะเวลาการออกแผงของนิ ตยสารเท่านัNน
แต่ยงั ต้องอาศัยเครื7 องมือสื7 อสารทางการตลาดเข้ามาเป็ นตัวช่วยในการบริ หาร เช่นเดียวกัน
นิตยสาร MiX จัดทําขึNนโดยบริ ษทั มิตรมายา จํากัด เป็ นนิตยสารรายเดือน ออกจําหน่ายทุก
วันที7 1 ของเดือน ใช้กระดาษอาร์ทถนอมสายตาชนิดพิเศษนําเข้าจากต่างประเทศในการจัดพิมพ์
พิมพ์สี 4 สี ทN งั เล่มขนาด 8.25 x 11.4 นิNว จํานวน 204 หน้า จําหน่ายในราคา 140 บาท โดยนิตยสาร
MiX มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผูช้ ายวัยทํางานอายุตN งั แต่ 25-50 ปี ที7ตอ้ งการอ่านนิตยสารที7ให้สาระ
ความบันเทิงเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ชีวติ และแง่คิดจากผูท้ ี7ประสบความสําเร็ จในด้านธุรกิจ รวม
ไปถึงเรื7 องราวรอบๆตัวไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถและการท่องเที7ยว กลุ่มเป้าหมายรอง
คือ กลุ่มผูห้ ญิงวัยเดียวกัน มีการใช้ชีวติ ใกล้เคียงกับผูช้ าย

ภาพที7 1.1 ภาพตัวอย่างหน้าปกนิตยสาร MiX ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ที7มา : ข้อมูลจาก บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
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ผูศ้ ึกษาเห็ นถึงสถานการณ์ในปั จจุบนั ที7กดดันต่อธุ รกิ จนิ ตยสารส่ งผลให้เกิ ดความถดถอยลง
รวมถึงการแข่งขันกับตลาดออนไลน์ที7ค่อนข้างสู ง แต่นิตยสาร MiX ยังสามารถแข่งขันกับตลาด
และอยูร่ อดได้จนถึงปั จจุบนั จึงต้องการศึกษาเรื7 อง “กระบวนการขายงานโฆษณาในนิตยสาร MiX”
เพื7อต้องการศึกษาว่านิตยสาร MiX มีกระบวนการในการขายงานโฆษณารวมถึงการวางแผนอย่างไร
จึงทําให้ยงั คงเป็ นที7สนใจในกลุ่มลูกค้าจนถึงปั จจุบนั
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื7อศึกษากระบวนการขายงานโฆษณาในนิตยสาร MiX
2. เพื7อเรี ยนรู ้กระบวนการขายงานโฆษณาในนิตยสาร MiX จากการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึ ก ษาเรื7 อ ง “กระบานการขายโฆษณาในนิ ต ยสาร MiX” โดยกํา หนดช่ ว งเวลา
การศึกษาข้อมูลตัNงแต่วนั ที7 15 พฤษภาคม ถึงวันที7 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โดยการศึกษาข้อมูลของ
นิ ต ยสาร MiX ตัNง แต่ เ ล่ ม เดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง เล่ ม เดื อ นสิ ง หาคม รวมถึ ง การศึ ก ษาข้อ มู ล ด้า น
กระบวนการในการขายงานโฆษณา การติดต่อประสานงานลูกค้ารวมถึงการนําความต้องการของ
ลูกค้ามาวางแผนและดําเนินงาน
1.4 ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงกระบวนการขายงานโฆษณาในนิตยสาร MiX
2. ได้ทราบถึงกระบวนการขายงานโฆษณาในนิตยสาร MiX จากการได้ปฏิบตั ิงานจริ ง

